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COVID-19 jest chorobą ogólnoustrojową. Od początku pandemii pojawiają się coraz liczniejsze doniesienia o 
neuropsychiatrycznych powikłaniach infekcji. Nadmierna odpowiedź zapalna  w przebiegu infekcji powoduje 
zmiany w neuroprzekaźnictwie, które mogą skutkować między innymi niespecyficznym przebiegiem zaburzeń 
afektywnych i  psychotycznych.

Praca jest opisem dwóch przypadków dotychczas nieleczonych psychiatrycznie pacjentów, u których wystąpił 
pierwszorazowy epizod psychotyczny bezpośrednio po infekcji SARS-CoV-2. W ten sposób chcieliśmy 
poszerzyć dostępne doniesienia o zmiennym i niespecyficznym przebiegu chorób psychicznych po infekcji 
SARS-CoV-2.

Elementem łączącym oba przypadki, oprócz poprzedzającej infekcji SARS-CoV-2, był niespecyficzny i 
niezwykle zmienny przebieg epizodu zaburzenia psychotycznego. Spowodowało to liczne trudności 
diagnostyczne oraz konieczność zmiany diagnozy u obu pacjentów w trakcie leczenia. U 58-letniej chorej 
początkowo rozpoznano uporczywe zaburzenia urojeniowe, a następnie organiczne zaburzenia afektywne, 
jednak ewolucja objawów spowodowała ostatecznie rozpoznanie ciężkiego epizodu psychotycznej 
depresji. W przypadku 68-letniego mężczyzny pierwotnie stwierdzona depresja psychotyczna okazała się 
pierwszorazowym epizodem schizofrenii o późnym początku. Z powodu znacznego nasilenia objawów oraz 
wyraźnej lekooporności wdrożono terapię elektrowstrząsową, 
po której uzyskano pełną remisję objawową i funkcjonalną.

Pierwszorazowy epizod psychotyczny po COVID-19 to nowe, pojawiające się coraz częściej powikłanie 
infekcji, które pozostaje wciąż słabo zdefiniowane i opisane w literaturze. Wydaje się, że cechuje się 
istotnymi odmiennościami od dotychczas spotykanych jednostek chorobowych. Opisane przypadki 
podkreślają nieustanną potrzebę uwzględniania przebycia infekcji SARS-CoV-2 jako czynnika spustowego 
pierwszorazowych psychoz, gdyż może wpływać to zarówno na przebieg choroby, jak też na decyzje 
diagnostyczne i terapeutyczne.

Pierwszorazowy epizod psychotyczny wymagający leczenia 
elektrowstrząsami w następstwie infekcji SARS- CoV-2 – opis 
dwóch przypadków.

lek.
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Marta Anczewska I Klinika Psychiatryczna
Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Jana III Sobieskiego 9
02-957 Warszawa
anczew@ipin.edu.pl 

WSTĘP

Zdrowienie to głęboki, osobisty, niepowtarzalny proces dokonywania zmian własnej postawy [wobec 
choroby], wartości [związanych z doświadczeniem kryzysu], koncepcji samego siebie i swoich celów. To 
znalezienie sposobu, by żyć życiem pełnym nadziei, satysfakcji, wkładu i aktywności. Walsh, 1996, s.87
„Zdrowienie” (recovery) pomimo, zdawałoby się oczywistego znaczenia, jest w kontekście zdrowia 
psychicznego zjawiskiem złożonym. W literaturze przedmiotu pojawiają się dwie odmienne perspektywy: 
możliwych do zmierzenia danych klinicznych, funkcjonowania społecznego oraz głęboko osobistych, 
subiektywnych i duchowych przeżyć osób doświadczających zaburzeń psychicznych. Te dwie perspektywy 
są często określane jako model medyczny i model konsumencki zdrowienia.

ROZWINIĘCIE

Zdrowienie jest złożonym, wieloetapowym procesem, jaki następuje po przeżyciu psychozy, czy innego 
poważnego kryzysu psychicznego. Przebiega w sposób nielinearny i jest nieograniczone w czasie. 
W tym kontekście doświadczenie zaburzeń psychicznych stanowi jedynie jeden z elementów wielowymiarowej 
egzystencji danej osoby. 
Na podstawie badań ilościowych oraz analizy narracji zdrowienia stwierdzono, że ważnymi dla tego procesu 
wymiarami są: wiedza na temat problemu zdrowotnego i jego akceptacja, transformacja własnej osoby - 
integracja doświadczeń związanych z chorobą w swoje Ja, nauczenie się korzystania  z możliwości systemu, w 
jakim się funkcjonuje, skuteczne zmierzenie się z piętnem zaburzeń psychicznych oraz opieka psychiatryczna 
funkcjonująca w paradygmacie zdrowienia. 
Bogata literatura przedmiotu dostarcza ogólnych i praktycznych wskazówek dla specjalistów, w jaki sposób 
integrując model medyczny z modelem konsumenckim wspomagać proces zdrowienia. Działanie to obejmuje 
poza farmakoterapią mającą na celu poprawę objawową, psychoterapię połączoną ze wzbudzaniem nadziei, 
odbudowywaniem samooceny, modyfikowaniem percepcji choroby oraz eksplorowaniem mocnych stron; 
oddziaływania psychospołeczne służące społecznemu włączeniu oraz niezbędną promocję zdrowego stylu 
życia (dbanie o zdrowie fizyczne, stosowanie odpowiedniej diety, aktywność fizyczna).
Cennym uzupełnieniem posiadanej specjalistycznej wiedzy są warsztaty na temat procesu zdrowienia dla 
personelu (Bhanbhro i wsp., 2016; Oades i wsp., 2017) i dla pacjentów (MacKeith, Burns, 2011; Nowak i wsp., 
2019).

WNIOSKI
Wspomaganie procesu zdrowienia odbywa się na kilku płaszczyznach: medycznej, psychologicznej 
i społecznej. Przy czym warto pamiętać, że jako specjaliści powinniśmy działać w myśl zasady „osoba, a nie 
choroba jest w centrum uwagi”. 

BIBLIOGRAFIA
1. Bhanbhro S, Gee M, Cook S, Marston L, Lean M, Killaspy H. Recovery-based staff training intervention 
within mental health rehabilitation units: a two-stage analysis using realistic evaluation 

Jak wspomagać proces zdrowienia?

prof. dr hab. n. med.
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Łukasz Baka Pracownia Psychologii Społecznej
Centralny Instytut Ochrony Pracy
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
e-mail: lubak@ciop.pl

Przedmiotem badań był proces deterioracji zdrowia (health impairment process), będący częścią składową 
modelu wymagania w pracy – zasoby. Wyjaśnia on mechanizmy rozwoju depresji, jako efektu długofalowego 
oddziaływania nadmiernych wymagań w pracy i wypalenia zawodowego. Zgodnie z tym procesem, 
przedłużające się wymagania w pracy przyczyniają się do rozwoju wypalenia zawodowego, które, w dłuższej 
perspektywie skutkuje depresją. Proces deterioracji zdrowia zweryfikowany został w badaniach podłużnych,  
z trzykrotnym pomiarem (z ośmiomiesięczną przerwą między pomiarami), przeprowadzonych w okresie 
pandemii COVID-19. Badaniami objęto pracowników ochrony zdrowia (N = 350). Pod uwagę wzięto dwa 
rodzaje wymagań emocjonalnych, charakterystycznych dla tej grupy zawodowej (wymagania związane 
z długotrwałą opieką oraz wymagania ukrywania emocji), dwa komponenty wypalenia zawodowego 
(wyczerpanie i zdystansowanie wobec pracy) oraz depresyjność. Przy pomocy modelowania równań 
strukturalnych testowano bezpośredni i pośredni (przy udziale wypalenia zawodowego) efekt wymagań 
emocjonalnych na depresję. Sprawdzano, czy wymagania emocjonalne (mierzone w pomiarze 1) są 
predyktorem wyczerpania i zdystansowania wobec pracy (mierzonych w pomiarze 2), a te, z kolei prowadzą 
do depresji (mierzonej w pomiarze 3). 

Badania longitudinalne nad rolą wypalenia zawodowego jako 
mediatora relacji wymagania emocjonalne – depresyjność w 
grupie pracowników ochrony zdrowia

dr hab.
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WSTĘP

PCOS jest najczęstszą przyczyną hiperandrogenizmu pochodzenia jajnikowego u kobiet. Substancje 
sygnałowe od lat wiązane z wysokim poziomem agresji i impulsywności to testosteron i serotonina. 
Badania wykazują wysoką korelację pomiędzy stężeniem testosteronu a zachowaniami agresywnymi oraz 
odczuwaniem wrogości i gniewu zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Doniesienia dotyczące agresywności 
i impulsywności u kobiet z PCOS nie są jednoznaczne. Nie wykazano również jednoznacznie czynników 
biochemicznych czy klinicznych, które miałyby związek z tymi zmiennymi. Przeprowadzone badanie miało 
na celu próbę wyjaśnienia czy kobiety z fenotypem A PCOS cechuje wysoka impulsywność i agresja, jakie są 
ich przejawy behawioralne, a także czy hiperandrogenizm i BMI mają wpływ na nasilenie tych zmiennych.

ROZWINIĘCIE

Badaniem objęto 95 kobiet ze zdiagnozowanym fenotypem A PCOS hospitalizowanych w Oddziale 
Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. Kornela Gibińskiego w 
Katowicach. Kryterium podziału na grupę badaną i kontrolną było BMI. Badanie miało charakter ankietowy. 
Wykorzystano Skalę Impulsywności Barratta, Inwentarz Psychologiczny Syndromu Agresji, Kwestionariusz 
Zachowań Związanych z Jedzeniem, Test Rozpoznawania Zaburzeń Związanych Z Piciem Alkoholu, Ankietę 
Dotycząca Ryzykownych Zachowań Seksualnych. Nie wykazano istotnych różnic w nasileniu impulsywności, 
psychologicznego syndromu agresji i predyspozycji do podejmowania ryzykownych zachowań seksualnych 
pomiędzy grupami. Ryzykowny sposób konsumpcji alkoholu był nieco częstszy w grupie badanej. 
Średnia wartość punktacji dla wszystkich skal nawyków żywieniowych była wyższa w badanej grupie. W 
badanej populacji nie stwierdzono występowania istotnych statystycznie korelacji pomiędzy nasileniem 
impulsywności oraz wymiarami nasilenia agresji a objawami hiperandrogenizmu klinicznego i wynikami 
badań biochemicznych. Stwierdzono odmienne i złożone zależności pomiędzy dominującymi kierunkami 
oraz wskaźnikami psychologicznego syndromu agresji oraz wymiarami impulsywności a ich wybranymi 
badanymi aspektami behawioralnymi.

WNIOSKI

Nasilenie impulsywności i syndromu agresji, a także wzorce spożywania alkoholu oraz predyspozycje do 
podejmowania ryzykownych stosunków seksualnych wśród pacjentek ze zdiagnozowanym fenotypem A 
PCOS nie są zależne od BMI. Wyższe wartości BMI u kobiet z fenotypem A PCOS wynikają z nieprawidłowych 
nawyków żywieniowych. BMI ma wpływ na dominujący kierunek agresji jak również kształtuje odmienne 
i złożone zależności pomiędzy dominującymi wskaźnikami psychologicznego syndromu agresji oraz 
wymiarami impulsywności a ich wybranymi aspektami behawioralnymi u kobiet z fenotypem A PCOS. 
Nasilenie impulsywności oraz syndromu agresji u kobiet z fenotypem A PCOS nie ma związku z objawami 
hiperandrogenizmu klinicznego ani ze stężeniem androgenów.

Agresja i impulsywność u pacjentek z PCOS – wyniki badań 
własnych.

dr n.med. 
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Anna Baran Katedra Medycyny i Optometrii
Wydział Nauk o Zdrowiu i Życiu
Uniwersytet Linneusza
Kalmar, Szwecja
annabaran00@gmail.com

WSTĘP

W trakcie kryzysu powinniśmy odruchowo zareagować w sposób zwiększający szansę na konstruktywne 
poradzenie sobie z sytuacją oraz emocjami i myślami, która u na ona wywołała. Aby zwiększyć 
prawdopodobieństwo podjęcia takich konstruktywnych działań przez pacjenta z ryzykiem samobójczym, 
powinien on wypełnić razem z lekarzem lub pielęgniarką np. przed wypisem ze szpitala po próbie samobójczej 
tzw. Plan na bezpieczeństwo (ang. Safety Plan). Jest to standardowa interwencja terapeutyczna u pacjenta w 
sytuacji kryzysu samobójczego. Jego modyfikacją jest opracowany w ramach grantu ELLIPSE, finansowanego 
przez program Erasmus+ Unii Europejskiej, 12-Stopniowy Plan Bezpieczeństwa (12SPB).

Rozwinięcie: Tradycyjny Plan na bezpieczeństwo, opracowany został przez prof. Barbarę Stanley i prof. Greg 
Brown, z Uniwersytetu Columbia w Nowym Yorku w 2012 roku. Badania wykazały, że zastosowanie go na 
Izbie Przyjęć u pacjentów po próbie samobójczej obniżało częstość prób samobójczych o 48%. 

Szybko okazało się jednak, że pacjenci potrzebują narzędzia pomocowego, którego mogą użyć w sytuacji 
kryzysu, niekoniecznie z myślami samobójczymi. Takim wyjściem naprzeciw tym oczekiwaniom pacjentów 
jest 12SPB. 

Opracowany w 2021 roku, 12SPB jest dostępny w postaci aplikacji internetowej w siedmiu językach m.in. 
polskim i ukraińskim na stronie: https://12stepsplan.com/pl. Spotkał się on z entuzjastycznym przyjęciem 
wśród pacjentów z diagnozą np. choroby afektywnej jedno- i dwubiegunowej, schizofrenii paranoidalnej, 
stanów lękowych i uzależnienia od leków nasennych i alkoholu. Jedna z pacjentek wykorzystała go do pracy 
nad poprawą komunikacji z mężem. Pacjenci Poradni Psychiatrycznej w Karlshamn, Blekinge, pytali, czy 
mogą z 12SPB korzystać w domu i czy mogą go pokazać komuś z rodziny, kto według nich takiej pomocy 
potrzebuje. To powodowało, że czuli, że potrafią coś, czego inne osoby nie potrafią, a to sprzyjało polepszeniu 
ich poczucia wartości.  Jednak, aby 12SPB działał, należy nie tylko pokazać go raz, ale dopytywać o korzystanie 
z 12SPB na kolejnych wizytach i pomagać pacjentowi, popróbować innych układ/inne strategie, gdy te 
używane przez pacjenta mu nie pomagają.

12-Stopniowy Plan Bezpieczeństwa (12SPB) zaprezentowany został po raz pierwszy w angielskiej wersji 
językowej 10 września 2021 roku. Od tego czasu otrzymał wiele pozytywnych komentarzy od psychiatrów, 
pacjentów, jak też studentów.  Także Ty możesz dodać Twoj własną ewaluację klikając w link do anonimowej 
ankiety w sekcji Naucz się, prezentującym ponad 20 akronimów pomagających opanować zasady komunikacji, 
poradzić sobie z kryzysem za pomocą techniki np. dystrakcji (rozpraszania) (akronimy: STOP, TIPP, 5S). 

Omówienie udziału pacjenta z ryzykiem samobójczym w 
tworzeniu 12-Stopniowego Planu Bezpieczeństwa (12SPB)

dr n. med.
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W skład 12-Stopniowy Planu Bezpieczeństwa wchodzą 3 sekcje: 

I. Analizuj (akronim SEAT, polegająca na zatrzymaniu się i opisie sytuacji i reakcji, którą ona wywołuje):
1.Sytuacja, 2.Emocje, 3.Aktywności i 4.Tłumaczenia (Myśli). 

II. Popraw swoją samoocenę (akronim RIDE): 5. R (eng. Replace) Zastąp to co szkodzi, tym co może pomóc, 
6. I (ang. Improve) Popraw, 7. D (ang. Distract) Rozprosz, 8. E (ang. Engage) Angażuj się we wzmacnianie 
czynników ochronnych. 

III. Nawiąż kontakt: 9. Czat/Wyślij SMS, 10. (ang. Call) Zadzwoń, 11. C (ang. Consider Safe Place) Bezpieczne 
miejsce oraz 12. Zadzwoń 112, w stanie zagrożającym życiu.  

Optymalnym podejściem jest nauczenie się z pomocą aplikacji internetowej 12-Stopniowego Planu 
Bezpieczeństwa na pamięć, z włączeniem wybranych akronimów. Poświęcając na to czas, możemy 
potem wykorzystywać zarówno swoją wiedzę, jaki i umiejętności w pracy z pacjentami, niekoniecznie 
psychiatrycznymi. 

WNIOSKI

Pracownik opieki zdrowotne, który nauczy 12-Stopniowego Planu Bezpieczeństwa swoich pacjentów, poprawi 
tym zarówno swoje, jak i ich bezpieczeństwo, i sprawi, że na kolejnej wizycie będą potrafili wymienić kilka 
technik, które stosują w sytuacji myśli samobójczych, czy myśli wyzwalających impuls samouszkodzenia się. 
Aby zwiększyć skuteczność oddziaływania, pracownik opieki zdrowotnej powinien dopasować interwencję 
do potrzeb pacjenta w kryzysie i wspomóc np. jego umiejętności szukania pomocy, czyli np., w przypadku 
napadu lęku – pokazać, jak może do redukcji lęku użyć jednej z technik oddechowych w postaci krótkiego 
filmiku z aplikacji internetowej 12SPB. Stosowanie 12SPB powinno być oparte na kontakcie z pacjentem, 
gdyż samo polecenie jej ma małe szanse na zadziałanie. Najlepiej 12SPB powninno samem nauczyć, potem 
wypełnić razem z pacjentem. 

Omówienie udziału pacjenta z ryzykiem samobójczym w 
tworzeniu 12-Stopniowego Planu Bezpieczeństwa (12SPB)
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Bardzo cennym źródłem informacji o zachowaniach samobójczych i samouszkodzeniach są dane z 
dokumentacji medycznej prowadzonej przez oddziały psychiatryczne i inne oddziały w podmiotach 
leczniczych. 

W odróżnieniu od rejestracji zgonów nie ma powszechnie przyjętych międzynarodowych metod 
standaryzacji zbierania informacji o zachowaniach samobójczych, wobec czego trzeba wziąć pod uwagę 
wiele kwestii metodologicznych przy porównywaniu współczynników z obszarów podlegających różnym 
uwarunkowaniom prawnym. Dokonane na podstawie dokumentacji medycznej oszacowania współczynników 
prób samobójczych mogą być nietrafne, jeśli wybrane placówki nie są reprezentatywne dla wszystkich 
instytucji medycznych w danej społeczności albo jeśli znaczny procent osób po próbie samobójczej leczy 
się tylko w miejscowych poradniach, wobec czego nie dociera do szpitala. Ponadto na współczynniki prób 
samobójczych duży wpływ ma proces prowadzenia dokumentacji medycznej, szczególnie w warunkach 
szpitalnych. Celem prezentacji jest wskazanie źródeł braku rzetelności danych z placówek medycznych oraz 
sposobów ich standaryzacji. Dodatkowo zostaną wskazane praktyczne kroki do opracowania i wdrożenia 
systemów monitorowania prób samobójczych i samouszkodzeń na podstawie posiadanej przez szpitale 
dokumentacji medycznej. Te praktyczne kroki obejmują również sprawozdawanie i rozpowszechnianie 
wyników monitorowania, a także utrzymywanie stabilnego funkcjonowania systemu przez dłuższy czas. Część 
prezentacji poświęcono szkoleniu, omawiając kryteria wyłączania i włączania na przykładzie konkretnych 
przypadków. Zostaną przedstawione także opisy przykładowych przypadków dla praktyki.   

Na zakończenie zostanie omówiona terminologia, ponieważ systemy monitorowania wymagają uzgodnienia 
terminów, definicji i klasyfikacji, jeśli mają dostarczać spójnych informacji z monitorowania do wykorzystania 
w międzynarodowym dialogu. Dzięki ujednoliceniu terminologii i definicji łatwiej będzie porównywać wyniki 
uzyskiwane przez systemy monitorowania prób samobójczych i samouszkodzeń na poziomie globalnym, w 
kategoriach trendów, grup ryzyka i wzorców opieki poszpitalnej. 

Ponadto zostanie zaprezentowany przegląd istniejących lub projektowanych systemów monitorowania 
prób samobójczych i samouszkodzeń, ponieważ w ostatnich latach monitorowanie prób samobójczych 
i samouszkodzeń jest coraz bardziej priorytetowo traktowane zarówno na szczeblu krajowym, jak i 
międzynarodowym. Dane pochodzą ze specjalistycznych rejestrów, projektów wieloośrodkowych, krajowych 
i międzynarodowych statystyk i baz danych oraz z pojedynczych badań. 

Monitorowanie samookaleczeń i zachowań samobójczych w 
placówkach ochrony zdrowia.

dr n. hab.
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Do zbadania najmłodszej grupy wiekowej w kompleksowym badaniu stanu zdrowia psychicznego 
społeczeństwa polskiego EZOP II wykorzystano polską adaptację kwestionariusza ASQ:SE2 (Ages and Stages 
Questionnaires). Kwestionariusz służy do badania przesiewowego rozwoju społeczno-emocjonalnego 
dziecka od 1 do 72 m-ca życia. ASQ:SE2 ma dziewięć wersji, które stosuje się odpowiednio do wieku dziecka.
Wykorzystując kwestionariusz ASQ:SE-2 przeprowadzono 1022 wywiady z rodzicami dzieci w wieku od 0 
do 6 lat. Przy losowaniu próby uwzględniano wielkość miejscowości zamieszkania dzieci (wieś, małe miasta, 
miasta średniej wielkości i duże miasta) ale w wyniku przeprowadzonych analiz przyjęto, że optymalnym 
podziałem będzie podział na miasto (59,8%) i wieś, gdzie mieszkało 40,2% badanych dzieci. Chłopcy stanowili 
48,9% całej grupy. Dzieci w wieku 0-2 lat było mniej niż w wieku 3-6 lat (odpowiednio 42,1% i 57,9%). Rozkład 
wieku wśród dziewczynek i chłopców był bardzo podobny. Zaburzenia społeczno-emocjonalne stwierdzono 
u 16% dzieci w wieku do 6 roku życia.  Zaburzenia są tak samo częste u dziewcząt i u chłopców. Odpowiednio 
– 16,1%  i 15,8%. Ekstrapolacja tych proporcji wskazuje, że liczba dzieci w Polsce w wieku do 6. roku życia z 
zaburzeniami funkcjonowania społeczno-emocjonalnego wynosi 428,1 tys., w tym nieco więcej chłopców – 
216,5 tys. niż dziewczynek– 211,6 tys. 

Wśród dzieci mieszkających na wsi zaburzenia społeczno-emocjonalne ujawniają się dwukrotnie częściej 
(21,8%) niż wśród dzieci w miastach (12,0%). Według wyników naszych badań co piąte dziecko żyjące na wsi 
ujawnia jakieś zaburzenia rozwojowe. Na wsiach odsetki dziewczynek z zaburzeniami są nieco większe, a w 
miastach nieco mniejsze, chociaż w obu przypadkach nie są to różnice istotne statystycznie. Ekstrapolacja 
danych z badań na populację dzieci do szóstego roku życia wskazuje, że na wsi liczba dzieci z zaburzeniami 
sfery społeczno-emocjonalnej zbliża się do ćwierć miliona (235,1 tys.), a w miastach zbliża się do 200 tys.  
Udział płci w tych grupach odpowiada opisanym wcześniej wielkościom odsetkowym.  Wyżej przedstawione 
różnice w rozwoju emocjonalno-społecznym pomiędzy dziećmi zamieszkującymi tereny miejskie i wiejskie 
mogą być spowodowane ograniczeniami w dostępie do specjalistów, którzy wykonują badania przesiewowe 
czy pogłębioną diagnozę w tym kierunku. W większych miastach rodzice mają więcej możliwości korzystania 
z wczesnego wspomagania rozwoju. Zajęcia takie są prowadzone przez różne ośrodki, lecz możliwość 
korzystania z tej pomocy wymaga często orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Mieszkańcy wsi 
często pozostają pod opieką rejonowych placówek, które mają bardzo obszar działania rejon, a w związku z 
tym dłużej czeka się na spotkanie i pomoc. Mniej jest także specjalistycznych placówek prowadzących terapię 
wczesnego wspomagania rozwoju lub są one położone w większej odległości od miejsca zamieszkania. W 
związku z tym, po części opisywane zjawisko różnic w rozwoju społecznym dzieci z miast i wsi może wynikać 
z ograniczeń systemowych. 

Uzyskane w badaniach wyniki dają podstawę do prowadzenia równie szeroko zakrojonych badań 
poprzecznych i podłużnych, mających na celu wyjaśnienie przyczyn tego zjawiska. Potrzeba badań w tym 
obszarze jest ogromna i obejmuje zarówno czynniki osobnicze, jak i czynniki środowiskowe, które mogą 
wpływać na rozwój społeczno-emocjonalny dzieci. 
Mimo iż liczba dzieci z zaburzeniami rozwojowymi na wsi jest nieproporcjonalnie większa to jednak ich 
rozpowszechnienie wśród dzieci miejskich jest również wysokie. W świetle naszych badań zasadne wydaje 
się opracowanie i wdrożenie badań przesiewowych wykonywanych powszechnie, w całej Polsce niezależnie 
od miejsca zamieszkania, których celem byłoby zwiększenie szans rozwojowych dzieci oraz wyrównanie, 
choć po części, zróżnicowania szans rozwojowych pomiędzy dziećmi mieszkającymi na wsi i w mieście. 

Dzieci w wieku 0-6 lat

dr n. hab.
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WSTĘP
Elektrowstrząsy są metodą stosowaną w psychiatrii od 1938r i wciąż pozostają najskuteczniejszą metodą 
leczenia ciężkich chorób psychicznych. Skuteczność terapii elektrowstrząsowej u pacjentów z katatonią 
waha się od 59 do 100%, co pozwala uważać ją za leczenie pierwszego wyboru. Nawet pomimo tak 
wysokiej skuteczności, pacjenci w katatonii wymagają najczęściej dużej liczby zabiegów. Niesie to za 
sobą długi czas hospitalizacji oraz konieczność wielokrotnego wprowadzania pacjenta w znieczulenie 
ogólne, co może stanowić istotne ograniczenie techniczne oraz finansowe dla placówki. Od wielu dekad 
poszukuje się sposobów na optymalizację leczenia elektrowstrząsowego. W 1966 Blachly zaproponował 
by podczas pojedynczego znieczulenia wywołać więcej niż jeden napad padaczkowy. Zgodnie z tą metodą 
pacjent miał być stale monitorowany (EKG, EEG) podczas serii elektrowstrząsów, która składała się z 2 do 
nawet 8 zabiegów. Do wykonania niezbędna była współpraca anestezjologa oraz psychiatry, co w tamtym 
czasie nie było standardem postępowania. Dla uproszczenia metodę nazwano multiple-monitored ECT 
(MMECT) jako wielokrotne monitorowane zabiegi EW. W dalszych badaniach na różnych populacjach 
chorych wykazano, że metoda ta skracała czas hospitalizacji,  czas występowania ostrych objawów, oraz 
zmniejszała  łączne narażenie pacjenta na środki anestetyczne i zwiotczające. Okazała się równie bezpieczna 
jak pojedyncze zabiegi elektrowstrząsów. Wobec wybitnej lekooporności oraz braku istotnego klinicznie 
efektu terapeutycznego przy użyciu standardowych pojedynczych zabiegów elektrowstrząsowych, Autorzy 
powrócili do zapomnianej na wiele lat techniki MMECT u chorej na schizofrenię z objawami katatonicznymi, 
uzyskując spektakularny efekt.

ROZWINIĘCIE
49-letnia pacjentka, leczona od 1991 roku z powodu schizofrenii w obrazie naprzemiennie występujących 
zespołów paranoidalnych i katatonicznych. Całe swoje życie mieszkała w domu jednorodzinnym z ojcem, 
matką oraz babcią. Od początku choroby, pomimo wielu hospitalizacji psychiatrycznych, nigdy nie uzyskała 
pełnej remisji w zakresie zarówno objawów psychotycznych jak i codziennego funkcjonowania. Większość 
czasu pacjentka spędzała nie wychodząc z łóżka, gdzie przeżywała treści aktywnej psychozy, wydawało jej 
się, że trwa wojna, a ona sama zostanie zesłana do obozu koncentracyjnego. Aktywność złożona ograniczała 
się do podstawowych czynności. Przez większość swojego życia pozostawała stale pod opieką matki, która 
zajmowała się zaspokajaniem jej podstawowych potrzeb, realizacją recept i podawaniem leków. Zażywała 
przez wiele lat olanzapinę w dawce 20mg/d. W 2020 roku zmarła matka pacjentki co poskutkowało 
gwałtownym pogorszeniem się jej stanu psychicznego, nasiliły się objawy paranoidalne, urojenia dziania 
się, pseudohalucynacje słuchowe, wzrokowe, węchowe oraz pojawił się skrajnie wyrażony lęk psychotyczny, 
który sprawił, że usiłowała uciec z domu. W związku z zaostrzeniem choroby trafiła do szpitala, pomimo 
wielokrotnie modyfikowanej farmakoterapii stan pacjentki nie uległ poprawie. Rozwinęły się objawy katatonii. 
Przestała przyjmować pokarmy, wymagała całodobowej opieki personelu oraz nawadniania dożylnego, była 
wycofana, blada afektywnie, pojawiły się otamowania toku, mutyzm oraz negatywizm czynny i bierny. Po 5 
miesiącach hospitalizacji zdecydowano o przekazaniu pacjentki do naszej Kliniki w celu wykonania zabiegów 
elektrowstrząsowych. Przy przyjęciu do oddziału Pacjentka była przytomna, bez kontaktu werbalnego. Afekt 

Wielokrotnie powtarzalne zabiegi elektrowstrząsowe (MMECT) 
Czy na pewno wyłącznie domena przeszłości? - Opis przypadku.

lek.
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blady, sztywny. Osłupienie, mutyzm, negatywizm bierny. Nie sprawiała wrażenia halucynującej. W badaniach 
laboratoryjnych oraz obrazowych (MRI głowym USG brzucha, RTG klatki piersiowej)  nie stwierdzono 
istotnych odchyleń od normy. Pacjentkę zakwalifikowano do zabiegów EW ze wskazań życiowych. Do 
leczenia  włączono klozapinę, której dawkę systematycznie zwiększano, osiągając 650 mg/d w 8 tygodniu 
hospitalizacji. W związku z ciężkim stanem ogólnym wszystkie zabiegi wykonywano w technice dwuskroniowej 
z wykorzystaniem impulsu o szerokości  1,0 ms przy zastosowaniu urządzenia Thymatron® System IV. 
Zabiegi były wykonywane dwa razy w tygodniu. Do indukcji znieczulenia użyto etomidat. Zwiotczenie mięśni 
osiągano używając suksametonium. Ładunek określono metodą miareczkowania, wynosił 250 mC. Chorą 
każdorazowo hiperwentylowano przed dostarczeniem ładunku w celu wywołania intencjonalnej hipokapnii. 
Pomimo początkowego optymizmu, wynikającego z nieznacznej poprawy stanu psychicznego stan pacjentki 
w kolejnych tygodniach uległ pogorszeniu a objawy katatonii nasiliły się. Wobec nawrotu objawów, wzrastającej 
oporności na kolejne zabiegi EW oraz braku dodatkowej przyczyny dekompensacji stanu psychicznego 
zdecydowano o wdrożeniu MMECT w seriach po 3 zabiegi, dwa razy w tygodniu. Do indukcji znieczulenia w 
dalszym ciągu użyto etomidat, natomiast jako środek zwiotczający wybrano miwakurium w dawce 20mg, co 
pozwoliło wydłużyć czas trwania znieczulenia powyżej 10 minut. Drogi oddechowe zabezpieczono maską 
krtaniową. Zgodnie z dotychczasowymi opisami techniki napady padaczkowe wywoływano w 3-minutowych 
odstępach w celu ominięcia okresu repolaryzacji neuronów. Po 7 seriach MMECT stan pacjentki uległ 
poprawie. Została wypisana do domu w dobrym stanie ogólnym, bez objawów katatonicznych, była 
zorientowana auto i allopsychicznie, chętnie nawiązywała logiczny kontakt werbalny, prezentowała obojętny 
nastrój z nieco spłyconym afektem. Relacjonowała zwiewne objawy wytwórcze w postaci pseudohalucynacji 
słuchowych o miernym natężeniu, wobec których pozostawała obojętna.  

WNIOSKI
Zgodnie z wiedzą autorów niniejszej pracy jak dotąd nie opublikowano w piśmiennictwie polskim opisu 
zastosowania MMECT. Dostępnych jest zaledwie kilka publikacji dotyczących zastosowania powyższej 
metody, głównie w leczeniu depresji, gdzie dowiedziono, że umożliwia ona skrócenie całkowitego czasu 
hospitalizacji, skrócenie czasu występowania myśli samobójczych, wiąże się z mniejszym narażeniem na 
anestetyki i środki zwiotczające, przy jednocześnie dobrym profilu bezpieczeństwa.  Hospitalizacja naszej 
pacjentki trwała 64 dni, podczas których wykonano łącznie 42 zabiegi EW, gdyby wykonać podobną ilość 
wyłącznie zabiegów pojedynczych długość pobytu musiałaby wzrosnąć niemal dwukrotnie, co przełożyłoby 
się na zdecydowanie na koszty leczenia i mogłoby narazić pacjentkę na dodatkowe powikłania.
Pomimo dowiedzionej skuteczności i praktycznie podobnemu ryzyku powikłań, z niewiadomych powodów 
porzucono badania nad MMECT i na wiele lat metoda ta została zapomniana. Również w przypadku naszej 
pacjentki nie obserwowaliśmy różnic w nasileniu pobudzenia pozabiegowego czy w czasie do reorientacji. Nie 
doszło do przedłużania się napadów padaczkowych, ani powstania stanu padaczkowego. Obecnie zabiegi 
EW standardowo wykonywane są we współpracy psychiatry oraz anestezjologa a podstawowe parametry 
takie jak saturacja, ciśnienie tętnicze czy EKG są stale monitorowane. Dostępne są również bezpieczniejsze 
niż w 1966 roku środki anestetyczne i zwiotczające.  Jak pokazuje powyższy przypadek MMECT może być 
skuteczną i bezpieczną alternatywą leczenia w najbardziej opornych na leczenie przypadkach.

Wielokrotnie powtarzalne zabiegi elektrowstrząsowe (MMECT) 
Czy na pewno wyłącznie domena przeszłości? - Opis przypadku.
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WSTĘP
Internet stał się niewątpliwie jednym z głównych oraz najszybciej aktualizowanych źródeł informacji na temat 
zdrowia. Dotychczasowe badania pokazują, że łatwość dostępu do wiedzy, bezpłatność, anonimowość, a 
także możliwość personalizacji wiadomości skutecznie zachęcają użytkowników do autodiagnozy swoich 
dolegliwości. Co więcej, wielu pacjentów w okresie pandemii SARS-CoV-2 mogło korzystać ze wsparcia 
lekarskiego jedynie za pomocą systemów teleinformatycznych. Tłumaczyło to i niejako normalizowało 
szukanie informacji o zdrowiu w przestrzeni internetowej celem wyjaśnienia wątpliwości i traktując je jako 
równowartościowe do wizyty specjalistycznej. Równolegle, w internecie toczyło się życie towarzyskie z 
zachowaniem fizycznej izolacji, a także zawodowe, gdzie stanowił on platformę umożliwiającą pracę zdalną.

ROZWINIĘCIE
Można było podejrzewać, że warunki stworzone przez kryzys epidemiologiczny stanowią żyzne podłoże dla 
rozwinięcia się lęku o zdrowie oraz cyberchondrii. Zgodnie z aktualną wiedzą są to ściśle ze sobą związane, 
jednak oddzielne konstrukty. Bazując na poznawczo- behawioralnym modelu lęku o zdrowie, polega on 
na nawykowej interpretacji informacji o zdrowiu jako zagrażających i odnoszenia się do nieprawidłowych 
założeń na temat zdrowia oraz choroby. Poszukiwanie informacji dotyczących zdrowia motywowane lękiem 
o zdrowie ma posłużyć konfrontacji z odczuwanymi objawami i przynieść ulgę. Pozwala to na odrzucenie 
potencjalnie zagrażającej diagnozy oraz obniżyć odczuwane napięcie. Zdarza się jednak, że poszukiwania 
nie przynoszą oczekiwanego efektu. Przeciwnie - nasilają lęk. Wzorzec behawioralny polegający na 
powtarzającym i/lub nadmiarowym przeglądaniu informacji dotyczących zdrowia w internecie powodujący 
emocjonalny dyskomfort, głównie przez potęgowanie lęku o zdrowie, nazywany jest cyberchondrią.

WNIOSKI
Cyberchondria może stanowić znaczący i niedoceniany problem z zakresu zdrowia publicznego. Wyniki 
badań obejmujących polską populację ogólną użytkowników internetu sugerują, że blisko jedna trzecia 
respondentów doświadczała jej nasilonych objawów. Wskazują one również, że bezrobocie, diagnoza choroby 
psychiatrycznej, a także subiektywne przeżycie utrudnionego dostępu do opieki zdrowotnej z powodu 
kryzysu epidemiologicznego to kluczowe determinanty nasilonego lęku o zdrowie oraz cyberchondrii. Można 
podejrzewać, że lęk o zdrowie, w przeciwieństwie do cyberchondrii, może obniżać jakość życia zarówno 
bezpośrednio, jak i poprzez obniżenie spostrzeganego wsparcia społecznego.

Lęk o zdrowie i cyberchondria w czasie pandemii SARS-CoV-2
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WSTĘP

W Polsce zorganizowano system zamkniętych zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do 
wykonywania środka zabezpieczającego, który obejmuje zakłady o trzech stopniach zabezpieczenia: 
podstawowym, wzmocnionym i maksymalnym. Przeznaczony jest on dla ponad trzech tysięcy pacjentów. 
Hospitalizacjom podlegają osoby, które wykazują poważne zaburzenia psychiczne, wiążące się z wysokim 
prawdopodobieństwem dokonania niebezpiecznych czynów zabronionych. Detencja ma na celu nie tylko 
uzyskanie poprawy stanu zdrowia psychicznego pacjenta, ale także jego zachowania i funkcjonowania 
społecznego. Jednym z podstawowych warunków prawidłowego wykonywania środka zabezpieczającego 
jest przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym w oddziałach psychiatrii sądowej.  

ROZWINIĘCIE TEMATU

Celem pracy jest przedstawienie uwarunkowań zachowań agresywnych podczas hospitalizacji psychiatrycznej 
oraz możliwych oddziaływań profilaktycznych w tym zakresie. 
Niektóre spośród czynników zagrożenia agresją można zidentyfikować jeszcze przed rozpoczęciem 
hospitalizacji. Zalicza się do nich: wcześniejsze niestosowanie się do zaleceń terapeutycznych i zaniedbywanie 
leczenia (szczególnie częste u osób na detencji), lekooporność, niewłaściwe interwencje lecznicze prowadzące 
do narastania zaburzeń psychotycznych, ignorowanie przez personel medyczny zachowań agresywnych 
w trakcie leczenia ambulatoryjnego i wcześniejszych hospitalizacji, przyjęcia pacjenta do szpitala bez jego 
zgody, wielokrotne hospitalizacje, samowolne oddalenia się ze szpitala, samouszkodzenia, uzależnienia czy 
obecność schorzeń somatycznych. Analiza tych czynników ma szczególne znaczenie, gdyż najczęściej do 
zachowań agresywnych w oddziale dochodzi na początku hospitalizacji. 

Mimo, iż brak jednoznacznych badań, wskazujących na korelację pomiędzy konkretnym rozpoznaniem 
klinicznym a podwyższonym ryzykiem zachowań agresywnych w trakcie hospitalizacji, to jednocześnie 
najczęściej wskazuje się na diagnozę schizofrenii, stanów maniakalnych, organicznych zaburzeń psychicznych, 
zaburzeń osobowości, całościowych zaburzeń rozwojowych oraz deficytów intelektualnych. Za bardzo 
istotny czynnik zagrożenia agresją uznaje się uzależnienia od substancji psychoaktywnych. 

Poprzez właściwie dobrane metody lecznicze i terapeutyczne można nie tylko uzyskać poprawę stanu 
psychicznego pacjenta, ale również ograniczyć jego zachowania agresywne. W związku z tym każdy nowo 
przyjęty do oddziału psychiatrii sądowej pacjent powinien zostać zbadany przez zespół klinicystów, którzy 
ocenią jego stan psychiczny oraz ewentualne zagrożenia z jego strony. Konieczne jest zapoznanie się z 
kompletną dokumentacją medyczną i sądową. Należy dokonać oceny stopnia współpracy pacjenta w 
leczeniu farmakologicznym i innych formach terapii. Niezbędne jest ustalenie indywidulanego planu 
terapeutycznego i zapoznanie z nim pacjenta, z uwzględnieniem aktualnie istniejących ograniczeń w tym 
zakresie wynikających z obecności nieprawidłowości psychicznych a także współistniejących schorzeń 
somatycznych. Należy zauważyć, iż spełnienie tych warunków na ogół przyczynia się do istotnego skrócenia 
przymusowej hospitalizacji a to wiąże się z wyeliminowaniem kolejnego czynnika zagrożenia agresją ze 
strony pacjenta.  

Profilaktyka zachowań agresywnych w oddziałach psychiatrii 
sądowej.

dr n. med.
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W prewencji zachowań agresywnych podczas hospitalizacji psychiatrycznych zwraca się uwagę na 
ustrukturowaną organizację oddziałów psychiatrii sądowej i ich wyposażenie w narzędzia do zapobiegania 
zachowaniom agresywnym lub minimalizowania skutków agresji. Na katalog zasad postępowania składają 
się m.in.: jasny przekaz o braku tolerancji dla agresji oraz konieczności przestrzegania regulaminu oddziału 
(konieczne częste powoływanie się na niego), usunięcie narzędzi czy przedmiotów niebezpiecznych, kilka 
drożnych wyjść z oddziału, korzystanie z systemów powiadamiania o zagrożeniu i ataku, opracowanie 
schematu postępowania z pacjentem niebezpiecznym, systematyczne prowadzenie programów edukacyjnych 
i szkoleniowych dla pracownikom, rozwijanie umiejętności zarządzania sytuacjami kryzysowymi. 

Niezmiernie ważne jest przestrzeganie zasad właściwej postawy personelu wobec pacjenta (empatia, 
przestrzeganie granic, nieoceniająca postawa, unikanie nadmiernej stymulacji, unikanie agresywnych postaw 
personelu, określenie oczekiwań pacjenta, uznanie za priorytet osobistego bezpieczeństwa personelu). 
W celu zminimalizowania zagrożeń ze strony pacjenta konieczne jest skonkretyzowanie funkcji i zadań 
poszczególnych pracowników oraz ustalenie hierarchii wśród personelu. Nie można tego dokonać bez 
oceny predyspozycji poszczególnych osób do pracy w oddziale psychiatrii sądowej. Prawidłowa organizacja 
pracy oddziału doprowadza do eliminowania kolejnych czynników ryzyka agresji ze strony pacjenta, tj. 
niski poziom zatrudnienia, częsta rotacja pracowników, częste korzystanie przez pracowników ze zwolnień 
lekarskich a także ogranicza przypadki stosowania środków przymusu wobec pacjentów. Dbałość o godziwe 
warunki bytowe pacjentów oraz ich satysfakcję z pobytu w szpitalu to kolejny czynniki obniżający zagrożenie 
zachowaniami agresywnymi.  

WNIOSKI

Profilaktyka zachowań agresywnych w trakcie detencji powinna obejmować szeroko zakrojone oddziaływania, 
modyfikujące czynniki związane z obrazem i przebiegiem zaburzeń psychicznych poszczególnych pacjentów, 
organizację pracy oddziałów, kształtowanie profesjonalnych postaw personelu. Niezbędne jest również 
analizowanie przez personel oddziału każdego zachowania agresywnego, do którego doszło w trakcie 
hospitalizacji, ponieważ ustalenie konstelacji czynników, który doprowadziły do aktu agresji może ułatwiać ich 
wyeliminowanie w przyszłości. Istotne znaczenie mają również elementy ogólnej polityki wykonywania środka 
zabezpieczającego w Polsce. Wydaje się, że dotychczas niedostatecznie są wykorzystywane wolnościowe 
środki zabezpieczające, nie został również stworzony alternatywny system leczenia zaburzonych psychicznie 
sprawców czynów zabronionych (np. ośrodki leczenia środowiskowego, hostele, oddziały rehabilitacyjne).  

Profilaktyka zachowań agresywnych w oddziałach psychiatrii 
sądowej.
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WSTĘP

Zaburzenie składu ilościowego i jakościowego mikrobioty w danym organie czy układzie  nazywane jest 
dysbiozą. Procesy dysbiozy jelitowej są coraz częściej wskazywane jako istotny czynnik prowadzący do 
rozwoju zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego (biegunki, wzdęcia, zaparcia), chorób układu 
pokarmowego takich jak: nieswoiste zapalenie jelit (IBD - inflammatory bowel disease), przewlekłe zapalenie 
wątroby czy zespół metaboliczny, a także pospolity zmienny niedobór odporności (CVID - common variable 
immunodeficiency). Ponadto dysbioza jelitowa jest powiązana z atopowym zapaleniem skóry, otyłością, 
nadciśnieniem, ryzykiem zaburzeń układu sercowo-naczyniowego, obturacyjnym bezdechem sennym oraz 
zaburzeniami depresyjnymi (często współwystępującymi z zespołem metabolicznym), czy schizofrenią,. 
Procesy dysbiozy w pozajelitowych zbiorowiskach mogą prowadzić do przewlekłych zapaleń błony śluzowej 
jamy ustnej, dziąseł, oraz przewlekłych stanów zapalnych pochwy. Natomiast społeczność bakteryjna 
zasiedlająca dolne drogi oddechowe, może odgrywać ważną rolę w patogenezie chorób płuc, w tym POChP, 
zaostrzeniach astmy, czy w rozwoju raka płuca. Jednocześnie wskazuje się na powiązanie dysbiozy w różnych 
chorobach układowych z zaburzeniami składu mikrobioty jelit. 

ROZWINIĘCIE

Naturalna mikrobiota jelitowa odgrywa znaczącą rolę w funkcjonowaniu organizmu człowieka, jest elementem 
bariery jelitowej, reguluje pH, stanowi konkurencję dla patogenów, działa przeciwdrobnoustrojowo przez 
produkcję bakteriocyn i nadtlenku wodoru.  Mikrobiota jelitowa bierze udział w trawieniu/rozkładzie 
węglowodanów (np. laktozy, błonnika-celulozy), białek (np. kazein), kwasów tłuszczowych (np. cholesterol), 
syntezie witamin (np. grupa B, K), wspomaga absorpcję soli mineralnych oraz produkuje związki odżywiające 
komórki nabłonkowe jelit (np. maślan). Mikrobiota aktywuje procesy immunologiczne poprzez: sekrecję 
inwazyn, impedyn czy modulin, aktywacje leukocytów do produkcji interleukin (m.in. IL-17, IL-22 i IL -23) oraz 
regulacje dojrzewania limfocytów typu Th. Ponadto mikrobiota immunostymuluje komórki tkanki limfatycznej 
związanej z jelitem (GALT - gut-associated lymphoid tissue), będącymi częścią układu odpornościowego błon 
śluzowych (MALT- mucosa-associated lymphoid tissue).
Zastosowanie terminu dysbioza jest dość szerokie, od zmiany występowania  pojedynczego gatunku 
drobnoustroju do zaburzeń w całych zbiorowiskach mikrobioty. Obecnie wskazuje się wiele wskaźników 
procesu dysbiozy, w zależności od analizowanego procesu chorobowego, czy stanu zapalnego możemy 
dokonywać analiz w kale, krwi obwodowej,  moczu, materiale tkankowym  (biopsje) czy cytologicznym. 
Ocena dysbiozy jelitowej w kale jest przede wszystkim oparta o analizę ilościowa głównych bakterii tlenowych, 
beztlenowych oraz grzybów występujących w jelicie (szczegółowe posiewy mikrobiologiczne w celu analizy 
fenotypowej, podłoża dobrane do poszukiwanego/oczekiwanego gatunku drobnoustroju), oraz zawartości 
krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (kwasy octowy, propionowy i masłowy). W kale ocenia się również 
parametry stanu zapalnego (alfa-1-antytrypsyna, kalprotektyna), parametry nieprawidłowego trawienia 
treści pokarmowych (elastaza trzustkowa, kwasy żółciowe, sIgA - wskaźnik stopnia ochrony śluzówkowej), 
czy występowanie specyficznych koproantygenów związanych z aktywną infekcją bakteriami patogennymi 

Metody oceny oddziaływań dysbiozy jelitowej na organizm 
człowieka.
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lub pierwotniakami (Helicobacter pylori, Clostridium difficile Giardia intestinalis). Obecnie coraz częściej 
wykorzystuje się nowoczesne techniki biologii molekularnej, tj. sekwencjonowania bakteryjnego 16S rRNA 
(rybosomalny RNA) oraz grzybowego regionu ITS, umożliwiającego analizę składu jakościowego i ilościowego 
mikrobiomu jelita. Analiza ta umożliwia stwierdzenie występowania drobnoustrojów stanowiących promil 
całej mikrobioty, których identyfikacja za pomocą klasycznych metod (posiewy, metabolity w kale) nie była 
wcześniej możliwa.
Kolejnym „źródłem” informacji o oddziaływaniach dysbiozy jelitowej są kwasy organiczne występujące w moczu 
(metabolitów bakterii jelitowych): D-arabinitol, indykan  czy kwasów winnego, dihydroksyfenylopropionowego, 
czy p-hydroksybenzoesowego. 
Aby przeanalizować wzajemne relacje pomiędzy mikrobiotą jelitową a odpowiedzią gospodarza  coraz częściej, 
równolegle do analiz parametrów dysbiozy w kale, ocenia się stężenie biomarkerów przepuszczalności 
jelitowej zonuliny, kalprotektyny i I-FABP w surowicy. Przeprowadza się oceny mediatorów stanu zapalanego 
w surowicy krwi  - poziom immunoekspresji : IL-6, IL-8, IL-17, IL-22 i IL -23, TNF–alfa czy mediatorów procesu 
zapalnego zależnego od Th17. W próbce krwi można również badać stan nierównowagi pro- i antyoksydantów, 
np. poprzez oznaczenie poziom dialdehydu malonowego czy zdolność antyoksydacyjną poprzez reakcję 
przeciwutleniaczy z określoną ilością egzogennie dostarczonego H2O2. Ponadto przeprowadza się oceny 
ekspresji genów w ścieżkach sygnałowych regulujących proces odpowiedzi immunologicznej (mediatory 
zapalenia, szlaki SOCS-1-JAK2/STAT3-NFĸB, PI3K/Akt/mTOR) oraz ekspresję niekodujących miRNA w 
egzosomach.

WNIOSKI

Przeprowadzenie oceny składu zbiorowisk mikrobioty jelitowej, ocena poziomu mediatorów odpowiedzi 
zapalnej czy stresu oksydacyjnego, ekspresji genó,które mogą być zależne od dysbiozy umożliwia 
dokładniejsze przeanalizowanie procesów patologicznych i daje istotne informacje do przewidywania 
rozwoju choroby.

Metody oceny oddziaływań dysbiozy jelitowej na organizm 
człowieka.
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Bogdan de Barbaro Fundacja „Na Szlaku” w Krakowie

Leczenie osób chorujących psychicznie - zarówno na oddziale stacjonarnym i dziennym, jak i w ramach terapii 
ambulatoryjnej - wymaga współpracy farmakoterapeuty z psychoterapeutą. Jakość relacji między nimi może 
mieć decydujący wpływ na efektywność procesu terapeutycznego. Między psychiatrą a psychologiem nieraz 
dochodzi do destruktywnej rywalizacji, w znacznym stopniu wynikającej z różnic w zakresie kompetencji, 
władzy i charakteru relacji z pacjentem.  Konsekwencją i wyrazem napięcia rywalizacyjnego bywa zjawisko 
triangulacji, którego ofiarą staje się pacjent. 
Wystąpienie jest próbą opisu czynników wpływających na relację między psychiatrą i psychologiem oraz 
wskazania okoliczności sprzyjających komplementarności zadaniowej między nimi.

Pacjent pomiędzy psycholożką – „matką” a psychiatrą - „ojcem”
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WSTĘP

Psychoterapia jest najskuteczniejszym sposobem leczenia zaburzeń osobowości i zaburzeń nerwicowych, 
mimo to wielu pacjentów nie uzyskuje wystarczającej poprawy w trakcie leczenia. Identyfikacja czynników, 
które mają wpływ na odpowiedź na leczenie, ma kluczowe znaczenie dla poprawy skuteczności 
psychoterapii. Zaobserwowano, że niektórzy pacjenci z rozpoznaniem zaburzeń osobowości i zaburzeń 
nerwicowych wykazują zmiany funkcjonowania osi podwzgórze-przysadka-nadnercza. Ponieważ kortyzol 
może modulować procesy poznawcze, pacjenci ci mogą osiągać mniej korzystne odpowiedzi na leczenie 
psychoterapeutyczne. Celem badania było sprawdzenie, czy parametry kortyzolu przed leczeniem mogą być 
wstępnymi predyktorami odpowiedzi na intensywną psychoterapię zaburzeń nerwicowych i osobowości w 
oddziale dziennym. Drugim celem było znalezienie innych początkowych predyktorów poprawy uzyskiwanej 
podczas tego rodzaju leczenia.

METODY

Pacjenci (n=113) z diagnozą zaburzenia osobowości i/lub zaburzenia nerwicowego wg ICD-10 przyjęci do 
leczenia w oddziale dziennym zostali zbadani za pomocą Kwestionariusza Objawowego „O” (wskaźnik OWK) 
i polskiej wersji kwestionariusza osobowości MMPI-2 w pierwszym i ostatnim tygodniu leczenia. Wyjściowe 
poziomy kortyzolu oznaczono w pierwszym tygodniu leczenia pobierając w tym samym dniu trzy próbki 
śliny (tuż po obudzeniu, 30 minut po obudzeniu oraz o 22.00). Predyktory przed terapią obejmowały dane 
demograficzne, początkowe poziomy objawów, diagnozy psychiatryczne oraz początkowe poziomy kortyzolu. 
Wynik leczenia poszczególnych pacjentów klasyfikowano jako poprawę, brak zmiany lub pogorszenie na 
podstawie obliczonego wskaźnika rzetelności zmiany (Reliable Change Index – RCI), określającego najmniejszą 
zmianę, która można uznać za istotną klinicznie. Związek między predyktorami przed leczeniem a efektami 
leczenia analizowano za pomocą regresji logistycznej.

WYNIKI
49% pacjentów osiągnęło istotną klinicznie poprawę objawową mierzoną wskaźnikiem OWK. Odsetki istotnej 
klinicznie poprawy w zakresie skal kwestionariusza osobowości MMPI-2 były mniejsze, najwyższe uzyskano 
w zakresie Introwersji społecznej (Si), Schizofrenii (Sc), Depresji (D) oraz Psychastenii (Pt). Modele regresji 
logistycznej wykazały, że jedynym pozytywnym predyktorem klinicznie istotnej poprawy objawowej mierzonej 
wskaźnikiem OWK był wyższy wyjściowy poziom tego wskaźnika oznaczający większe nasilenie objawów 
na początku terapii. Zidentyfikowano także pozytywne i negatywne predyktory istotnych klinicznie zmian 
w skalach Introwersji społecznej (Si), Schizofrenii (Sc), Depresji (D) oraz Psychastenii (Pt) kwestionariusza 
MMIP-2. Wyższy początkowy wynik w skali Depresji i płeć żeńska były predyktorami istotnej klinicznie 
poprawy w zakresie skali Depresji. Wyższy początkowy wynik w skali Depresji oraz pozostawanie w związku 
były predyktorami istotnej klinicznie poprawy w zakresie skali Psychastenii. Wyższy początkowy wynik w skali 
Schizofrenii zwiększał prawdopodobieństwo uzyskania istotnej klinicznie poprawy w zakresie tej samej skali. 
Natomiast prawdopodobieństwo uzyskania istotnej klinicznie poprawy w skalach Depresji, Psychastenii, 

Predyktory poprawy w toku intensywnej psychoterapii zaburzeń 
nerwicowych i osobowości w oddziale dziennym.

dr n. med.
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Schizofrenii i Introwersji społecznej zmniejszało się, jeśli pacjentowi postawiono rozpoznanie zaburzenia 
osobowości lub zaburzenia osobowości współwystępującego z zaburzeniem nerwicowym w porównaniu z 
diagnozą wyłącznie zaburzenia nerwicowego. Parametry wydzielania kortyzolu przed leczeniem nie zostały 
zidentyfikowane jako predyktory odpowiedzi na leczenie intensywną psychoterapią zaburzeń nerwicowych 
i osobowości w oddziale dziennym.

WNIOSKI
Wyniki badania wskazują, że intensywna psychoterapia w oddziale dziennym może przynosić lepsze efekty 
u pacjentów z zaburzeniami osobowości i /lub zaburzeniami nerwicowymi, którzy mają wyższe wyjściowe 
nasilenie objawów mierzonych OWK oraz wyższe wyjściowe wyniki w skalach Depresji i Schizofrenii 
kwestionariusza MMPI-2. Chociaż rozpoznanie samego zaburzenia osobowości lub współwystępującego z 
zaburzeniem nerwicowym było negatywnym predyktorem istotnej klinicznie poprawy w wybranych skalach 
MMPI-2, to jednak nie wpływało na redukcję globalnego poziomu objawów. 

Predyktory poprawy w toku intensywnej psychoterapii zaburzeń 
nerwicowych i osobowości w oddziale dziennym.
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Celem niniejszej pracy była weryfikacja samopoczucia emocjonalnego studentów w czasie pandemii 
COVID-19, w zależności od formy nauki (zdalna versus w kontakcie bezpośrednim). Towarzyszące pandemii: 
obawa o zdrowie swoje i bliskich, niepewność, utrata wolności osobistej, znudzenie, frustracja, spowodowały 
pogorszenie zdrowia psychicznego. Wyniki diagnozy funkcjonowania emocjonalnego w pandemicznej 
rzeczywistości wykazały, iż znaczne odsetki ludzi na całym świecie doświadczają w czasie pandemii COVID-19 
co najmniej umiarkowanych symptomów depresji i lęku oraz wysokiego poziomu stresu. Wprowadzone 
restrykcje ukierunkowane na zmniejszanie rozprzestrzeniania się wirusa jak wprowadzenie dystansu 
społecznego, nauki w trybie zdalnym, ograniczenie mobilności przestrzennej zwiększyły poczucie niepewności 
wśród społeczeństwa. Okazało się, że grupą szczególnie zagrożoną negatywnymi konsekwencjami w zakresie 
zdrowia psychicznego są młodzi ludzie, będący w okresie zwiększonej potrzeby kontaktów społecznych 
i ich konieczności dla kształtowania dojrzałości psychicznej i identyfikacji własnej tożsamości. Badaniami 
objęto studentów drugiego roku kierunków Aktywność Fizyczna i Żywienie w Zdrowiu Publicznym oraz 
Turystyka i Rekreacja katowickiego AWF. Są to osoby, które kształcą się na promotorów zdrowia a trakcie 
swojej edukacji wyższej uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych zarówno w formie kontaktowej jak i zdalnej. 
Łączna liczebność studentów spełniających to kryterium wynosiła: 93 osoby. Pandemiczna rzeczywistość i jej 
następstwa związane z obostrzeniami sanitarnymi, ograniczeniem życia społecznego była im już znana od 
ponad roku. Badanie polegało na dwukrotnej diagnozie nasilenia stresu (polska adaptacja kwestionariusza 
PSS-10), występowania symptomów lęku i depresji (Szpitalna Skala Lęku i Depresji – HADS) oraz satysfakcji 
z życia (polska wersja skali SWLS Z. Juczyńskiego) w trakcie trzeciej fali pandemii. Pierwsze badanie 
przeprowadzono w okresie zajęć prowadzonych wyłącznie w formie zdalnej (początek semestru letniego 
2021), drugi natomiast po powrocie do nauki w formie kontaktowej (koniec semestru letniego/początek 
zimowego). Następnie porównano wyniki diagnozy samopoczucia psychicznego między tymi okresami.
Wyniki badań wykazały, iż nasilenie lęku oraz stresu w trakcie trzeciej fali pandemii COVID-19 było istotnie 
niższe w trakcie dydaktyki prowadzonej w formie kontaktowej w porównaniu do okresu zajęć zdalnych. 
Zaobserwowano również tendencję do korzystniejszej oceny nasilenia symptomów depresji w trakcie 
dydaktyki prowadzonej w standardowym – kontaktowym trybie. Porównanie wyników między okresem 
nauki w formie zdalnej i kontaktowej wykazało ponadto istotne zróżnicowanie satysfakcji z życia badanych 
studentów na korzyść tej drugiej. Podkreślić należy, że różnice w zakresie funkcjonowania emocjonalnego 
pomiędzy okresem nauki w formie zdalnej i kontaktowej były większe u mężczyzn w porównaniu z kobietami. 
W myśl uzyskanych wyników, okazało się że samopoczucie emocjonalne studentów AWF w trakcie jednej 
(trzeciej) fali pandemii różniło się istotnie w zależności od realizowanej formy nauki na korzyść prowadzonej 
w standardowym – kontaktowym trybie.

Samopoczucie psychiczne studentów w czasie pandemii 
COVID-19: zajęcia w formie zdalnej versus w kontakcie 
bezpośrednim

Małgorzata Dębska-Janus 
Maria Niestrój-Jaworska

Paweł Dębski
Karina Badura-Brzoza
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WPROWADZENIE
W ramach walki z pandemią COVID-19 wykorzystywano strategię izolacji społecznej, wiążącą się z licznymi, 
poważnymi restrykcjami w zakresie życia społecznego oraz w późniejszym okresie powszechną akcję 
szczepień. Te dwa kierunki radzenia sobie z pandemią bazują na podporządkowaniu i subordynacji członków 
społeczeństwa. Zagrożeniem dla realizacji strategii izolacji społecznej i masowych szczepień okazały się 
szybko rozprzestrzeniające się fałszywe informacje i teorie spiskowe dotyczące wirusa SARS-CoV-2 i pandemii 
COVID-19. Tzw. fake newsy stały się na tyle poważnym zagrożeniem dla walki z pandemią, że WHO zebrała i 
ogłosiła wykaz szkodliwych mitów o pandemii. Znaczenie wiary w fałszywe przekonania dotyczące pandemii 
stało się zatem palącym problemem psychologicznym w obszarze profilaktyki zdrowotnej. Jednocześnie 
odnotowywano niewystarczającą liczbę badań w tym zakresie oraz brak zadowalających narzędzi do 
pomiaru tego zjawiska. Stan taki stał się przyczynkiem do opracowania COVID-19 CBS Skali Fałszywych 
Przekonań autorstwa Dębskiego, Boroń, Kapuśniak, Dębskiej i Piegzy, co umożliwiło rozpoczęcie badań nad 
nasileniem wiary w fałszywe przekonania dotyczące pandemii oraz poszukiwanie jej psychopatologicznych 
i ochronnych korelatów.

CEL: 
Celem przeprowadzonych badań była ocena wstępnych właściwości psychometrycznych narzędzia COVID-19 
CBS Skala Fałszywych Przekonań. Materiał i metody: Posługując się wykazem mitów dotyczących pandemii 
skonstruowano skalę COVID-19 CBS Skala Fałszywych Przekonań, za pomocą której przeprowadzono 
badanie angażujące grupę 700 osób (średni wiek 24,8 lat). W badaniu wykorzystano również narzędzia 
takie jak GCBS do pomiaru ogólnej tendencji do wiary w teorie spiskowe oraz HADS do pomiaru nasilenia 
objawów lęku i depresji. Wstępną ocenę dobroci psychometrycznej COVID-19 CBS przeprowadzono za 
pomocą eksploracyjnej analizy czynnikowej z zastosowaniem kryterium Kaisera, testu osypiska Cattela oraz 
rotacji metodą Varimax. Rzetelność narzędzia opracowano z wykorzystaniem współczynnika zgodności 
wewnętrznej α-Cronbacha. Ponadto, oceniono trafność kryterialną narzędzia. Istotność wyników ustalono 
przy α≤0,05.

WYNIKI
Potwierdzono zadowalające właściwości psychometryczne COVID-19 CBS Skala Fałszywych Przekonań. 
Analiza czynnikowa wykazała, iż narzędzie, oprócz wyniku ogólnego, może być stosowane z wykorzystaniem 
dwóch podskal – pierwszej odnoszącej się do fałszywych przekonań o działalności człowieka w związku 
z pandemią oraz drugiego wiążącego się z fałszywymi przekonaniami dotyczącymi profilaktyki i leczenia 
COVID-19. Współczynnik α-Cronbacha wyniósł 0,87, a wyniki skali pozytywnie i silnie korelowały z ogólną 
tendencją do wiary w teorie spiskowe.

WNIOSKI 
Wstępne wyniki dotyczące COVID-19 CBS Skala Fałszywych Przekonań pozwalają na optymistyczną ocenę 
właściwości psychometrycznych narzędzia. Skala ta może być przydanym narzędziem do badania nasilenia 
wiary w fałszywe przekonania dotyczące pandemii.

COVID-19 CBS Skala Fałszywych Przekonań - nowe narzędzie do 
badania nasilenia fałszywych przekonań dotyczących pandemii. 
Wstępne właściwości psychometryczne narzędzia i jego 
potencjalne korelaty

Paweł Dębski
Małgorzata Dębska-Janus²

Piotr Gorczyca¹
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WSTĘP
Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) jest zaburzeniem neurorozwojowym ze 
zmieniającym się wraz z wiekiem obrazem klinicznym choroby. Według danych epidemiologicznych ADHD 
dotyczy około 5% dzieci w wieku szkolnym a u około 2/3 z nich zaburzenie to utrzymuje się w okresie 
dojrzewania i dorosłości [1]. W etiologii ADHD postuluje się istotny udział mechanizmów epigenetycznych, 
które stanowią łącznik między środowiskiem a ekspresją genów [2].

CEL
Najlepiej scharakteryzowanym markerem epigenetycznym jest 5-metylocytozyna (5mC) [3]. Nieliczne i 
sprzeczne badania poziomu globalnej metylacji 5mC uzasadniają jej ocenę:
• w grupie dzieci w wieku szkolnym,
• w grupie dzieci z ADHD w porównaniu do grupy dzieci zdrowych,
• w materiale biologicznym (ślina/krew).

MATERIAŁY I METODY
Do analizy włączono 478 zdrowych dzieci (GK) oraz 174 dzieci z diagnozą ADHD w wieku 6-12 lat. Weryfikację 
diagnozy i kwalifikację przeprowadzono w oparciu o kryteria diagnostyczne ICD-10. Kolekcjonowano 
podstawowe dane demograficzne, socjoekonomiczne i okołoporodowe. Wykorzystano zoptymalizowany 
test oparty o kolorymetryczną metodę ELISA z użyciem kitu MethylFlash Global DNA Methylation (5-mC) 
ELISA Easy Kit (Colorimetric, P-1030, LOT#201203) oraz aparatu Multiskan GO (Thermo Fisher Scientific).
Poziom 5mC wyrażono jako % całkowitej zawartości 5mC w DNA. Analizy statystyczne przeprowadzono w 
programie Statistica v.13.3. 

WYNIKI
W GK stwierdzono istotną korelację poziomu 5mC% z wiekem. Stwierdzono wyższy poziom 5mC% w grupie 
8 i 9 latków w porównaniu do grupy 11 latków (p=0,002 i p=0,030). Nie stwierdzono natomiast istotnych 
zależności poziomu metylacji od płci, statusu socjoekonomicznego czy też zmiennych okołoporodowych.
Analiza korelacji w grupie dzieci z ADHD wykazała związek 5mC% z płcią, i wiekem ojca w chwili urodzenia 
dziecka. Stwierdzono istotnie niższy poziom 5mC% w grupie dzieci z ADHD w porównaniu do GK (p>0,000).
Stwierdzono istotnie wyższy poziom 5mC% w DNA izolowanym z leukocytów krwi obwodowej w porównaniu 
do śliny (p>0,000).

WNIOSKI
Poziom globalnej metylacji zmienia się z wiekiem rozwojowym co jest zgodne z przyjętą hipotezą oraz 
wynikami innych autorów [4].
Obniżony poziom 5mC% wskazuje na istnienie hipometylacji u dzieci z ADHD, który może świadczyć np. o 
nadekspresji niektórych genów i/lub niestabilności genomu.

Znaczenie globalnej metylacji genomu w patogenezie ADHD

prof.
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Pomimo dowodów, że ślina może być użytecznym materiałem do anlizy metylacji DNA w badaniach 
kohortowych [5], to nie dysponujemy badaniami oceniającymi zgodność poziomu metylacji w mózgu i ślinie. 
Brak takich badań w ślinie uzasadnia konieczność dalszych badań nad ustaleniem zgodności globalnej 
metylacji w różnych tkankach.

Praca finansowana z projektu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki: nr. 2016/21/B/NZ5/00492

[1] Psychiatr. Pol. 2021; 55(4): 769–786
[2] J Psychiatr Res. 2021 Sep;141:34-49
[3] Clin Epigenetics. 2016 Sep 6;8(1):92
[4] Transl Psychiatry. 2020;10(1):398
[5] Neuropsychopharmacol Rep. 2019 Dec;39(4):301-305

Znaczenie globalnej metylacji genomu w patogenezie ADHD
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Mizofonia jest zaburzeniem charakteryzującym się nieprzyjemnymi i nadmiernymi reakcjami emocjonalnymi 
(np. złością, wstrętem, lękiem, bezradnością, poczuciem bycia w pułapce), fizjologicznymi i behawioralnymi 
reakcjami na określone, powtarzalne, ciche dźwięki (Swedo i in., 2022). Bodźce wyzwalające te reakcje – 
głównie ludzkie dźwięki ustne i nosowe (Vitoratou i in., 2021), są powszechnie obecne i trudne do uniknięcia. 
Mizofonia, choć stanowi dosyć powszechny problem – szacunki wskazują, że około 3% populacji ogólnej 
odczuwa jej dolegliwości, nie została dotychczas uwzględniona w klasyfikacjach zaburzeń (ICD, DSM).
W trakcie wystąpienia przedstawię ewolucję poglądów dotyczących kryteriów diagnostycznych mizofonii 
– od wczesnych propozycji sformułowanych przez Jastreboffa (2002), przez konceptualizację Schrödera 
i współpracowników (2013), aż po konsensualne podejście wypracowane pod patronatem Misophonia 
Research Fund (Swedo i wsp., 2021).

Ponadto, w trakcie wystąpienia, przedstawię przegląd wybranych metod służących do diagnozy i pomiaru 
symptomów mizofonii. Szczególną uwaga poświęcona będzie omówieniu kwestionariusza Misoquest 
(Siepsiak i wsp., 2020) skonstruowanego na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Mizofonia - proponowane kryteria diagnostyczne oraz niektóre 
metody pomiaru

prof. UW dr hab.
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Krzysztof Eichstaedt Sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi

Opinia prywatna to opinia sporządzona przez osobę posiadającą wiadomości specjalne w dziedzinie, której 
opinia dotyczy, na zlecenie podmiotu niebędącego organem procesowym takim jak sąd, prokuratura, policja. 

Opinia prywatna, której sporządzenie zostało zlecone osobie posiadającej wiadomości specjalne przez 
uczestnika postępowania karnego, ewentualnie przez jego obrońcę lub pełnomocnika procesowego, nie 
ma statusu opinii sporządzonej przez biegłego sądowego, nawet jeżeli sporządza ją osoba wpisana na listę 
biegłych sądowych prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego. 

 W praktyce często można spotkać się z sytuacją, której nie można zaakceptować, a polegającą na 
posługiwaniu się przez osobę sporządzającą opinię prywatną tytułem biegłego sądowego. Prawo bowiem 
do posługiwania się tytułem biegłego sądowego przysługuje wyłącznie osobie, która sporządza opinie na 
zlecenie uprawnionego organu procesowego (np.. sąd, prokuratura). Nieuprawnione posługiwanie się przez 
osobę sporządzającą opinię tytułem biegłego sądowego może skutkować skreśleniem takiej osoby z listy 
biegłych sądowych.

Osoba sporządzająca opinię prywatną powinna kierować się zasadą obiektywizmu, to jest uwzględniać 
zarówno okoliczności korzystne jak i niekorzystna z punktu widzenia zleceniodawcy. 

Aby opinia prywatna była uznana za pełną jej autor musi mieć dostęp do istotnego materiału dowodowego, 
co może być w niektórych wypadkach utrudnione.  O ile bowiem obowiązujące przepisy nakazują biegłemu 
sądowemu udostępnienie istotnych dokumentów z akt sprawy, to już obowiązek taki nie ciąży na organie 
procesowym w przypadku wykonywania opinii na zlecenie strony toczącego się postępowania. Osoba 
sporządzająca opinię prywatną nie tylko nie ma swobodnego dostępu do istotnego materiału z akt toczącego 
się postępowania, ale ponadto wydając opinie z reguły opiera się na dokumentach dostarczonych mu 
przez osobę zlecającą sporządzenie opinii, co nie sprzyja temu aby wydana w takich okolicznościach opinia 
uwzględniła wszystkie istotne okoliczności mające znaczenie dla jej wniosków końcowych.  

Dostrzec ponadto należy, iż pomiędzy zleceniodawcą opinii  a jej wykonawcą dochodzi do powstania 
węzła obligacyjnego opartego na więzi finansowej, co może wpływać na osłabienie zaufania co do treści 
sporządzonej opinii. Ponadto w przypadku zlecenia sporządzenia opinii psychiatrycznej, seksuologicznej, 
czy psychologicznej zleceniodawca poznaje metody badawcze, których znajomość może być w późniejszym 
czasie wykorzystania przy badaniu przez biegłego sądowego na zlecenie uprawnionego organu procesowego. 

Opinia prywatna w sprawie karnej - korzyści i zagrożenia. 

dr n. praw.
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Krzysztof Eichstaedt Sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi

Tajemnicę psychiatryczną należy odróżnić od tajemnicy lekarskiej. Tajemnice te różnią się przede wszystkim 
swoim zakresem podmiotowym i przedmiotowym. Ponadto o ile tajemnica lekarka korzeniami swoimi sięga 
bezpośrednio do przysięgi Hipokratesa i zdefiniowana została w art. 40 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o 
zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 790), z którego to przepisu wynika, 
iż lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w 
związku z wykonywaniem zawodu, to tajemnica psychiatryczna nie została jednoznacznie zdefiniowana w 
obowiązujących przepisach.  Art. 50 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst 
jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 685) określa tylko zakres podmiotowy i przedmiotowy tajemnicy psychiatrycznej. Z 
przepisu tego wynika, że osoby wykonujące czynności wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego 
są obowiązane do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym powezmą wiadomość w związku z 
wykonywaniem tych czynności. Art. 52 wspominanej wcześniej ustawy reguluje natomiast kwestie dotyczące 
zakazu przesłuchiwania osób zobowiązanych do zachowania tajemnicy psychiatrycznej. 

Przepis art. 240§1 k.k. przewiduje odpowiedzialność karną wobec osoby która, mając wiarygodną wiadomość 
o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego, nie zawiadamia niezwłocznie  
o tym fakcie organu powołanego do ścigania przestępstw (np. Policji lub prokuratury). Dotyczy to takich 
przestępstw jak:

• art. 118 k.k. (eksterminacja); 
• art. 118a k.k.( zbrodnia przeciwko ludzkości); 
• art. 120 k.k. (stosowanie środków masowej zagłady); 
• art. 121 k.k. wytwarzanie, gromadzenie lub obrót zakazanymi środkami);
• art. 122 k.k. (niedopuszczalne sposoby lub środki walki);
• art. 123 k.k. (zamach na życie lub zdrowie jeńców wojennych lub ludności cywilnej);
• art. 124 k.k. (przestępne naruszenia prawa międzynarodowego); 
• art. 127 k.k. (zamach stanu); 
• art. 128 k.k. (zamach na konstytucyjne organy Rzeczpospolitej Polskiej); 
• art. 130 k.k. (szpiegostwo); 
• art. 134 k.k. (zamach na życie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej);
• art. 140 k.k. (zamach na jednostkę sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej);
• art. 148 k.k. (zabójstwo); 
• art. 156 k.k. (ciężki uszczerbek na zdrowiu);
• art. 163 k.k. (sprowadzenie powszechnego niebezpieczeństwa); 
• art. 166 k.k. (przejęcie kontroli nad statkiem wodnym lub powietrznym); 

Tajemnica psychiatryczna 

dr n. praw.
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• art. 189 k.k. (bezprawne pozbawienie wolności); 
• art. 197§3 i 4 k.k. (kwalifikowana forma zgwałcenia); 
• art. 198 k.k. (seksualne wykorzystanie osoby niepoczytalnej lub bezradnej); 
• art. 200 k.k. (pedofilia); 
• art. 252 k.k. (wzięcie zakładnika); 
• przestępstwa o charakterze terrorystycznym.

Z uwagi na to, iż tajemnica psychiatryczna ma charakter bezwzględny, odpowiedzialność karna za brak 
denuncjacji przewidzianej w art. 240§1 k.k. nie ma zastosowania wobec osoby zobowiązanej do jej 
zachowania, o ile denuncjacja skutkowałaby naruszeniem tajemnicy psychiatrycznej. 
Konsekwencją ujawnienia tajemnicy psychiatrycznej może być: 

1) odpowiedzialność karna;
2) odpowiedzialność cywilna;
3) odpowiedzialność dyscyplinarna.

Tajemnica psychiatryczna 
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Konwencja o prawach dziecka zobowiązuje Polskę do podejmowania wszelkich środków ustawodawczych,  
administracyjnych, socjalnych i wychowawczych dla ochrony dziecka przed wszelkimi formami gwałtu, 
zamachu, brutalności fizycznej lub psychicznej, porzucenia lub zaniedbania, złego traktowania lub wyzysku, 
w tym wykorzystywania w celach seksualnych.  Zobowiązanie to wytycza jedną z kluczowych dróg, którymi 
powinny podążać instytucje państwowe oraz organizacje pozarządowe, chroniąc dzieci przed przemocą 
seksualną. W Polsce zgodne z ustawą o Państwowej Komisji zadania wyjaśniania przypadków wykorzystywania 
seksualnego małoletnich poniżej 15 roku życia oraz prowadzenie działalności prewencyjnej i edukacyjnej 
realizuje Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności 
seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej 15 roku życia [PKDP].

Charakterystyka dziecka pokrzywdzonego przestępstwem wykorzystania seksualnego.
Nie istnieje jeden wzorzec określający sposób funkcjonowania osób, które zostały wykorzystane 
seksualnie. Opisywanymi symptomami przemocy seksualnej – gdy weźmiemy pod uwagę wiek – wśród 
dzieci przedszkolnych są najczęściej: niepokój, koszmary nocne, zespół  stresu pourazowego (PTSD) i 
nieodpowiednie zachowania seksualne. U dzieci szkolnych (do około 12 roku życia) najczęściej zauważano: 
lęk, nerwicę, agresję, problemy szkolne, zachowania regresywne. U nastolatków najczęstsze objawy to: 
depresja, wycofanie, tendencje samobójcze, samouszkodzenia, skargi somatyczne, akty przestępcze, 
nadużywanie substancji psychoaktywnych. 

Profil sprawcy wykorzystania seksualnego dziecka
Zdecydowana większość skazanych sprawców to mężczyźni [98%], pełnoletni [91%], będący w okresie 
wczesnej dorosłości [28%],  o przeciętnym stopniu inteligencji [55%], nie będący w związkach formalnych, 
najczęściej [34%] mieszkający w mieście do 50 tys. lub na wsi [29%], we własnym domu/mieszkaniu [29%] 
lub w rodzinnym/ z rodziną pochodzenia [46%]. Niemal połowa sprawców [46%] posiadała własne dzieci. 
Większość sprawców ukończyła obowiązkową edukację [37%] lub miała wykształcenie zasadnicze zawodowe 
[34%]. Znacząca większość sprawców była aktywna zawodowo, z czego 36% wykonywało prace fizyczne,  a 
20% utrzymywało się z prac dorywczych. Przeważająca część sprawców [60%] miała przeciętną sytuację 
materialną. Zdecydowana większość [64%] to osoby, u których nie rozpoznano zaburzenia  preferencji pod 
postacią pedofilii, a większość z nich [88%] nawiązała w przeszłości relacje intymne z dojrzałą płciowo osobą. 
Spośród tych sprawców, u których stwierdzono uzależnienie u 73% występowała choroba alkoholowa, 
a u 14% uzależnienie od narkotyków. Sprawcy różnią się nie tylko pod kątem wyboru pokrzywdzonego, 
ale również pod kątem przyjmowania odpowiedzialności za swoje działanie. Analizy pokazały, że spośród 
wszystkich badanych sprawców 43,2% przyjmuje pełną odpowiedzialność i większość odpowiedzialności za 
swoje działanie, natomiast 28% nie przyjmuje jej wcale.

Wykorzystanie seksualne opis czynu.
W 35,36% wszystkich badanych spraw miejscem popełnienia czynu był Internet. W przypadku kontaktów 
bezpośrednich najczęściej wykorzystanie seksualne odbywało się w miejscu zamieszkania sprawcy. 
Stwierdzono, że w 40% przypadków pokrzywdzonego i oskarżonego łączyła więź (sprawca był osobą znaną 
dziecku). Wśród przestępstw  bezdotykowych 26% sprawców składało propozycje o charakterze seksualnym, 
16% dopuszczało się pokazywania narządów płciowych oraz eksponowało czynności seksualne, a 1% odbywał 

Zjawisko wykorzystywania seksualnego dzieci poniżej 15 r.ż. w 
latach 2017-2020 w Polsce - wyniki badań Państwowej Komisji
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stosunek seksualny na oczach dzieci. W zakresie zachowań z kontaktem fizycznym wobec pokrzywdzonego 
sprawcy najczęściej [36%] dopuszczali się dotykania intymnych części ciała – piersi, genitaliów, pośladków 
pokrzywdzonego a 10% sprawców dopuszczało się dotykania innych niż intymne części ciała pokrzywdzonych 
– stanowi to drugą w kolejności grupę działań najczęściej podejmowanych przez sprawców. Wśród zachowań 
przekraczających granice ciała pokrzywdzonego najczęściej było to odbycie stosunku interwaginalnego [59 
sprawców], 30 wkładało palec/przedmiot do pochwy/odbytu, a 28 odbyło stosunek oralny. 
Rekomendacje
PKDP na podstawie badań aktowych wydała rekomendacje wśród których znalazła się min. konieczność 
systemowego zwiększenie ochrony praw małoletnich pokrzywdzonych przemocą seksualną, stosowanie 
art. 240 k.k. także w odniesieniu do czynów, których znamiona zostały wypełnione przed 13 lipca 2017 
r., zwiększenie podmiotowości poszkodowanego oraz systematyzację pojęć. Nieodzownym jest również 
nadanie priorytetowego charakteru sprawom karnym dotyczącym przemocy seksualnej wobec dzieci, 
wprowadzenie instytucji adwokata dziecka dla małoletniego pokrzywdzonego czy niezwłoczne wystąpienie 
prokuratora z wnioskiem o ustanowienie kuratora procesowego dla małoletniego pokrzywdzonego. Z 
badań wynika, że konieczne jest podniesienie skuteczności przestrzegania przez organy procesowe zasady 
jednorazowości przesłuchania dziecka pokrzywdzonego przestępstwem wykorzystania seksualnego, 
obligatoryjne sporządzanie opini biegłego dotyczącej możliwości wykonania powtórnych czynności z 
udziałem małoletniego, wprowadzenie oddziaływań terapeutycznych do opieki postpenitencjarnej dla 
opuszczających zakłady karne osób uprzednio skazanych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej 
i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. PKDP  podkreśla konieczność uzupełnienie podstawy 
programowej Ministerstwa Edukacji i Nauki o tematykę profilaktyki wykorzystania seksualnego, ujednolicenie 
standardów dotyczących kosztów uzyskania specjalizacji w zakresie seksuologii czy obligatoryjne opiniowanie 
seksuologiczne i psychiatryczne sprawców wykorzystania seksualnego dzieci, orzekanie terapii uzależnień u 
sprawców uzależnionych.

Zjawisko wykorzystywania seksualnego dzieci poniżej 15 r.ż. w 
latach 2017-2020 w Polsce  
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WSTĘP
Pandemia COVID-19 wywiera negatywny wpływ na zdrowie psychiczne społeczeństw przyczyniając się 
do zwiększonego zapotrzebowania na usługi psychiatryczne, w tym psychiatrii konsultacyjnej. Badania 
epidemiologiczne wskazują, że u pacjentów bez wcześniejszego wywiadu chorób psychicznych, diagnoza 
COVID-19 jest związana ze wzrostem  zapadalności na zaburzenia psychiczne w porównaniu z innymi 
schorzeniami. 

CEL
Celem badania była analiza konsultacji psychiatrycznych pacjentów z COVID-19 hospitalizowanych w Szpitalu 
Tymczasowym nr 1 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku w 2021 roku.

MATERIAŁ I METODY
Retrospektywna analiza przeprowadzonych 20 konsultacji psychiatrycznych

WYNIKI
Zbadano 15 kobiet (75%) i 5 mężczyzn (25%). Średnia wieku wynosiła 66,5 lat (od 41 do 91 lat). Najczęściej 
rozpoznawano otępienie (n=8; 40%) i majaczenie (n=5; 25%), w tym w 3 przypadkach majaczenie nałożone na 
otępienie. Reakcje lękowe i depresyjne zdiagnozowano u 5 (25%) pacjentów. Czynnikami wyzwalającymi były 
sytuacja hospitalizacji, choroba COVID-19 u współmałżonka, śmierć współmałżonka z powodu COVID-19. 
Łącznie u 3 osób potwierdzono wcześniejsze diagnozy schizofrenii, zaburzeń depresyjnych i zaburzeń 
lękowych. U jednego pacjenta z uwagi na odmowę współpracy postawiono rozpoznanie obserwacja stanu 
psychicznego. W jednym przypadku wydano opinię psychiatry o oświadczeniu woli – odmowa poddania 
się intubacji i podłączenia do respiratora. W postępowaniu terapeutycznym zalecano farmakoterapię, 
stosowano interwencję kryzysową wobec pacjentów, wspierano personel. 

WNIOSKI
Przeprowadzona analiza pokazuje różnorodność problemów psychiatrycznych występujących u pacjentów 
hospitalizowanych z powodu COVID-19. Zadaniem stojącym przed psychiatrią konsultacyjną jest 
wypracowanie zasad pomocy tym pacjentom uwzględniając specyfikę organizacyjną opieki medycznej oraz 
rodzaj czynników stresowych związanych z pandemią.

Analiza konsultacji psychiatrycznych pacjentów z COVID-19 
hospitalizowanych w szpitalu tymczasowym w 2021 roku.

dr hab. n. med.
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WSTĘP
Metaanalizy potwierdzają wysoką współchorobowość zaburzeń depresyjnych oraz zespołu metabolicznego 
i jego następstw. Co więcej, skuteczność stosowanych metod leczniczych, zarówno wobec depresji, jak i 
chorób pokrewnych zespołowi metabolicznemu, jest niewystarczająca. Ostatnie wyniki badań nad użyciem 
probiotyków (“żywe mikroorganizmy, które, gdy dostarczone w odpowiednich ilościach, wywierają efekty 
zdrowotne na gospodarza”) wykazały użyteczność ich zastosowania w depresji, lęku czy zespole metabolicznym 
bądź jego składowych. Celem randomizowanego kontrolowanego placebo badania klinicznego Pro-demet 
jest ocena efektów stosowania suplementacji probiotycznej wobec objawów depresyjnych i lękowych, 
parametrów metabolicznych, zapalenia oraz stresu oksydacyjnego, funkcji mikrobioty jelitowej (jako poziomu 
niektórych metabolitów mikrobioty w kale) i składu (taksonomii) mikrobioty kału u dorosłych pacjentów z 
zaburzeniami depresyjnymi w zależności od współwystępowania zespołu metabolicznego.

ROZWINIĘCIE OMAWIANEGO TEMATU
Okres interwencji w badaniu Pro-demet trwa 60 dni. Pierwszorzędowym punktem końcowym jest zmiana 
w zakresie objawów depresyjnych. Punktami drugorzędowymi są: zmiana w zakresie poziomu lęku i stresu, 
w jakości życia, zmiana funkcji i składu mikrobioty kału, parametrów metabolicznych, wskaźników zapalenia 
i poziomu stresu oksydacyjnego. Populacja badana docelowo będzie składała się z 200 pacjentów z 
zaburzeniami depresyjnymi wg klasyfikacji WHO ICD-11, połowa z nich będzie miała zdiagnozowany zespół 
metaboliczny wg kryteriów Międzynarodowej Federacji Cukrzycowej (IDF). Każdy badany ma przeprowadzane 
badanie somatyczne oraz pełne psychiatryczne. W badaniu stosujemy jest autorski kwestionariusz 
gromadzący dane socjodemograficzne i związane ze zdrowiem, które mogą stanowić czynniki zakłócające. 
Intwrwencję stanowi przyjmowanie preparatu probiotycznego przez 60 dni. Mieszanina probiotyków składa 
się ze szczepów bakteryjnych Lactobacillus helveticus Rosell®-52 i Bifidobacterium longum Rosell®-175 w 
ilości 3 x 109 CFU. Objawy depresyjne są oceniane wg Skali Depresji Montgomery Åsberg (MADRS), poziom 
lęku i stresu wg Skal Depresji, Lęku i Stresu (DASS), jakość życia wg Instrumentu WHOQOL-BREF. Ocenione 
parametry metaboliczne to: ciśnienie tętnicze krwi, wskaźnik masy ciała (BMI) i obwód pasa oraz nieinwazyjne 
wskaźniki niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby (NAFLD). Z pobranej krwi oznaczamy morfologię 
krwi obwodowej, biało C-reaktywne, cholesterol HDL i triglicerydy oraz glikemię na czczo, poziom enzymów 
wątrobowych (AST, ALT), stresu oksydacyjnego (MDA, TAC) i wskaźników zapalenia (Il-6, TNF-α). Metabolity 
mikrobioty jako krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (SCFAs) oraz skład mikrobioty będą zbadane na 
podstawie próbek kału.

WNIOSKI
Obecnie stosowane terapie przeciwdepresyjne i w leczeniu zespołu metabolicznego są niewystarczające dla 
wielu pacjentów co powoduje wielka potrzebę dalszych prac w tym zakresie. Podczas gdy probiotyki mogą 
przynosić korzyści niektórym pacjentom z depresją, określenie grupy docelowej dla tej interwencji pozostaje 
kwestią przyszłości. Nasze badanie może pomóc wyodrębnić docelową dla probiotykoterapii subpopulację 
pacjentów depresyjnych. Dodatkowo może wykryć potencjalne biomarkery tej odpowiedzi. Badanie Pro-
demet może zatem przyczynić się do stworzenia bezpiecznej i łatwej do zastosowania opcji terapeutycznej 
dla pacjentów nie w pełni odpowiadających na leczenie farmakologiczne. 

Badanie kliniczne Pro-demet
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WSTĘP 
Zespół metaboliczny i zaburzenia depresyjne to dwa spośród najczęstszych i najbardziej upośledzających 
zespołów chorobowych, które często współistnieją. Wątrobowym ekwiwalentem zespołu metabolicznego 
jest niealkoholowa/metaboliczna choroba stłuszczeniowa wątroby (NAFLD/MAFLD), która stopniowo 
także staje się choroba cywilizacyjną. Pacjenci z depresją mają 1,5-razy większe ryzyko rozwinięcia zespołu 
metabolicznego niż populacja ogólna. Wysoka współchorobowość wyżej wymienionych problemów 
zdrowotnych skłania badaczy do poszukiwania wspólnych czynników etiopatogenetycznych i biomarkerów 
nakładania się tych jednostek.

ROZWINIĘCIE OMAWIANEGO TEMATU
Zarówno depresja jak i zespół metaboliczny związane są z dysfunkcją osi podwzgórze-nadnercza i stanem 
zapalnym w podwzgórzu, przewlekłym, niskiego stopnia stanem zapalnym oraz stresem oksydacyjnym. 
Dostępne dane wskazują, iż przewlekłe zapalenie, cechujące się podwyższonymi poziomami krążącego 
czynnika martwicy guza alfa (TNFα) czy białka C-reaktywnego (CRP), szczególnie często dotyka pacjentów 
depresyjnych z otyłością brzuszną i innymi składowymi zespołu metabolicznego (depresja atypowa). Jednakże 
określenie profilu biochemicznego i potencjalnych biomarkerów populacji „depresji immuno-metabolicznej” 
pozostaje sferą przyszłych badań.
Stres oksydacyjny to stan nierównowagi między oksydantami a obroną antyoksydacyjną komórek, tkanek 
i całego organizmu prowadzący do zniszczenia makromolekuł. Wysokie poziomy markerów zniszczeń 
oksydacyjnych wykazano u pacjentów depresyjnych, szczególnie tych słabo odpowiadających na leczenie.  
Co ważne, podwyższony poziom stresu oksydacyjnego stwierdzany u pacjentów z zespołem metabolicznym 
znany jest z promowania zapalenia śródbłonka naczyń i jest dużym czynnikiem ryzyka zdarzeń sercowo-
naczyniowych.
W ostatnich latach poświęca się sporo uwagi roli zmian mikrobioty jelitowej w patofizjologii chorób 
cywilizacyjnych, jednakże nie ma wystarczającej zgodności w tym temacie wśród badaczy. Jednocześnie, 
istnieje coraz więcej danych na udział zmienionej taksonomicznie czy funkcjonalnie mikrobioty jelit (dysbiozy) 
oraz zwiększonej przepuszczalności ściany jelita w etiologii zarówno przewlekłego zapalenia, jak i stresu 
oksydacyjnego, co może stanowić zwornik między zespołem metabolicznym, zaburzeniami depresyjnymi a 
mikrobiotą. Dodatkowo, ostatnie wyniki badań nad użyciem interwencji bazujących na mikrobiocie wykazały 
ich użyteczność zastosowania w depresji, lęku czy niektórych schorzeniach metabolicznych. 

WNIOSKI
Obecnie stosowane terapie przeciwdepresyjne i w leczeniu zespołu metabolicznego są niewystarczające 
dla wielu pacjentów, co powoduje potrzebę dalszych prac w tym zakresie. Podczas gdy interwencje 
przeciwzapalne, antyoksydacyjne czy mikrobiotyczne mogą przynosić korzyści niektórym pacjentom z 
depresją, otyłością czy innymi problemami metabolicznymi, określenie grupy docelowej dla tych interwencji 
czy wskaźników odpowiedzi terapeutycznej pozostaje kwestią przyszłości. 

Depresja a zespół metaboliczny i MAFLD; znaczenie zapalenia, 
stresu oksydacyjnego, przepuszczalności jelitowej i dysbiozy
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WSTĘP
Depresja okołoporodowa, definiowana jako małe lub duże epizody depresji w ciąży lub w pierwszym roku 
po porodzie, często z towarzyszącym silnym lękiem, dotyka szacunkowo 7-25 % kobiet i może być jedną z 
najbardziej zaburzających funkcjonowanie chorób wśród kobiet w wieku rozrodczym. Pandemia COVID-19 
stworzyła dodatkowe źródło stresu dla kobiet w okresie okołoporodowym, przyczyniając się prawdopodobnie 
do pogorszenia zdrowia psychicznego w tej grupie społecznej. Wcześniejsze badania kobiet ciężarnych 
wykazały, że katastrofy naturalne mają niekorzystny wpływ na zdrowie kobiet i ich potomków ze względu 
zarówno na stres, jak i utrudniony dostęp do wsparcia społecznego i opieki. Przedstawione badanie skupia 
się na ocenie depresyjności, lękowości i stresu kobiet w okresie okołoporodowym w czasie pandemii.

ROZWINIĘCIE OMAWIANEGO TEMATU
W czasie pandemii COVID-19 objawy lęku i depresji są najprawdopodobniej potęgowanie przez obawę przed 
samym wirusem, zasady dystansu społecznego, efekty ekonomiczne i inne przejawy utraty ‘normalności” i 
struktury. Badania potwierdziły zwiększone ryzyko ciężkiego przebiegu choroby u ciężarnych z COVID oraz 
zwiększony odsetek przedwczesnych porodów oraz objawów depresji w tej grupie w stosunku do okresu 
sprzed pandemii, prawdopodobnie nie tylko na skutek zakażenia, ale także z powodu braku wsparcia 
społecznego i odpowiedniej opieki. 
Celem naszego badania była ocena objawów depresyjnych i lękowych u kobiet w okresie okołoporodowym 
w kontekście zagrożeń niesionych przez pandemię COVID-19 oraz prężności psychicznej badanych. Cele 
dodatkowe to ocena wielokierunkowych zależności między depresją okołoporodową, lękiem porodowym 
i prężnością psychiczną oraz polska walidacja Edynburskiej Skali Depresji Poporodowej (EPDS) w populacji 
ciężarnych.
Populacja badania składa się z kobiet ciężarnych badanych kwestionariuszami w okresie pandemii COVID-19. 
Narzędziami badania były: 1. kwestionariusz własny zbierający dane socjodemograficzne, zdrowotne oraz 
dotyczące zachowań związanych z ówczesną sytuacją epidemiologiczną; 2. Kwestionariusz lęku porodowego 
Putyńskiego; 3. EPDS, 4. Inwentarz Depresji Becka wersja II (BDI-II) oraz 5. Skala Prężności. Część populacji 
została oceniona ponownie w okresie 33-37 hbd oraz 4-6 tygodni po porodzie. Wyniki badania w trakcie 
analizy statystycznej i opracowania. Przedstawienie wyników odbędzie się podczas Zjazdu.

WNIOSKI
Badania nad związkami poczucia bezpieczeństwa, zarówno w kontekście zjawisk naturalnych jak i pochodzenia 
ludzkiego, i depresji okołoporodowej niosą ogromny potencjał dla praktyki klinicznej. Wpływ odpowiedniej 
prewencji i organizacji opieki okołoporodowej na dobrostan zdrowotny, w tym psychiczny, ciężarnych 
może mieć decydujące znaczenie w prewencji chorób matki, dziecka i całego systemu rodzinnego. Przyszłe 
badania mogą uwzględnić poznanie wpływu okołoporodowych zmian poczucia bezpieczeństwa kobiet na  
ich potomstwo w celu rozwoju interwencji mogących poprawić rokowanie dla matek i dzieci.

Dobrostan psychiczny kobiet w czasach pandemii COVID-19 - 
badania własne.
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WSTĘP
Obturacyjny bezdech senny (obstructive sleep apnea, OSA) to coraz częstszy zespół chorobowy bardzo ściśle 
związany z zaburzeniami depresyjnymi, szczególnie z zespołem depresyjnym atypowym. Chociaż dokładne 
mechanizmy odpowiadające za tę współchorobowość nie zostały poznane, wysunięto kilka hipotez na temat 
możliwych wspólnych czynników etiopatogenetycznych.

ROZWINIĘCIE OMAWIANEGO TEMATU
Zmiany w układzie odpornościowym, stres oksydacyjny (stan nierównowagi pro- i antyoksydantów) czy 
zaburzenia funkcjonowania mikrobioty (ogół mikroorganizmów zamieszkujących nasze ciało) to jedne z 
obszarów zainteresowań badaczy w ostatnich latach, również w kontekście schorzeń neuropsychiatrycznych. 
Badania wykazują podwyższone wykładniki zapalenia u pacjentów z OSA czy z depresją (w szczególności ze 
współistniejąca otyłością) w porównaniu z osobami zdrowymi. Dodatkowo, depresja i OSA związane są z 
upośledzona obroną antyoksydacyjną. Ostatnio wiele mówi się o roli zmian w obrębie mikrobioty jelitowej w 
powstawaniu chorób cywilizacyjnych. Różnorodność mikrobioty okazuje się odgrywać również istotną rolę 
w występowaniu zaburzeń nastroju i lęku. Co więcej, są już dowody na dwukierunkowy związek zaburzeń 
mikrobioty jelitowej z niedotlenieniem oraz powstawaniem i progresją OSA. Dowody potwierdzają także 
powiązania mikrobioty z chorobami skojarzonymi zarówno z OSA jak i depresją: nadciśnieniem, miażdżycą 
czy otyłością. 

Za jedne z wykładników dysbiozy (dysfunkcji mikrobioty) uważane są powszechnie markery „przepuszczalności 
jelitowej”, n.p. zonulina, kalprotektyna, białko wiążące lipopolisacharyd (LBP) i jelitowe białko wiążące kwasy 
tłuszczowe (I-FABP). Dowiedziono m.in., że choroby psychiczne czy zespół przewlekłego zmęczenia cechują 
się podwyższonymi poziomami wielu z tych markerów. Jednak do tej pory niewiele uwagi poświęcono 
możliwym powiązaniom OSA i szczelności ściany jelita. Dodatkowo, istnieje coraz więcej danych, że zaburzona 
funkcja mikrobioty i bariery jelitowej może, poprzez przenikanie fragmentów i metabolitów mikrobów przez 
ścianę jelita, wiązać się dwukierunkowo z zapaleniem i zaostrzeniem stresu oksydacyjnego w tkankach 
obwodowych i mózgowiu. Może to być zatem częściowym wytłumaczeniem związku między OSA, depresją 
i dysbiozą. Byłoby zatem cenne poszukać markerów nakładania się depresji i OSA wśród wyznaczników 
„cieknącego” jelita.

WNIOSKI
Obecne metody leczenia zarówno depresji, jak i zespołu bezdechu sennego i jego powikłań są dalece 
niewystarczające dla wielu pacjentów. Współistnienie objawów depresyjnych z OSA prawdopodobnie 
jest częściowo uwarunkowane wspólnymi czynnikami wewnętrznymi, w tym stanem mikrobioty i bariery 
jelit. Zgłębienie tego tematu może być użyteczną bazą do stworzenia nowych adjuwantowych strategii 
terapeutycznych dla pacjentów z depresją współistniejącą z OSA. Może to też umożliwić wyodrębnienie 
subpopulacji pacjentów podatnych na mikrobiotyczne terapie wspomagające (probiotyki, prebiotyki, 
przeszczep kału).

Rola przepuszczalności jelitowej w powiązaniach OSA i depresji
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WSTĘP
Zachowania samobójcze (ZS) pacjentów, w tym plany, groźby, próby samobójcze są nieodłącznym 
problemem klinicznym w oddziałach psychiatrycznych, szczególnie nasilonym w populacji nastolatków. 
Psychiatrzy przeprowadzając pełne badanie psychiatryczne, uzupełnione wywiadami, mają możliwość 
wyłonienia wielu czynników ryzyka samobójczego (RS). Jednak nie daje to podstaw do całościowego 
oszacowania i monitorowania nasilenia tego ryzyka, co jest istotnym elementem profilaktyki samobójstw. 
W systemie opieki zdrowotnej poza psychiatrią istnieją  dziedziny medycyny, w których personel lekarski i 
pielęgniarski ma częsty kontakt z pacjentami z wysokim ryzykiem samobójstwa, po próbach samobójczych, tj.: 
ratownictwo, toksykologia, medycyna rodzinna, pediatria. Personel ten zgłasza niedostateczne kompetencje 
w zakresie wdrażania postępowania diagnostyczno-terapeutycznego oraz działań profilaktycznych. Taką 
możliwość dają m.in. ustrukturowane narzędzia o udokumentowanej czułości, wymagające odpowiedniego 
przeszkolenia personelu medycznego, w tym wiedzy na temat znaczenia planu na bezpieczeństwo przy 
szacowaniu nasilenia RS.

ROZWINIĘCIE
Pomimo ponad 60letniego funkcjonowania Międzynarodowego Towarzystwa Prewencji Samobójstw 
(IASP) oraz dużej aktywności WHO w tym zakresie, nie stworzono uniwersalnych procedur /standardów 
postępowania z osobami z grupy wysokiego ryzyka samobójczego. Wiąże się to m.in. z różnorodnością 
kulturową, geopolityczną, klimatyczną poszczególnych krajów. Większość krajów na świecie nie posiada 
własnych programów profilaktycznych. W Polsce już od 2021 roku, w ramach kontynuacji Narodowego 
Programu Zdrowia (NPZ) przez kolejnych 5 lat,  ma miejsce wdrażanie 10. zadań Krajowego Programu 
Zapobiegania ZS. Na podstawie przeprowadzonych analiz  potrzeb w zakresie zadania piątego tego Programu, 
zebranego piśmiennictwa, w tym badań opartych na dowodach naukowych wytypowano: grupy docelowe w 
ochronie zdrowia, narzędzia diagnostyczne do oceny RS i jego monitorowania, z uwzględnieniem czynników 
chroniących, indywidualnego planu na bezpieczeństwo oraz standardy / dobre praktyki postępowania 
terapeutycznego i profilaktycznego. Część z nich wymaga dostosowania do warunków polskiego systemu 
ochrony zdrowia, w tym uwzględnienie adekwatnej do potrzeb edukacji studentów i personelu medycznego 
z zakresie szeroko rozumianej profilaktyki samobójstw (uniwersalnej, selektywnej, wskazującej).  Stosowanie 
samych skal, zarówno tych oceniających czynniki ryzyka związane pośrednio z ZS (np. impulsywność), jak i 
tych oceniających bezpośrednie czynniki RS (np. myśli samobójcze), ma niską moc predykcyjną. 

WNIOSKI
1/ Założenia polskiego Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym, wdrażanego w ramach NPZ 
na lata 2021-25, dzięki połączeniu wiedzy suicydologicznej z doświadczeniem ekspertów z różnych dziedzin, 
wpisują się w światowe trendy w prewencji samobójstw;
2/ Żadna skala do oceny ryzyka samobójczego, nie ma takiej mocy predykcyjnej, która oceniałaby poziom 
bezpieczeństwa pacjenta oraz okres utrzymywania się zagrożenia ponowieniem próby samobójczej;
3/ Rekomendowane jest łączenie najsilniej dyskryminujących czynników ryzyka z różnych skal, przy 
wykorzystaniu nowych technologii informatycznych;
4/ Obecnie przy ocenie nasilenia ryzyka samobójczego u pacjentów, jak i w przebiegu terapii znaczącą rolę 
przypisuje się współtworzeniu przez pacjenta z terapeutą planu na bezpieczeństwo.

Adaptacja wybranych zaleceń / standardów postępowania w 
przypadku pacjentów z ryzykiem samobójczym do warunków 
polskich. 

prof. dr hab. med.
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Psychodeliki  to grupa substancji psychoaktywnych wywołujących zmiany percepcji, sposobu myślenia i 
odczuwania emocji. Do klasycznych psychodelików należą psylocybina (składnik grzybów psylocybinowych), 
N,N-dimetylotryptamina (DMT, składnik ayahuasca), meskalina (występuje w kaktusach pejotl i San Pedro), 
oraz LSD (dietyloamid kwasu D-lizergowego). Psychodeliki mogą wywierać pozytywny wpływ na osobowość, 
ale zażywane w niekontrolowanych warunkach mogą prowadzić do negatywnych skutków psychicznych i 
ryzykownych zachowań.

Psychodeliki znane były na całym świecie od wieków. Były wykorzystywane w praktykach religijnych i do 
dziś są używane przez szamanów do rytualnego uzdrawiania. Najdłużej znanym ludzkości psychodelikiem 
jest meskalina, która była stosowana podczas obrzędów religijnych przez Indian zamieszkujących Meksyk i 
południe USA. Szczyt popularności psychodelików przypada na lata 60-te XX wieku, gdy były one istotnym 
elementem kontrkultury powiązanym z kulturą hippisowską. Pomimo prohibicji psychodeliki stosowano 
powszechnie w celach rekreacyjnych. W połowie XX wieku zaczęto badać przydatność psychodelików w 
leczeniu depresji, zespołu stresu pourazowego, uzależnienia od alkoholu i nikotyny. Zastosowanie psylocybiny 
znacznie poprawiało stan psychiczny pacjentów w zaawansowanych stadiach choroby nowotworowej oraz 
stan zdrowia pacjentów w lekoopornej depresji. Podobne próby przeprowadzone z LSD doprowadziły do 
trwającej do roku remisji objawów depresji. Szwajcarska grupa badaczy reprezentowana przez Vollenweidera 
wykazała za pomocą metod neuroobrazowania, że psylocybina i LSD normalizują aktywność tzw. sieci 
standardowej aktywności oraz ciała migdałowatego, co może mieć związek z efektem przeciwdepresyjnym. 
Na podstawie tych badań powstała sugestia, że psychodeliki mogą być szybkodziałającą i bezpieczniejszą 
niż ketamina alternatywą leczenia chorób związanych z zaburzeniami nastroju. Co istotne, pozytywny i 
długotrwały efekt u pacjentów z depresją i lekooporną depresją uzyskano już po tygodniu po jednorazowych 
dawkach, a nie po codziennym stosowaniu, jak w przypadku tradycyjnych leków przeciwdepresyjnych. 

Ze względu na strukturę chemiczną, psychodeliki dzielą się na 2 klasy, tryptaminy i fenyloetyloaminy. Wśród 
tryptamin wyróżnia się proste tryptaminy (np. DMT, psylocybina) i ergoliny (np. LSD i jego analogi). Psylocybina, 
która jest pro-lekiem dla psylocyny, pobudza receptory 5-HT1A, 5-HT2A/2C w stężeniach nM oraz słabiej (w 
stężeniach μM) wpływa na receptory adrenergiczne i dopaminowe oraz transporter serotoninowy SERT. 
Fenyloetyloaminy (np. meskalina) są związkami bardziej selektywnymi, gdyż pobudzają głównie receptor 
5-HT2A, 5-HT1A oraz receptory adrenergiczne. 

Aktywność substancji psychodelicznych w stosunku do receptorów serotoninowych 5-HT2A ma istotne 
znaczenie w ich wpływie na ośrodkowy układ nerwowy. Istotą efektu psychodelicznego jest zaburzenie 
oddziaływania układu serotoninowego na obszary korowe i podkorowe. Warstwa V kory pełni funkcję 
bramkowania sensorycznego i utrzymuje równowagę w  komunikacji pomiędzy korą i strukturami 
podkorowymi. Psychodeliki pobudzając receptory 5-HT2A w warstwie V kory zmieniają sygnalizację 
komórek piramidowych. W warunkach normalnych neurony GABA-ergiczne jądra siateczkowatego wzgórza 
ograniczają napływ bodźców sensorycznych do kory. Psychodeliki zaburzają tę regulację, hamują wzgórze 
za pośrednictwem receptorów 5-HT2A w jądrze siateczkowatym wzgórza, zmieniają napływ informacji do 
kory oraz jej wewnętrzną aktywność. Ten mechanizm działania psychodelików ma istotne znaczenie w ich 
przeciwlękowym i przeciwdepresyjnym efekcie terapeutycznym. 

Psychodeliki - nowa terapia depresji w modelach zwierzęcych. 
- wyniki badań Państwowej Komisji

prof. dr hab.
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Wg obecnych poglądów, zaburzenie plastyczności synaptycznej i atrofia neuronów odgrywa kluczową rolę  w 
patofizjologii depresji, a głównym czynnikiem ryzyka jest stres, który zaburza tę plastyczność. Za synaptogenezę 
odpowiadają szlaki sygnalizacyjne BDNF-TrkB (receptor dla BDNF, czynnika neurotroficznego pochodzenia 
mózgowego) i mTORC1 (kompleks 1 kinazy mTOR), które są aktywowane przez glutaminian drogą pobudzenia 
receptora AMPA. Szlaki te są hamowane przez stres, co skutkuje zmniejszeniem syntezy różnych białek 
synaptycznych i obniżeniem synaptogenezy. Wielokrotne podawanie typowych leków przeciwdepresyjnych 
lub niskich, sub-anestetycznych dawek antagonisty receptora NMDA ketaminy, powoduje wzmożenie 
synaptogenezy. Jednakże stosunkowo długi okres do uzyskania efektu terapeutycznego i jego niska 
skuteczność przez typowe leki przeciwdepresyjne oraz niebezpieczeństwo uzależnienia i neurotoksyczność 
ketaminy stanowią ograniczenie terapeutyczne tych substancji.

Podobny, szybki efekt przeciwdepresyjny i przeciwlękowy psylocybiny uzyskano w modelu zwierzęcym 
z użyciem szczurów Wistar Kyoto (WKY) dedykowanych do badania działania przeciwdepresyjnego i 
przeciwlękowego. Z kolei, autorzy amerykańscy wykazali w badaniach in vitro oraz in vivo, że psylocybina 
zwiększa liczbę synaps i ich funkcję, a te zmiany wymagają sygnalizacji receptora TrkB, kinazy mTOR 
i receptora 5-HT2A i sugerują podobieństwo efektu psylocybiny do ketaminy. Potwierdzeniem tych 
obserwacji jest również zwiększanie synaptogenezy przez pojedyncze dawki psylocybiny w hipokampie i 
korze przedczołowej mózgu świni oraz w mózgu myszy. 

Trwają dyskusje na mechanizmem działania przeciwdepresyjnego psylocybiny i ketaminy jako 
związków działających na różne cele molekularne. W podjętym przez nas projekcie NCN 2020/37/B/
NZ7/03753 rozpoczęte zostały badania nad wpływem psylocybiny na uwalnianie neuroprzekaźników 
monoaminergicznych i aminokwasowych w strukturach mózgu szczura metodą mikrodializy u swobodnie 
poruszających się zwierząt, możliwą neurotoksyczność, białka receptorowe oraz elementy zachowania 
zwierząt i porównanie efektów psylocybiny z ketaminą. Wstępne doświadczenia przeprowadzone u 
zwierząt normalnych po podaniu dawek jednorazowych wykazały, że psylocybina (2 i 10 mg/kg) i ketamina 
(10 mg/kg) zwiększały uwalnianie DA, 5-HT i GABA w korze czołowej i jądrze półleżącym przegrody, lecz 
tylko ketamina zwiększała uwalnianie glutaminianu w jądrze półleżącym przegrody, natomiast psylocybina 
miała działanie hamujące. Ponadto, efekt psylocybiny na uwalnianie DA nie wykazywał liniowej zależności 
od dawki. Psylocybina dawkozależnie zwiększała uwalnianie GABA we wzgórzu, a obie substancje, t.j. 
psylocybina i ketamina nie zmieniały uwalniania glutaminianu w tej strukturze mózgu szczura. Psylocybina w 
wysokiej dawce powodowała oksydacyjne uszkodzenie DNA we frakcji jądrowej uzyskanej z kory czołowej i 
hipokampa szczura oceniane w teście kometowym 7 dni po podaniu związków. Natomiast ketamina istotnie 
wywoływała to uszkodzenie tylko w hipokampie. Psylocybina zwiększała poziom białka podjednostki GluN2A 
receptora NMDA w korze czołowej, choć obserwowano tendencję do zwiększania poziomu podjednostki 
GluN2B w tej strukturze. Podobną tendencję wykazano w poziomie podjednostki GluA1 i GluA2 receptora 
AMPA pod wpływem obu dawek psylocybiny. W teście jasnego/ciemnego pudełka psylocybina i ketamina nie 
wpływały na czas spędzany w strefie ciemnej 24 godziny po podaniu, choć psylocybina wydłużała ten czas 
gdy wykonywano test 1 godzinę po podaniu związku. Ketamina wyraźnie hamowała elementy ruchliwości 
szczurów mierzone na wolnym polu, natomiast psylocybina w większej dawce istotnie zwiększała czas 
chodzenia i liczbę przecięć pomiędzy sektorami w tym teście.

Otrzymane wyniki świadczą o zróżnicowanym i zależnym od dawki efekcie psylocybiny na neuroprzekaźnictwo 
mózgowe oraz zachowanie zwierząt. Wskazują także na odmienny mechanizm działania ketaminy, 
zwłaszcza w sugerowanej regulacji funkcji kory mózgowej przez jądro siateczkowate wzgórza w efekcie 
psychodelicznym.  Wzrost poziomu białka podjednostki GluN2A receptora NMDA oraz wyraźne nasilenie 
uwalniana glutaminianu w korze czołowej może mieć istotne znaczenie dla stymulacji synaptogenezy przez 
psylocybinę. Oksydacyjne uszkodzenie neuronalnego DNA świadczy o występowaniu stresu oksydacyjnego 
pod wpływem ketaminy i wysokich dawek psylocybiny i może skutkować zmianami funkcjonalnymi elementów 
komórkowych w badanych strukturach. W zachowaniu zwierząt obserwowano zaburzenia motoryczne lecz 
nie wykazano działania przeciwlękowego. Dalsze badania będą przeprowadzane u zwierząt poddanych 
chronicznemu łagodnemu stresowi (CMS, ang. chronic mild stres) jako zwierzęcego modelu depresji. 

Psychodeliki - nowa terapia depresji w modelach zwierzęcych. 
- wyniki badań Państwowej Komisji
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Psychodeliki to grupa substancji psychoaktywnych wywołujących zmiany percepcji, sposobu myślenia i 
odczuwania emocji. Do klasycznych psychodelików należą psylocybina (składnik grzybów psylocybinowych), 
N,N-dimetylotryptamina (DMT, składnik ayahuasca), meskalina (występuje w kaktusach pejotl i San Pedro), 
oraz LSD (dietyloamid kwasu D-lizergowego). Psychodeliki mogą wywierać pozytywny wpływ na osobowość, 
ale zażywane w niekontrolowanych warunkach mogą prowadzić do negatywnych skutków psychicznych i 
ryzykownych zachowań.
Psychodeliki znane były na całym świecie od wieków. Były wykorzystywane w praktykach religijnych i do 
dziś są używane przez szamanów do rytualnego uzdrawiania. Najdłużej znanym ludzkości psychodelikiem 
jest meskalina, która była stosowana podczas obrzędów religijnych przez Indian zamieszkujących Meksyk i 
południe USA. Szczyt popularności psychodelików przypada na lata 60-te XX wieku, gdy były one istotnym 
elementem kontrkultury powiązanym z kulturą hippisowską. Pomimo prohibicji psychodeliki stosowano 
powszechnie w celach rekreacyjnych. W połowie XX wieku zaczęto badać przydatność psychodelików w 
leczeniu depresji, zespołu stresu pourazowego, uzależnienia od alkoholu i nikotyny. Zastosowanie psylocybiny 
znacznie poprawiało stan psychiczny pacjentów w zaawansowanych stadiach choroby nowotworowej oraz 
stan zdrowia pacjentów w lekoopornej depresji. Podobne próby przeprowadzone z LSD doprowadziły do 
trwającej do roku remisji objawów depresji. Szwajcarska grupa badaczy reprezentowana przez Vollenweidera 
wykazała za pomocą metod neuroobrazowania, że psylocybina i LSD normalizują aktywność tzw. sieci 
standardowej aktywności oraz ciała migdałowatego, co może mieć związek z efektem przeciwdepresyjnym. 
Na podstawie tych badań powstała sugestia, że psychodeliki mogą być szybkodziałającą i bezpieczniejszą 
niż ketamina alternatywą leczenia chorób związanych z zaburzeniami nastroju. Co istotne, pozytywny i 
długotrwały efekt u pacjentów z depresją i lekooporną depresją uzyskano już po tygodniu po jednorazowych 
dawkach, a nie po codziennym stosowaniu, jak w przypadku tradycyjnych leków przeciwdepresyjnych. 
Ze względu na strukturę chemiczną, psychodeliki dzielą się na 2 klasy, tryptaminy i fenyloetyloaminy. Wśród 
tryptamin wyróżnia się proste tryptaminy (np. DMT, psylocybina) i ergoliny (np. LSD i jego analogi). Psylocybina, 
która jest pro-lekiem dla psylocyny, pobudza receptory 5-HT1A, 5-HT2A/2C w stężeniach nM oraz słabiej (w 
stężeniach μM) wpływa na receptory adrenergiczne i dopaminowe oraz transporter serotoninowy SERT. 
Fenyloetyloaminy (np. meskalina) są związkami bardziej selektywnymi, gdyż pobudzają głównie receptor 
5-HT2A, 5-HT1A oraz receptory adrenergiczne. 
Aktywność substancji psychodelicznych w stosunku do receptorów serotoninowych 5-HT2A ma istotne 
znaczenie w ich wpływie na ośrodkowy układ nerwowy. Istotą efektu psychodelicznego jest zaburzenie 
oddziaływania układu serotoninowego na obszary korowe i podkorowe. Warstwa V kory pełni funkcję 
bramkowania sensorycznego i utrzymuje równowagę w  komunikacji pomiędzy korą i strukturami 
podkorowymi. Psychodeliki pobudzając receptory 5-HT2A w warstwie V kory zmieniają sygnalizację 
komórek piramidowych. W warunkach normalnych neurony GABA-ergiczne jądra siateczkowatego wzgórza 
ograniczają napływ bodźców sensorycznych do kory. Psychodeliki zaburzają tę regulację, hamują wzgórze 
za pośrednictwem receptorów 5-HT2A w jądrze siateczkowatym wzgórza, zmieniają napływ informacji do 
kory oraz jej wewnętrzną aktywność. Ten mechanizm działania psychodelików ma istotne znaczenie w ich 
przeciwlękowym i przeciwdepresyjnym efekcie terapeutycznym. 
Wg obecnych poglądów, zaburzenie plastyczności synaptycznej i atrofia neuronów odgrywa kluczową rolę  w 
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patofizjologii depresji, a głównym czynnikiem ryzyka jest stres, który zaburza tę plastyczność. Za synaptogenezę 
odpowiadają szlaki sygnalizacyjne BDNF-TrkB (receptor dla BDNF, czynnika neurotroficznego pochodzenia 
mózgowego) i mTORC1 (kompleks 1 kinazy mTOR), które są aktywowane przez glutaminian drogą pobudzenia 
receptora AMPA. Szlaki te są hamowane przez stres, co skutkuje zmniejszeniem syntezy różnych białek 
synaptycznych i obniżeniem synaptogenezy. Wielokrotne podawanie typowych leków przeciwdepresyjnych 
lub niskich, sub-anestetycznych dawek antagonisty receptora NMDA ketaminy, powoduje wzmożenie 
synaptogenezy. Jednakże stosunkowo długi okres do uzyskania efektu terapeutycznego i jego niska 
skuteczność przez typowe leki przeciwdepresyjne oraz niebezpieczeństwo uzależnienia i neurotoksyczność 
ketaminy stanowią ograniczenie terapeutyczne tych substancji.
Podobny, szybki efekt przeciwdepresyjny i przeciwlękowy psylocybiny uzyskano w modelu zwierzęcym 
z użyciem szczurów Wistar Kyoto (WKY) dedykowanych do badania działania przeciwdepresyjnego i 
przeciwlękowego. Z kolei, autorzy amerykańscy wykazali w badaniach in vitro oraz in vivo, że psylocybina 
zwiększa liczbę synaps i ich funkcję, a te zmiany wymagają sygnalizacji receptora TrkB, kinazy mTOR 
i receptora 5-HT2A i sugerują podobieństwo efektu psylocybiny do ketaminy. Potwierdzeniem tych 
obserwacji jest również zwiększanie synaptogenezy przez pojedyncze dawki psylocybiny w hipokampie i 
korze przedczołowej mózgu świni oraz w mózgu myszy. 
Trwają dyskusje na mechanizmem działania przeciwdepresyjnego psylocybiny i ketaminy jako 
związków działających na różne cele molekularne. W podjętym przez nas projekcie NCN 2020/37/B/
NZ7/03753 rozpoczęte zostały badania nad wpływem psylocybiny na uwalnianie neuroprzekaźników 
monoaminergicznych i aminokwasowych w strukturach mózgu szczura metodą mikrodializy u swobodnie 
poruszających się zwierząt, możliwą neurotoksyczność, białka receptorowe oraz elementy zachowania 
zwierząt i porównanie efektów psylocybiny z ketaminą. Wstępne doświadczenia przeprowadzone u 
zwierząt normalnych po podaniu dawek jednorazowych wykazały, że psylocybina (2 i 10 mg/kg) i ketamina 
(10 mg/kg) zwiększały uwalnianie DA, 5-HT i GABA w korze czołowej i jądrze półleżącym przegrody, lecz 
tylko ketamina zwiększała uwalnianie glutaminianu w jądrze półleżącym przegrody, natomiast psylocybina 
miała działanie hamujące. Ponadto, efekt psylocybiny na uwalnianie DA nie wykazywał liniowej zależności 
od dawki. Psylocybina dawkozależnie zwiększała uwalnianie GABA we wzgórzu, a obie substancje, t.j. 
psylocybina i ketamina nie zmieniały uwalniania glutaminianu w tej strukturze mózgu szczura. Psylocybina w 
wysokiej dawce powodowała oksydacyjne uszkodzenie DNA we frakcji jądrowej uzyskanej z kory czołowej i 
hipokampa szczura oceniane w teście kometowym 7 dni po podaniu związków. Natomiast ketamina istotnie 
wywoływała to uszkodzenie tylko w hipokampie. Psylocybina zwiększała poziom białka podjednostki GluN2A 
receptora NMDA w korze czołowej, choć obserwowano tendencję do zwiększania poziomu podjednostki 
GluN2B w tej strukturze. Podobną tendencję wykazano w poziomie podjednostki GluA1 i GluA2 receptora 
AMPA pod wpływem obu dawek psylocybiny. W teście jasnego/ciemnego pudełka psylocybina i ketamina nie 
wpływały na czas spędzany w strefie ciemnej 24 godziny po podaniu, choć psylocybina wydłużała ten czas 
gdy wykonywano test 1 godzinę po podaniu związku. Ketamina wyraźnie hamowała elementy ruchliwości 
szczurów mierzone na wolnym polu, natomiast psylocybina w większej dawce istotnie zwiększała czas 
chodzenia i liczbę przecięć pomiędzy sektorami w tym teście.
Otrzymane wyniki świadczą o zróżnicowanym i zależnym od dawki efekcie psylocybiny na neuroprzekaźnictwo 
mózgowe oraz zachowanie zwierząt. Wskazują także na odmienny mechanizm działania ketaminy, 
zwłaszcza w sugerowanej regulacji funkcji kory mózgowej przez jądro siateczkowate wzgórza w efekcie 
psychodelicznym.  Wzrost poziomu białka podjednostki GluN2A receptora NMDA oraz wyraźne nasilenie 
uwalniana glutaminianu w korze czołowej może mieć istotne znaczenie dla stymulacji synaptogenezy przez 
psylocybinę. Oksydacyjne uszkodzenie neuronalnego DNA świadczy o występowaniu stresu oksydacyjnego 
pod wpływem ketaminy i wysokich dawek psylocybiny i może skutkować zmianami funkcjonalnymi elementów 
komórkowych w badanych strukturach. W zachowaniu zwierząt obserwowano zaburzenia motoryczne lecz 
nie wykazano działania przeciwlękowego. Dalsze badania będą przeprowadzane u zwierząt poddanych 
chronicznemu łagodnemu stresowi (CMS, ang. chronic mild stres) jako zwierzęcego modelu depresji. 
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Przedstawienie krótkiego, z możliwymi do powiązania częściami filmu, początkowo może wyglądać nie 
tyle na zabieg artystyczny, co niejasny. Architektura kojarzy się nam z budownictwem. Ażeby dać dowód, 
że może ona stanowić zagadnienie naukowe można odnieść ją do zaburzeń w zależności od struktury 
budynku. W początkowych pracach nad zjawiskami na styku architektury i psychiatrii zaobserwowaliśmy, 
że zmiana polegająca na remoncie obiektu szpitalnego może korzystnie wiązać się z ilością unieruchomień. 
Dokonując, dalej, przeglądu piśmiennictwa i Internetu znaleźliśmy wiele architektur, np. poezji, empatii, 
wojskowej, itp. I teraz zaskoczenie, wymieniono też architekturę śmierci, do której zaliczono salę operacyjną 
i obóz koncentracyjny. Nasz film jest wprowadzeniem do architektury otwartej na badania. W przeszłości 
krytycy zarzucili m.in. Orsonowi Wellesowi wprowadzenie motywu grzyba atomowego na końcu filmu 
Proces. Wydaje się, że po ponad półwieku ta idea wróciła. Ponadto, wskazać można na suchy ekspresjonizm 
Kafki, którego twórczość może mieć znaczenie profetyczne w odniesieniu do Holocaust. Kurt Cobain śpiewa 
smutną piosenkę, czy to zapowiedź czegoś? Ian Curtis bardzo cierpiał, a Michael Hutchence stanął w miejscu 
i nie mógł zrobić kroku do tyłu, jak powiedział na jednym wykładzie Prof. Czapiński. Van Gogh to architektura 
pejzażu. Czy Ian Curtis popełniłby samobójstwo, gdyby nie zobaczył filmu Stroszek? Czy zabójca Johna 
Lennona zrobiłby to, gdyby nie przeczytał Buszującego w zbożu? Architektura Ja to Richard Burton, który 
zaraz potem powiedział, że powinien już przenieść się do grobu. Czy tym „to be” chciał nam coś przekazać? 
Dzieła sztuki przypominają abstrakty psychologiczne, które można analizować z perspektywy psychologii 
jako nauki.

Proces architektoniczny w zaburzeniach psychicznych
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WSTĘP
Celem badań była ocena efektywności opieki nad pacjentami nowo utworzonego w ramach reformy systemu 
opieki psychiatrycznej w Polsce Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego (ŚCZP) funkcjonującego 
według metodologii „Collaborative Care”. 

MATERIAŁ I METODY
Badaniem objęto 348 pacjentów (56% K i 348 M) ŚCZP przy Centrum Medycznym im. Hipolita Cegielskiego w 
Poznaniu, w wieku 18 – 82 lat (śr. 38.4 SD 15.4.). Ocenę przeprowadzono przy przyjęciu (ocena początkowa) 
oraz przed wypisem (ocena końcowa). Jako wskaźniki efektywności opieki przyjęto funkcjonowanie 
(Kwestionariusza WHODAS 2.0) oraz subiektywne poczucie jakości życia (skala WHOQoL – Bref). 

WYNIKI
Wykazano istotnie statystyczną poprawę we wszystkich 6. obszarach funkcjonowania wg WHODAS 2.0 oraz 
jakości życia. Odsetek osób z poprawą wynosił: 62% (funkcjonowanie poznawcze), 54% (mobilność), 52% 
(samoopieka), 65% (radzenie sobie w sytuacjach społecznych), 54% (aktywności życiowe w domu), 62% 
(aktywności w pracy/ szkole), 70% (uczestnictwo społeczne).  W zakresie jakości życia odsetek ten wynosił 
50% (samoocena zdrowia) i 47% (ocena ogólnej jakości życia).  

WNIOSKI
U większości pacjentów Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego nastąpiła poprawa funkcjonowania 
i subiektywnej oceny jakości życia, co świadczy o efektywności opieki realizowanej wg modelu zintegrowanej, 
środowiskowej opieki nad osobami z problemami zdrowia psychicznego. 
jelitowej mogą być związane z większym ryzykiem rozwoju NChZJ. W badaniu kohortowym zauważono około 
dwukrotnie większe ryzyko zachorowania na ChLC oraz WZJG wśród pacjentów z objawami depresyjnymi, a 
selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny zmniejszały to ryzyko.

Efektywność opieki w Środowiskowym Centrum Zdrowia 
Psychicznego
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W wystąpieniu zaprezentowano podstawowe pojęcia z zakresu prawoznawstwa dotyczące omawianej 
problematyki, w tym definicje stosowania prawa, interpretacji (wykładni) prawa oraz definicję prawa – przed 
wszystkim w ujęciu przedmiotowym (w tym prawa medycznego i prawa ochrony zdrowia psychicznego) oraz 
sprecyzowano kręgi adresatów prawa medycznego, w tym osoby wykonujące zawody medyczne.
W odniesieniu do pojęcia „stosowania prawa” rozróżniono przede wszystkim jego wąskie rozumienie – jako 
działalność kompetentnych organów państwa, polegającą na wydawaniu decyzji konkretno-indywidualnych, 
jednocześnie zestawiając je z zadaniami poszczególnych medyków, w tym lekarzy oraz lekarzy psychiatrów 
w ramach służby zdrowia finansowanej ze środków publicznych. „Stosowanie prawa” sensu stricto 
odgraniczono od pojęcia „wykonywania prawa” i „przestrzegania prawa” (stosowania się do prawa). 
Przedstawiono poszczególne etapy „stosowania” prawa, obejmujące m.in. ustalenia faktyczne, subsumpcję 
oraz podjęcie decyzji indywidualnej i jej wykonywanie.
W części wystąpienia dotyczącego pojęcia „wykładni (interpretacji) prawa”, przywołano m.in. jego definicję 
wedle której stanowi ją zespół czynności zmierzających do zrekonstruowania z obowiązujących przepisów 
prawnych norm postępowania i ustalenia ich znaczenia, przy czym zaznaczono, że osoba wykonująca zawód 
medyczny, aby móc sformułować pełną wypowiedź normatywną, wskazującą w wyczerpujący sposób jak ktoś 
ma postąpić w określonych okolicznościach, powinien sięgnąć do licznych nieraz przepisów, znajdujących się 
w różnych aktach normatywnych. Wskazano, że powyższe wymaga od stosującego prawo niejednokrotnie 
umiejscowienia przepisu prawa w systemie prawnym. W dalszej części zaprezentowano reguły wnioskowań 
prawniczych oraz podział wykładni (wykładnia językowa, systemowa, funkcjonalna i celowościowa).
Powyższe zagadnienia pojęciowe z zakresu prawoznawstwa odniesiono do wybranych przykładów stosowania 
i interpretowania przepisów prawa ochrony zdrowia psychicznego, obejmujących m.in. przymusowe 
przyjęcie do szpitala psychiatrycznego, instytucję ubezwłasnowolnienia oraz stosowania środków przymusu 
bezpośredniego. Następnie zidentyfikowano zagrożenia, które mogą stanowić przeszkodę dla sprawnego 
i prawidłowego realizowania czynności za zakresu wykładni i stosowania prawa przez osoby wykonujące 
zwody medyczne w Polsce, obejmujące m.in.: opresyjność prawodawcy oraz nierównowagę (organy państwa 
vs profesjonaliści i świadczeniodawcy), niedostateczną znajomość norm prawnych znajdujących się poza 
podstawowymi aktami prawnymi regulującymi funkcjonowanie poszczególnych grup zawodowych (brak 
postrzegania określonej regulacji prawnej z uwzględnieniem kontekstu systemowego), konflikty ideologiczne 
w obrębie poszczególnych grup zawodowych wpływające na niejednolitą interpretację i stosowanie prawa, 
szybki rozwój nauk medycznych i biomedycznych  oraz nienadążająca za nim litera prawa – jako czynnik 
wymuszający powstanie próżni prawnej; ignorowanie stanowiska reprezentantów poszczególnych grup 
zawodowych wykonujących zawody medyczne na etapie tworzenia prawa – wpływające na „nieżyciowość”, 
bądź trudności interpretacyjne w trakcie jego wykładni i stosowania; niewłaściwe ułożenie relacji na linii 
pacjent–personel medyczny (skrajny paternalizm - skrajne partnerstwo), bez uwzględnienia specyfiki 
psychiatrii. 
Zarysowane wyżej zagrożenia stanowiące niejednokrotnie przyczynę niejednolitej wykładni, bądź 
wadliwego stosowania prawa, wymagają wyciągnięcia wniosków i wdrożenia działań obejmujących: bardziej 
kooperacyjne metody tworzenia prawa z uwzględnieniem interdyscyplinarności i poszanowania wiedzy 
specjalistycznej stanowiącej o specyfice prawa medycznego; wprowadzenie korekt do programu studiów 
wyższych oraz szkoleń specjalistycznych poszczególnych grup zawodowych – z uwzględnieniem doniosłości 
nauki o prawie (propedeutyka prawa), w tym o prawie medycznym oraz tematyki praw pacjenta; łagodzenie 
konfliktów (w tym ideologicznych) w obrębie grup zawodowych poprzez działalność orzeczniczą i polubowną 
sądów dyscyplinarnych i koleżeńskich, jak również środowiskowych organów opiniodawczych, w tym np. 
towarzystw naukowych.

Interpretacja i stosowanie prawa przez osoby 
wykonujące zawody medyczne w Polsce.
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Zaburzenia zbieractwa są znane psychiatrom od dawna, jednak ich pozycja nozologiczna pozostawała 
niejasna i najczęściej te zaburzenia błąkały się wśród innych grup zaburzeń. Często w kategoriach „inne”.

Dopiero w DSM-IV-TR (2000) zagadnieniom zbieractwa poświęcono więcej uwagi i choć potraktowano je 
jako jeden z przejawów OCD, umieszczono je w dwóch kategoriach: OCD (gdy nasilenie zbieractwa było 
znacznie nasilone, lub w OCPP (osobowość anankastyczna), gdy nasilenie zaburzeń było mniejsze.

W ICD-10 w swej pierwotnej wersji (1992) nie zajmowano się szczegółowo zbieractwem, ale sugerowano, 
że może być ono zaliczane do grupy „Zaburzeń z dominacją myśli lub ruminacji natrętnych” (F.42) w 
podkategoriach: „Inne zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne” (F42.8) lub „Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne 
nie określone” (F42.9). Zmieniło się to dopiero w jednej z ostatnich elektronicznych wersji uzupełnionych i 
poprawionych (2017), gdzie zaburzenia zbieractwa doczekały się uznania swej odrębności poprzez nadanie 
im własnego kodowania (F42.3). Odrębność zaburzeń zbieractwa podtrzymano również w ostatnich wersjach 
ICD-11, jednak nadal znajdują się w szerszej kategorii, jak jest OCRD (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne 
i podobne), obok takich podkategorii jak: OCD, zaburzenia postrzegania budowy swojego ciała (body 
dysmorphic disorder), zaburzenia węchowe (olfactory reference disorder), hipochondria, trychotylomania, 
zaburzenia skubania skóry.

Znaczącym postępem było uznanie przez twórców DSM-5 (2013) dowodów (psychofizjologicznych, 
psychopatologicznych [m.in.: ego-syntonia, znacznie upośledzony wgląd] i neuroobrazowych) za 
wystarczające dla uznania odrębności zaburzeń zbieractwa od OCD. Opracowano precyzyjne, specyficzne 
kryteria diagnostyczne:

A. Uporczywe trudności w rozstawaniu się z rzeczami, niezależnie od ich aktualnej wartości.

B. Trudności te wiążą się z uporczywa chęcią zatrzymania tych przedmiotów i cierpieniem związanym z ich 
pozbywaniem się. 

C. Skutkiem trudności pozbywania się posiadanych przedmiotów jest nagromadzenie się rzeczy, które 
zajmują i zagracają coraz większą przestrzeń życiową i znacząco ograniczają jej przeznaczenie. Zdarzający 
się brak zagracenia jest spowodowany wyłącznie interwencją osób trzecich (np. członków rodziny lub 
interweniujących ekip sprzątających).

D. Zbieractwo powoduje znaczące klinicznie cierpienie albo upośledzenie społecznego, zawodowego 
funkcjonowania albo w innych ważnych obszarach (włącznie z utrzymywaniem bezpiecznego otoczenia dla 
siebie i innych).

Fenomenologia patologicznego zbieractwa i kryteria 
diagnostyczne (DSM-5, ICD-11)

dr n. med.



46

E. Zbieractwo nie jest związane z innymi problemami medycznymi (np.: urazem mózgu, zaburzeniami 
krążenia mózgowego, zespołem Pradera-Williego).

F.) Zbieractwo nie powinno być lepiej interpretowane przez pryzmat innych zaburzeń psychicznych (np.: 
natręctw w OCD, urojeń schizofrenicznych lub innych psychotycznych, zaburzeń poznawczych występujących 
w poważnych zaburzeniach neuropoznawczych albo autyzmem).

Jednak i w tym przypadku, OCD znajduje się jako osobna podkategoria w szerszej kategorii OCD. Tłumaczy 
się to m.in. zaszłościami historycznymi i przyzwyczajeniem.

Pewnym podtypem zaburzeń zbieractwa jest podejmowanie się opieki nad ciągle zwiększającą się 
liczbą zwierząt domowych (głównie kotów i psów) i utrata możliwości panowania nad zapewnieniem im 
wyżywienia, higienicznych warunków egzystencji, zdrowia, kontrolowania rozmnażania się. Najczęściej wiąże 
się z fatalnymi pogarszającymi się warunkami sanitarnymi zagrażającymi zdrowiu i życiu tak właściciela jak i 
zdrowiu lub życiu zwierząt.

W ostatnim czasie rozważa się włączenie do grupy zaburzeń zbieractwa patologicznego zbierania i trudności 
w pozbywaniu się już nieużytecznych plików elektronicznych, starych wiadomości e-mailowych itp.

Fenomenologia patologicznego zbieractwa i kryteria 
diagnostyczne (DSM-5, ICD-11)
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Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder; 
ADHD) jest obecnie uznawany za zaburzenie obecne w ciągu trwania całego życia pacjenta. ADHD bardzo 
często towarzyszą inne zaburzenia psychiczne, jest on także czynnikiem ryzyka utraty  zdrowia fizycznego, 
uzależnień, wypadków oraz gorszego funkcjonowania w aspekcie edukacji, pracy i relacji społecznych,. W 
związku z tym ADHD należy traktować jako czynnik poważnie wpływający na jakość życia pacjentów i, co więcej, 
o znacznych kosztach społecznych. Osoby z ADHD mogą nauczyć się radzić sobie z objawami w procesie 
terapii lub korzystać ze skutecznej farmakoterapii, często jednak niestety pozostają niezdiagnozowane, 
a objawy ADHD maskowane są przez objawy zaburzeń towarzyszących. Wobec tego problemu, który 
charakteryzuje także sytuację osób z ADHD w Polsce, niezbędne jest zapewnienie specjalistom w zakresie 
opieki zdrowotnej prostego narzędzia przesiewowego, mogącego wskazać osoby z grupy ryzyka, którym 
następnie zapewniano by kompleksowy proces diagnostyczny. Ponieważ w Polsce nie są dostępne narzędzia 
przesiewowe pod kątem ADHD, celem niniejszego projektu było opracowanie polskiej wersji The Adult ADHD 
Self Report Scale for DSM-5 (ASRS-5). 
ASRS-5 jest skalą przesiewową do oceny ryzyka występowania zespołu nadpobudliwości psychoruchowej 
z deficytem uwagi (ADHD) u osób dorosłych na podstawie kryteriów diagnostycznych DSM-5. Stanowi ona 
część Kompleksowego Międzynarodowego Wywiadu Diagnostycznego opracowanego przez Światową 
Organizację Zdrowia (WHO Composite International Diagnostic Interview; WMH-CIDI). Oryginalna wersja 
ASRS (The ASRS v1.1 symptom checklist) zawiera 18 pozycji odpowiadających symptomom ADHD w DSM-IV. 
Spośród 18 pozycji wybrano następnie 6 pozycji o największej mocy predykcyjnej dla ADHD. W 2017 roku 
dokonano aktualizacji skali w oparciu o DSM-5. ASRS-5 zawiera 4 pytania o symptomy zawarte w DSM-5 
oraz 2 pytania o symptomy spoza DSM-5, które identyfikują deficyty w zakresie funkcji wykonawczych. Skala 
jest krótka, wynik łatwy do obliczenia, a badania walidacyjne w populacji ogólnej jak i w grupie klinicznej 
pokazały wysoką precyzję, z jaką ASRS-5 identyfikuje osoby spełniające objawy ADHD wg. DSM-5. Skala 
została przetłumaczona na wiele języków i jest powszechnie stosowana na całym świecie. 
Polska wersja narzędzia nosi nazwę: Przesiewowa Skala Samooceny Objawów ADHD u Dorosłych wg DSM-
5 (ASRS-5) i została opracowana za zgodą autorów oryginalnej wersji przez zespół ekspertów: psychiatrów, 
psychologów i tłumaczy języka angielskiego, zgodnie z procedurą wymaganą przez WHO (WHO-CIDI 
Translation Guidelines). Zostały przygotowane dwa, niezależne tłumaczenia, z których panel ekspertów 
opracował jedną wersję przeznaczoną do etapu pretestu. Następnie poproszono 15 osób w wieku 18-
73 lata, o zróżnicowanym statusie socjoekonomicznym, o przeczytanie i uzupełnienie skali, po czym 
przeprowadzono z nimi wywiady mające na celu ocenę poziomu zrozumiałości pytań skali oraz ich trafności. 
Na podstawie uzyskanych informacji dokonano niezbędnej modyfikacji skali. Obecnie trwają przygotowania 
badania walidacyjnego polskiej wersji ASRS-5. 
Przesiewowa Skala Samooceny Objawów ADHD u Dorosłych wg DSM-5 (ASRS-5) w najbliższej przyszłości 
może stać się narzędziem wykorzystywanym powszechnie nie tylko w praktyce lekarza psychiatry, ale także 
przez innych specjalistów. Pozwoli to na szybką identyfikację osób z grupy ryzyka, co zwiększy szansę diagnozy 
i szybkiego wdrożenia procedur terapeutycznych. Polska wersja ASRS-5 znajdzie także zastosowanie w 
badaniach naukowych prowadzonych zarówno w populacji ogólnej, jak i grupach klinicznych. 

Przesiewowa Skala Samooceny objawów ADHD u Dorosłych wg 
DSM-5 (ASRS-5)
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Dotychczasowy model organizacyjny systemu izolacyjnych środków zabezpieczających w Polsce funkcjonuje 
już kilkadziesiąt lat i pomimo tego, że przez ten czas wypracowano skuteczne sposoby regulacyjne związane 
z kierowaniem i zmianą poziomów zabezpieczenia nie zawsze spełnia współczesne standardy opieki i 
leczenia. Zauważalne to jest pośrednio poprzez: konieczne stałe zwiększanie się liczby miejsc w  zakładach 
opieki zdrowotnej realizujących środek zabezpieczający; niemożność zachowania zasady terytorialnego 
kierowania do zakładów co umożliwiałoby lepszy kontakt z najbliższą rodziną; podejmowane działania 
interwencyjne przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta.  
W ostatnich  10 latach obserwujemy  kierowanie przez Komisję ds. Środków Zabezpieczających przy Ministrze 
Zdrowia do oddziałów, szczególnie o podstawowym, ale też o wzmocnionym poziomie zabezpieczenia, 
więcej pacjentów niż liczba miejsc w tych oddziałach. Stłoczenie pacjentów i częste przekraczanie liczby 
dostępnych miejsc przy pomocy tzw. dostawek, znacząco pogarsza standard świadczonej opieki medycznej, 
utrudnia dostęp do urządzeń sanitarnych, rekreacyjnych, szybciej dekapitalizuje mienie oddziałów, 
ogranicza gwarancje bezpieczeństwa i  sprzyja powstawaniu sytuacji konfliktowych. Nowe regulacje prawne 
wprowadzone w 2004 roku w postaci świadczenia o charakterze „terapii jako wolnościowego środka 
zabezpieczającego” nie wpływają znacząco na ograniczenie przeludnienia w tzw.  oddziałach sądowych. 
Jednym z podstawowych problemów z jakimi borykają się oddziały na wszystkich poziomach zabezpieczenia 
są  pacjenci, którzy przebywają w tych oddziałach przez wiele lat nawet kilkanaście czy kilkadziesiąt co 
wynika z faktu nie uzyskiwania wystarczającej poprawy zarówno w stanie psychicznym jak i w gwarancji nie 
stwarzania zagrożenia popełnieniem podobnego czynu zabronionego gdyby środek zabezpieczający został 
uchylony.
Sytuacja taka nie jest szczególnie typowa dla polskiego systemu środków zabezpieczających.  Z podobnymi 
problemami mierzą się psychiatrzy w innych krajach Europy. Fakt, że w analogicznych oddziałach  wielu 
sprawców od lat nie wykazywało żadnych postępów w leczeniu, a rokowanie na uzyskanie poprawy w 
zakresie gwarancji bezpieczeństwa i stanu psychicznego było znikome lub żadne spowodował konieczność 
tworzenia nowych oddziałów opieki długoterminowej dla pacjentów „nierokujących”. W warunkach polskich,  
wśród pacjentów obarczonych  historią wieloletniego pobytu w oddziałach detencyjnych dominuję ci w 
wieku powyżej 60 roku życia z nasilającymi  się problemami zdrowotnymi typowymi dla wieku podeszłego, 
chorobami układu krążenia, układu oddechowego, onkologicznymi. Zdarza się, że zapewnienie im 
wielospecjalistycznej opieki medycznej jest utrudnione,  a na ich funkcjonowaniu społecznym coraz bardziej 
odbijają się narastające zmiany otępienne, coraz trudniejsza jest współpraca terapeutów z rodzinami.
Zapewnienie humanitarnych warunków pobytu w systemie izolacyjnych środków zabezpieczających  dla 
tej grupy pacjentów jest możliwe, gdy zostaną stworzone nowe oddziały długoterminowej opieki sądowo-
psychiatrycznej, do których te osoby będą mogły zostać przeniesione. Pacjenci ci z uwagi na swój stan 
somatyczny i psychiczny będą wymagali odmiennego charakteru sprawowanej opieki, w zakresie 
bezpieczeństwa, opieki ogólnomedycznej i rehabilitacji społecznej,  nawet z możliwością krótkotrwałego, 
grupowego opuszczania oddziału pod nadzorem personelu. Najwłaściwszym rozwiązaniem wydaje się być 
zorganizowanie takich oddziałów na zasadach właściwych dla wzmocnionego poziomu zabezpieczenia, co 
pozwoli na uniknięcie konieczności wprowadzania zmian ustawowych  i umożliwi  rozwiązywanie innych 
kwestii  na zasadach regulaminowych. 
Celem stworzenia w Polsce nawet kilku takich oddziałów długoterminowej opieki sądowo-psychiatrycznej 
byłoby zapewnienie tym pacjentom w warunkach izolacji „godnego życia” i „dożycia”. 
Piśmiennictwo:
1.Izolacja sprawców przestępstw uznanych za niebezpiecznych dla społeczeństwa. Monografia (red. E. 
Dawidziuk), Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa, 2020.

Propozycja nowej formy stacjonarnego środka 
zabezpieczającego w psychiatrii. 
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Zmierzenie się ze skutkami pandemii COVID-19 w latach 2020 -2022 w sposób szczególny dotknęło 
pacjentów  przebywających w oddziałach psychiatrycznych na mocy postanowienia sądu o zastosowaniu 
wobec nich izolacyjnego środka zabezpieczającego. Zaistniała konieczność wprowadzenia szczególnych 
rozwiązań organizacyjnych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa epidemicznego, co przełożyło się 
na  wprowadzenie ograniczeń praw pacjentów.  

Wprowadzenie w oddziałach psychiatrycznych realizujących środki zabezpieczające w psychiatrii jak i w 
Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym,  rozwiązań mających na celu ograniczanie 
transmisji zakażenia wirusem SARS-Cov-2 podporządkowane zostało szczególnej specyfice pacjentów. 
Wprowadzane zalecenia proponowane przez Ministerstwo Zdrowia oraz zarządzających zakładami 
psychiatrycznymi w odniesieniu do tych oddziałów z konieczności musiały mieć inny charakter. Niemożliwe 
stało  się realizowanie wszystkich zaleceń Ministerstwa Zdrowia, administracji terytorialnej i dyrektorów 
zakładów psychiatrycznych odnoszących się do ogólnych oddziałów psychiatrycznych. Postanowienia sądowe 
wraz z nakazami przyjęcia do oddziałów sądowych wymagały niezwłocznej realizacji, a ograniczanie przyjęć 
tylko do przypadków wymagających bezwzględnej hospitalizacji z uwagi na stan psychiczny na oddziały 
nie wchodziło w rachubę. Przyjmowanie pacjentów zakażonych wirusem, pozostających w kwarantannie, 
czy z niepewnym wywiadem epidemicznym jak i tych z niewykonanymi testami na obecność wirusa SARS-
Cov-2, wymagało wyodrębniania  sal lub pododdziałów triażowych, co wywoływało niezwykłe trudności 
lokalowe i związane z delegowaniem odrębnego personelu do nowych zadań. W przypadkach stwierdzenia 
zakażenia u pacjentów oddziałów, niemożliwe stawało się przeniesienie ich do tzw. szpitali covidowych z 
uwagi na kryteria bezpieczeństwa. W tych okolicznościach, mimo przestrzegania wewnętrznych procedur 
sanitarnych dochodziło występowania wewnątrz oddziałowych ognisk COVID-19 obejmujących nawet 100% 
pacjentów. Zdarzały się przypadki znaczących powikłań somatycznych z zagrożeniem życia i z koniecznością 
bezwzględnej hospitalizacji w OIOM dysponującym respiratorem. Procedura przeniesienia wymagała 
uzyskania odpowiedniej zgody sądu. Niestety zdarzały się też przypadki zgonów. Zagrożenie epidemiczne 
wymuszało wprowadzenie szeregu ograniczeń w prawach pacjenta takich jak: zakaz odwiedzin, zawieszenie 
udzielania przepustek w oddziałach o podstawowym poziomie zabezpieczenia;  poddawanie przekazywanych 
pacjentom paczek 24 godzinnej kwarantannie. Stan zagrożenia epidemicznego w oddziałach sądowych  oraz 
ewentualnego ograniczania praw pacjenta był monitorowany przez Biura Rzecznika Praw Obywatelskich 
i Rzecznika Praw Pacjenta. Pacjenci mieli zapewnioną stałą informację i edukację epidemiczną, udział w 
rozprawach sądowych odbywał się za pośrednictwem sprzętu i platform teleinformatycznych,  ograniczenia 
w kontaktach z rodziną rekompensowano zwiększeniem możliwości kontaktów telefonicznych.

Doświadczenia z okresu pandemii COVID-19 w oddziałach psychiatrii sądowej realizujących środek 
zabezpieczający oraz w KOZZD wymagają szczegółowego zbadania oraz powinny przyczynić się do 
opracowania regulacji  systemowych  na wypadek powtórzenia się w przyszłości sytuacji epidemicznego 
zagrożenia o podobnym charakterze.

Doświadczenia z COVID-19 w oddziałach psychiatrii sądowej.

prof. dr hab. n. med.
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Pourazowe zaburzenia psychiczne związane z doznaną traumą i działaniem psychofizycznego stresora stały 
się w okresie ostatnich dwóch lat jednymi z ważniejszych zaburzeń wymagających kompleksowej diagnostyki 
i wdrożenia standardów terapeutycznych. Pandemia COVID-19 jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa, 
odległe następstwa doznanej pandemicznej traumy mogą zacząć się ujawniać w złożonym zaburzeniu 
pourazowym Complex-PTSD,  zaburzeniach lękowych i depresyjnych, snu czy  funkcji poznawczych. Działania 
wojenne w Ukrainie i napływ do Polski ponad 3 milionów uchodźców skonfrontowanych bezpośrednio 
z silnymi stresorami jak śmierć, gwałty, grabieże, całkowita utrata miejsc zamieszkania, wyzwoliły i mogą 
wyzwalać zaburzenia pourazowe o charakterze reaktywnych zaburzeń lękowo – depresyjnych, ostrej reakcji 
na stres,  ostrego zaburzenia pourazowego, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia stresowe pourazowe (PTSD) 
i psychotyczne zaburzenia potraumatyczne  będą na nowo wymagały określenia schematów terapeutycznych 
w pierwszej kolejności psychologicznych ale też farmakologicznych. Również pośrednia konfrontacja z traumą 
wojenną może, choć w mniejszej skali zwiększyć zapadalność na psychiczne zaburzenia potraumatyczne. 

Do objawów obecnych w diagnozie zaburzeń potraumatycznych, które będą wymagały interwencji 
farmakologicznej zaliczyć można: objawy natrętne, zaburzenia nastroju, objawy dysocjacyjne, unikania, 
nadmiernej pobudliwości, intruzywne, zespołu omamowo –urojeniowe i przede wszystkim zaburzenia 
lękowe, depresyjne i zaburzenia snu. Przyjmuje się, że skala populacji poddanej leczeniu  może obejmować 
ok 2% z 20% narażonych na stres, u których postawiono diagnozę zaburzenia potraumatycznego. Włączenie 
leczenia farmakologicznego musi być rozważne i poprzedzone dokładną analizą obrazu klinicznego. Nie 
powinno ono być zbyt wczesne by nie zniwelowało indywidualnych, naturalnych możliwości obronnych 
organizmu, ograniczyło stopniową adaptację do sytuacji trudnej czy wywołało uzależnienie od leków. 
Interwencja farmakologiczna w objawach potraumatycznych oparta jest na neurobiologicznych podstawach 
tych zaburzeń, które są powiązane z zaburzeniami regulacji noradrenergicznej, aktywności serotoninergicznej, 
glutaminergicznej, zaburzeniami osi podwzgórze- przysadka- nadnercza i nieprawidłowym wydzielaniem 
kortykotropiny – CRF. To warunkuje, że poszczególne objawy, w zależności od ich nasilenia, będą 
wymagały wyboru takiego a nie innego leku. Rekomendacje farmakologiczne zawarte w wytycznych NICE 
z 2018 roku jednoznacznie określają że farmakoterapia to drugi rzut terapeutyczny po oddziaływaniach 
psychoterapeutycznych i zwracają uwagę, że farmakoterapia stosowana u osób dorosłych nie może być  
bezpośrednio implementowana u dzieci. Zalecenia praktycznie eliminują stosowanie benzodiazepin, chociaż 
dopuszczają ich podawanie w doraźnym leczeniu lęki i bezsenności w ograniczonym zakresie.  Zwracają też 
uwagę na współistniejące u osób dotkniętych zaburzeniami nadużywanie alkoholu i narkotyków. Ogólne 
zasady stosowania farmakoterapii zalecają monoterapię i monitorowanie efektu terapeutycznego przez co 
najmniej 8 tygodni, śledzenie skutków ubocznych i działań niepożądanych. W grupie rekomendowanych 
leków wymienia się adrenolityczne, przeciwdepresyjne, przeciwdrgawkowe i przeciwpsychotyczne II 
generacji. Wśród leków przeciwdepresyjnych na pierwszym miejscu zalecane są selektywne inhibitory 
wychwytu zwrotnego serotoniny - SSRI (głównie paroksetyna i sertralina, a na kolejnych pozycjach fluoksetyna, 
fluwoksamina, citalopram i escitalopram); selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i 
serotoniny –SNRI (wenlafaksyna); równoległy bloker receptorów serotoninowych 5HT2 i hamujący wychwyt 
zwrotny serotoniny – SARI (trazodon).                                                                                         
Wybór skutecznej farmakoterapii w zaburzeniach potraumatycznych nie może być przypadkowy. Jest on  
poddany szeregu ograniczeniom uwzględniającym czas prowadzonego leczenia, możliwość uzależnienia, 
ryzyko interakcji, występowanie objawów antycholinergicznych i wyjściowy stan zdrowia zarówno 
somatycznego jak i psychicznego.  

Farmakoterapia zaburzeń związanych ze stresem. 

prof. dr hab. n. med.
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Ostatnie doświadczenia związane z konsekwencjami zdrowotnymi konfrontacji z psychofizycznym stresorem 
jakim była pandemia COVID-19 i działania wojenne w Ukrainie zwróciły ponownie uwagę na symptomatologię 
pourazowych zaburzeń psychicznych. Osoby po przeżyciu traumy doznają szczególnego cierpienia, które 
wymaga podjęcia działań interwencyjnych i terapii. Dla ofiar w pierwszej kolejności najważniejsze jest 
wsparcie społeczne i oddziaływania psychologiczne.

Charakter pourazowych zaburzeń psychopatologicznych jest zależny od rodzaju działającego stresora, 
jego natężenia, czasu  trwania narażenia i indywidualnej predyspozycji do radzenia sobie ze stresem. 
Przeżycie sytuacji ekstremalnej niemal u wszystkich ofiar skutkuje trwałą zmianą osobowości. Jest to obszar 
koniecznych oddziaływań psychologicznych, których celem jest poprawa codziennego funkcjonowania osób 
doświadczonej traumą, poprawa jej relacji społecznych i uczynienie jej bardziej szczęśliwą.  W przypadku 
pozostałych zaburzeń ujawniających się w odpowiedzi na działanie stresora takich jak: zaburzenia adaptacyjne, 
ostre zaburzenie stresowe, zaburzenie stresowe pourazowe (PTSD), złożone zaburzenie stresowe 
(complex-PTSD), charakter i nasilenie objawów oraz znaczące upośledzenie funkcjonowania społecznego 
i zawodowego wymaga zarówno wsparcia, psychoedukacji, objawowego włączenia farmakoterapii  
i  zasadniczo psychoterapii. Podstawowe założenie związane z oddziaływaniami psychologicznymi i  
psychoterapią ofiar wymaga, by oddziaływania te były prowadzone w sposób fachowy i opierający się na 
specyficznej relacji pomiędzy terapeutą,  a będącą w szoku pourazowym ofiarą. Doświadczenie terapeuty 
powinno zakładać, że nawet jednorazowa pomoc psychologiczna udzielona w ciągu 48 - 72 godzin po 
urazie  - tzw. debriefing - rozumiany jako wysłuchanie osoby doświadczonej  traumą i umożliwienie jej 
przepracowania urazu,  może być nieskuteczna, gdy nie zostaną podjęte działania  zapewniające wsparcie 
egzystencjalne, zapewniające bezpieczeństwo organizacyjne, medyczne i informacyjne.  Niezwykle ważne 
jest by we wczesnym  oddziaływaniu psychologicznym nie doszło do odnowienia urazu, wyzwolenia poczucia 
winy  czy ponownego przeżywania traumy. Dopiero po udzieleniu wsparcia, usunięciu z obszaru narażenia 
i wyeliminowaniu stresorów towarzyszących możliwe staje się stosowanie krótkotrwałej, ekspresyjnej, 
dynamicznej terapii wspierającej, nakierowanej na odreagowanie urazu i zintegrowanie (oswojenie”) z nim. 
Celem psychoterapii w zaburzeniach związanych ze stresem jest: odzyskanie poczucia bezpieczeństwa i 
zdolności do samoregulacji; przetwarzanie informacji w sposób refleksyjny; zintegrowanie urazowych 
doświadczeń; odbudowanie relacji emocjonalnych z innymi i pozytywne wzmocnienie. Podstawowym 
kierunkiem psychoterapii po doznanej traumie jest podejście poznawczo-behawioralne, gdzie obok 
terapii poznawczej i przetwarzania poznawczego, ofiara jest uczona interpretacji zdarzeń po narażeniu 
ekspozycję, co może zapobiegać rozwinięciu w przyszłości zespołu PTSD. Długoterminową metodą leczenia 
psychoterapeutycznego PTSD jest terapia ekspozycyjna prowadzona w formie sześciu do szesnastu sesji, 
poprzedzonych nauką relaksacji. Jedną z istotnych technik psychoterapeutycznych jest trening oswajania 
stresu, którego celem jest uczenie i ćwiczenie specyficznych technik kierowania lękiem. Desensytyzacja czuli 
odczulanie, jest metodą polegająca na wyuczeniu jak się można relaksować, a następnie zapoznawaniu z 
obiektami przypominającymi uraz. Skuteczność tej metody sprawdza się w  zdolności do mierzenia się ze 
wszystkimi sytuacjami i wspomnieniami traumy bez wywoływania lęku i depresji.  
Pozytywny efekt terapeutyczny w zaburzeniach po traumie wymaga  stosowania zróżnicowanych technik 
psychoterapeutycznych, systematycznej oceny ich skuteczności i permanentnego szkolenia terapeutów. 

Zaburzenia potraumatyczne – możliwości psychoterapeutyczne.
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WSTĘP 
Zaburzenia afektywne, a szczególnie schizofrenia należą do najpoważniejszych zaburzeń psychicznych 
ze względu na przewlekły przebieg i niekorzystny wpływ na funkcjonowanie psychospołeczne. Choroba 
psychiczna staje się często dotkliwym doświadczeniem wynikającym z doznawanych objawów, konieczności 
długotrwałego leczenia farmakologicznego oraz hospitalizacji (Hintze, 2017, 2015). W ostatnich latach 
można zaobserwować dynamiczne zmiany w podejściu do rozumienia zaburzeń psychicznych oraz w 
stosowaniu metod leczenia. Metody te, w coraz większym stopniu łączą farmakoterapię z oddziaływaniami 
terapeutyczno-rehabilitacyjnymi. 

ROZWINIĘCIE
Rozwój środowiskowych systemów wsparcia w lokalnych społecznościach obecny w Polsce, przyczynił się 
szczególnie do stworzenia możliwości kontynuowania leczenia po hospitalizacjach. Niewątpliwą pośrednią 
korzyścią płynącą z tego rozwoju jest także zmiana spojrzenia na osoby chorujące psychicznie, jak na osoby 
z innymi przewlekłymi chorobami. Wykazano, że udział w różnych formach środowiskowych systemów 
wsparcia (Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy, kluby, mieszkania chronione, 
programy aktywizacji zawodowej) wzmacnia proces zdrowienia, poprawia jakość życia i funkcjonowanie 
społeczne m.in. przez wzrost sieci społecznych, nabywanie nowych umiejętności (Bronowski, 2018). W 
oddziaływaniach tych uwzględniono również rozwój osobisty poprzez wzmacnianie zasobów psychicznych. 
Ma to istotne znaczenie dla procesu zdrowienia i umacniania w zdrowieniu (Lloyd i in., 2017). 
Konsekwencją tych zmian jest powstawanie pierwszych w Polsce grup samopomocowych tworzonych przez 
osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego (Bronowski, Chodkowska, Bednarzak, 2016). Znaczenie 
tych grup dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest nie do przecenienia. Dzięki nim osoby po kryzysach 
psychicznych zaczęły zmieniać rolę z pacjenta na eksperta przez doświadczenie. Światowe dowody wskazują, 
że działalność grup samopomocowych wpływa korzystnie na proces zdrowienia, obniżenie stygmatyzacji, 
wzrost nadziei, poczucia upodmiotowienia, a także na zmiany w systemie lecznictwa psychiatrycznego 
(Repper i Carter, 2011).
Jedną z takich grup w Polsce jest Grupa Wsparcia Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego TROP. 
Działa ona od 8 lat i w tym czasie znacznie rozszerzyła swoją działalność. Członkowie Grupy TROP prowadzą 
prelekcje destygmatyzacyjne dla uczniów na różnych szczeblach edukacji, szkolą pracowników urzędów i 
instytucji w zakresie rozumienia zaburzeń psychicznych. Współpracują z uczelniami, szczególnie z Akademią 
Pedagogiki Specjalnej, przekazując wiedzę i swoje doświadczenia o zaburzeniach psychicznych studentom 
różnych kierunków, również w formie zajęć fakultatywnych dla studentów psychologii. Wspierają osoby 
chorujące i ich rodziny np. prowadząc telefon zaufania. Organizują kursy, wystawy, wydają własny biuletyn. 
Biorą udział w różnych konferencjach naukowych, a także mają wspólne publikacje z pracownikami uczelni. 
Eksperci przez doświadczenie, mówiąc swoim głosem zmieniają spostrzeganie choroby psychicznej jako 
choroby takiej jak inne, z którą można nie tylko godnie żyć, ale także się samorealizować.

Choroba psychiczna – choroba jak inne
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Kolejną konsekwencją zmiany wizerunku osób z zaburzeniami psychicznymi są zmiany organizacji opieki 
psychiatrycznej w Polsce. W ostatnich latach wprowadzono kursy dla asystentów zdrowienia oraz doradców 
zdrowienia, czyli osób po kryzysach psychicznych. Ich rolą jest przygotowanie tych osób do podjęcia 
współpracy z zespołami terapeutycznymi w placówkach medycznych (np. oddziały psychiatryczne, centra 
zdrowia psychicznego, zespoły leczenia środowiskowego)  oraz pozamedycznych, jak środowiskowe 
systemy wsparcia. Asystent zdrowienia staje się zawodem, dzięki czemu osoba za swoją pracę uzyskuje 
wynagrodzenie, zdobywa szacunek, odbudowuje poczucie sprawstwa i samorealizuje się. 
W ten sposób, swoimi działaniami same osoby z zaburzeniami psychicznymi przyczynią się do utrwalenia 
zmiany wizerunku osoby chorującej psychicznie. Zmiana roli z biernego pacjenta w aktywnego eksperta 
przez doświadczenie powoduje, że oni sami zaczynają traktować choroby psychiczne jako choroby takie jak 
inne.  Skutkuje to powolnymi, ale systematycznie zachodzącymi zmianami w spostrzeganiu i traktowaniu 
osób z zaburzeniami psychicznymi w różnych społecznościach.

WNIOSKI
Osoby z zaburzeniami psychicznymi, podejmując rolę eksperta przez doświadczenie, jako asystenta 
zdrowienia lub doradcy zdrowienia stają się partnerami profesjonalistów, członkami zespołów leczniczych 
i terapeutycznych, co potwierdza, że choroby psychiczne są chorobami takimi jak inne, z którymi można 
godnie żyć, leczyć je i równocześnie samorealizować się. Zadaniem profesjonalistów jest wspieranie tych 
działań i umożliwianie dalszego rozwoju ekspertów przez doświadczenie.

Choroba psychiczna – choroba jak inne
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WPROWADZENIE
Zaburzenie adaptacyjne (AD) są opisywane jako heterogenne objawowo  zaburzenia psychiczne powstałe 
pod wpływem trudności z dostosowaniem się do znacząco nowych okoliczności życiowych (stresora). Takim 
stresorem jest pandemia COVID-19 z której pojawieniem się dość powszechnie ludzie zaczęli doświadczać 
niepewności i dezorientacji, lęku o życie bądź zdrowie własne i bliskich, a także znaczące ograniczenia w 
funkcjonowaniu. Badania pokazują, że Terapia Poznawcza Oparta na Uważności (MBCT) jest skuteczną 
metodą zapobiegania i leczenia nawrotów depresji oraz niektórych problemów lękowych, niewiele jednak 
wiadomo o jej efektywności w terapii Zaburzeń Adaptacyjnych.  

CEL
Celem prezentowanego badania była ocena, czy zmodyfikowana, internetowa MBCT trwająca 1 miesiąc 
doprowadzi do redukcji objawów AD związanej z Covid-19. 

METODA
438 osób z rozpoznaniem AD zostało losowo przydzielone do internetowego (i-MBCT), internetowego treningu 
relaksacji progresywnej Jacobsona (i-PMR) oraz listy oczekujących na trening (WL). Przed, bezpośrednio po 
oraz po 4 tygodniach od zakończenia, dokonano oceny kwestionariuszowej z użyciem baterii narzędzi m in 
oceniających AD (ADMN-20), objawy depresyjne (PHQ-9, HADS-D) oraz objawy lękowe (HADS-A, GAD-7). 142 
osoby ukończyły pomiar t1 I t2 (i-MBCT, n= 34; i-PMR, n= 36 i WL, n=72).
Wyniki: Stwierdzono istotne zmniejszenie objawów zaburzeń adaptacyjnych w grupie i-MBCT i i-PMR zarówno 
w post jak i w follow-upie. W obu grupach z aktywną interwencją stwierdzono również redukcję objawów 
depresyjno-lękowych, ale największą redukcje objawową zaobserwowano w grupie i-MBCT. Wzrost defuzji 
poznawczej w i-MBCT okazał się pełnym mediatorem poprawy klinicznej w zakresie lęku uogólnionego i 
distresu emocjonalnego.

WNIOSKI
Wyniki te sugerują, że internetowa, zmodyfikowana MBCT może być skuteczną interwencją w terapii zaburzeń 
adaptacyjnych, pokazał również przydatność kliniczną treningu relaksacyjnego. Potrzebne są wszakże dalsze 
badania w tym obszarze na większej populacji badanych.

Interwencje oparte na uważności w terapii zaburzeń 
nerwicowych. Skuteczność i-MBCT w Zaburzeniu Adaptacyjnym 
związanym z pandemią COVID, badanie RCT 
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OPIS SESJI: 
Sesja ma na celu przybliżenie słuchaczom wybranych zagadnień dotyczących nowych trendów i kierunków 
rozwoju psychoterapii. W pierwszym wystąpieniu prof. Anna Zajenkowska wskaże, iż wrogie atrybucje 
mogą stanowić istotny czynnik związany z psychopatologią (m.in. depresją i zaburzeniami osobowości), a 
pomiary efektywności psychoterapii mogą być rozszerzone o pomiar tej zmiennej. Dr Rafał Styła w swoim 
wystąpieniu ukaże panoramę przewidywań ekspertów z dziedziny psychologii, psychoterapii, informatyki i 
filozofii odnośnie tego, w jaki sposób nowe technologię będą wykorzystywane w diagnozie psychologicznej 
i psychoterapii. Prof. Paweł Holas skupi się na jednym aspekcie nowych technologii w psychologii klinicznej, 
które w przyszłości mają dużą szansę szybkiego rozwoju; opisze możliwości zastosowania internetowych 
interwencji terapeutycznych. W ostatnim wystąpieniu w tej sesji mgr Antoni Korczak przedstawi projekt swojej 
pracy doktorskiej, w którym planuje dokonać pomiaru nasilenia analizowania wzorców interpersonalnych w 
toku psychoterapii przy użyciu uczenia się maszynowego. To nowatorskie podejście do analizy transkrypcji 
sesji psychoterapii umożliwi weryfikację hipotezy, iż czynnik ten jest kluczowy w psychoterapii, która ma 
przynieść poprawę w zakresie funkcjonowania interpersonalnego. Sesja zakończy się dyskusją panelową a 
następnie plenarną.        

WYSTĄPIENIE 1
Tytuł: Czym jest efektywność psychoterapii? Wykorzystanie wiedzy z zakresu przetwarzania informacji 
społecznych do oceny skuteczności oddziaływań psychoterapeutycznych.
Prelegentka: dr hab., prof. APS Anna Zajenkowska (Zakład Psychologii Społecznej Instytutu Psychologii, 
Akademia Pedagogiki Specjalnej)
Wstęp: Osoby z diagnozą depresji i zaburzeń osobowości przejawiają specyficzny sposób odbierania 
i interpretowania informacji z otoczenia. Skupiają się na wrogich przesłankach, mają m.in. poczucie, 
że inni ich prowokują, odrzucają albo chcą im zaszkodzić. Te wrogie atrybucje są prawdopodobnie 
związane ze wspólnym dla zaburzeń psychicznych rdzeniem psychopatologii określanym jako p-factor. 
Jest on między innymi rozumiany jako impulsywna emocjonalność oraz brak plastyczności w interpretacji 
sytuacji społecznych. Leki psychiatryczne, na przykład przeciwdepresyjne, zmieniają do pewnego stopnia 
automatyczny sposób myślenia, czy też uwrażliwiają na pozytywne emocje z otoczenie, jednak często nie 
wywołują trwałej zmiany nastroju. Proces psychoterapii ma między innymi na celu rozwój refleksyjności, 
mentalizacji i elastyczności myślenia pacjenta. Nastrój i towarzyszące mu emocje zmieniają się w procesie 
psychoterapii, jednak zmiana nie zawsze ma charakter linearny. Przykładem może być negatywna reakcja 
terapeutyczna, gdzie pogorszenie stanu pacjenta „staje” się niejako etapem procesu i docelowo prowadzi 
do pozytywnej zmiany. 
Metoda: W wystąpieniu zaprezentowane zostaną wyniki cyklu badań dotyczącego wrogich atrybucji, 
ich rozumienia w kontekście psychopatologii oraz ich potencjalnej zmiany na skutek oddziaływań 
terapeutycznych. Badania były prowadzone z różnych grupach (pacjenci terapeutyczni, N=74, pacjenci ze 
spektrum autyzmu N=100, pacjenci z doświadczeniem psychozy N=233, agresywni więźniowie N=71, osoby 
dorosłe z populacji ogólnej N=400).

Nowe trendy i kierunki rozwoju psychoterapii 
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Wyniki: Osoby z populacji klinicznych wykazują tendencję do wrogich atrybucji zarówno na poziomie 
kodowania informacji społecznych (rzadsze patrzenie na twarze i w oczy, częstsze odczytywanie emocji 
gniewu na twarzach), jak i na poziomie interpretacji sytuacji społecznych. Proces psychoterapii prowadzi do 
zmiany w zakresie społecznego przetwarzania informacji społecznych, jednak nie zawsze jest ona powiązana 
z równoczesnym obniżeniem symptomów depresyjnych. 
Wnioski: Wyniki badań będą dyskutowane w kontekście współpracy psychiatryczno-psychoterapeutycznej. 

WYSTĄPIENIE 2
Tytuł: Nowe technologie w psychoterapii przyszłości. Wyniki badania opartego na metodzie delfickiej 
Prelegent: dr Rafał Styła (Katedra Psychopatologii i Psychoterapii Wydziału Psychologii Uniwersytetu 
Warszawskiego) 
Wstęp. Telepsychologia i telepsychiatria jako część dziedziny eZdrowia (eHealth) współcześnie dynamicznie 
rozwija nowe metody pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi z wykorzystaniem aplikacji mobilnych, 
programów komputerowych, przenośnych sensorów, chatbotów, sztucznej inteligencji, rzeczywistości 
wirtualnej, rzeczywistości rozszerzonej i robotów społecznych. Celem prezentacji jest przedstawienie badania 
(Kubecka, Książek, Styła, 2021), w którym została dokonana eksploracja odpowiedzi na pytanie o to, w jaki 
sposób nowe technologie będą wykorzystywane w przyszłości w diagnozie psychologicznej i psychoterapii. 
Metoda. W badaniu jakościowym opartym na metodzie delfickiej udział wzięło 12 ekspertów - psychologów, 
psychoterapeutów, informatyków i filozofów. Badanie przeprowadzano za pomocą wywiadów częściowo 
ustrukturyzowanych. Pytania dotyczyły zastosowania nowych technologii w diagnozie psychologicznej i 
psychoterapii w bliskiej przyszłości (do 2030 roku) oraz odległej przyszłości (do 2070 roku).
Wyniki. W okresie dekady eksperci spodziewają się wzrostu popularności terapii online, metod 
monitorowania stanu psychosomatycznego i wirtualnej rzeczywistości. Zdania ekspertów są podzielone w 
ocenie zmian w długim okresie - wahają się między futurystycznymi rozwiązaniami (np. czytanie w myślach) a 
powrotem do tradycyjnych metod. Eksperci są zdania, że zawody związane z ochroną zdrowia psychicznego 
nie zostaną wyparte przez maszyny, a bezpośrednia relacja terapeutyczna między klientem a terapeutą 
pozostanie niezastąpiona.
Wnioski. Nowe technologie będą stosowane z większą częstotliwością w dziedzinie diagnozy psychologicznej 
i psychoterapii. Klinicyści powinni być świadomi możliwości i ograniczeń stosowania nowych rozwiązań.  

WYSTĄPIENIE 3 
Tytuł: Czy internetowe interwencje terapeutyczne to chwilowa moda, czy raczej trwały trend w psychoterapii?
Prelegent: dr hab. med., prof. UW Paweł Holas (Katedra Neuropsychologii Klinicznej i Psychoterapii Wydziału 
Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego)
Wstęp: Mimo postępów naukowych kluczowe wyzwania stojące przed opieką zdrowotną w dziedzinie 
zdrowia psychicznego w zakresie psychoterapii są od dekad niezmienne i dotyczą m in. niewystarczającego w 
stosunku do potrzeb dostępu do specjalistów, uprzedzeń w stosunku do psychoterapii, niewystarczających 
nakładów finansowych oraz braku możliwości czasowych lub finansowych ze strony pacjentów. Czy problemy 
te mogą zostać przezwyciężone przez tradycyjne metody - psychoterapię opierającą się na osobistym 
kontakcie z terapeutą? Wydaje się, że nie. 
Rozwinięcie tematu: Internetowe interwencje terapeutyczne (IIT), czasem nazywane też treningami 
terapeutycznymi online lub e-psychoterapią, to specjalnie opracowane programy (interwencje) wspierające 
zdrowie psychiczne, profilaktykę lub radzenie sobie z problemami i objawami w różnych obszarach zaburzeń 
psychicznych dostarczane za pośrednictwem przenośnych urządzeń mobilnych lub komputera.  Nie jest to 
zatem psychoterapia przez internet (np. Skype’a), z czym często jest mylona, tylko programy terapeutyczne 
do samodzielnego przejścia przez pacjenta w dowolnym czasie (asynchroniczne IIT) lub prowadzone przez 
terapeutę w czasie rzeczywistym (synchroniczne IIT). Jest to stosunkowo nowa i dynamicznie rozwijająca się 
dziedzina e-zdrowia psychicznego, mająca już dedykowane czasopisma naukowe i metaanalizy skuteczności 
w różnych zaburzeniach psychicznych, zwłaszcza w zaburzeniach lękowych i depresji.
Wnioski: W wystąpieniu tym chciałbym po omówieniu literatury przedstawić wyniki badań własnych 
pokazujących efektywność IIT (zmodyfikowanej terapii poznawczej opartej na uważności, i-MBCT) w terapii 
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zaburzeń emocjonalnych (depresyjnych, lękowych i związanych ze stresem) oraz adaptacyjnych w dobie 
pandemii Covid-19, a także dokonać krótkiej refleksji dotyczącej tego jak dalej może się rozwijać ta nowa 
dziedzina e-zdrowia psychicznego.

WYSTĄPIENIE 4
Tytuł: Analiza funkcjonowania interpersonalnego przez pryzmat uczenia się maszynowego: zastosowanie 
nowych technologii w psychoterapii
Prelegent: mgr Antoni Korczak (Katedra Neuropsychologii Klinicznej i Psychoterapii Wydziału Psychologii 
Uniwersytetu Warszawskiego)
Wstęp: W wystąpieniu przedstawię badanie zaplanowane w ramach projektu doktorskiego poświęcone 
zastosowaniu nowych technologii w analizie danych pochodzących z sesji psychoterapii oraz rozwojowi 
wiedzy o czynnikach leczących w psychoterapii. Problemy w relacjach są częstym powodem zgłaszania 
się pacjentów na psychoterapię. Różne modalności psychoterapii przedstawiają swoiste konceptualizacje 
interpersonalnych trudności pacjentów wraz z opisem mechanizmów zmiany. Przykładowo, posługując 
się pojęciami z kręgu teorii psychodynamicznych, można mówić o wpływie nieświadomych konfliktów na 
uczucia pacjenta w stosunku do osób z jego otoczenia, a celem terapii jest poszerzanie świadomości i 
uzyskanie trwałego wglądu; w nomenklaturze terapii poznawczo-behawioralnych, trudności pacjenta w 
relacjach mogą być powodowane dysfunkcjonalnymi myślami automatycznymi, a sposobem na pomoc 
pacjentowi jest modyfikacja przekonań pośredniczących i kluczowych. Omawianie, wyrażanie i nazywanie 
treści pojawiających się w narracji pacjenta dotyczącej relacji interpersonalnych to cecha wspólna dla 
wielu szkół psychoterapii. W niniejszym projekcie ten wspólny mianownik jest określony terminem „analizy 
funkcjonowania interpersonalnego”. Postuluje się, że jest on głównym predyktorem poprawy w toku 
psychoterapii w zakresie funkcjonowania interpersonalnego, co należy wiązać ze wzrostem zdolności do 
mentalizacji i poczucia bezpieczeństwa przywiązaniowego.   
Metoda: Ogniskowanie uwagi terapeuty i pacjenta na eksplorowaniu i analizowaniu wzorców funkcjonowania 
pacjenta w relacjach interpersonalnych i jego wpływ na skuteczność terapii zostaną zbadane przy 
wykorzystaniu algorytmów uczenia się maszynowego (machine learning) – zbioru technik komputerowego 
przetwarzania informacji. W niniejszym badaniu zastosowane będą algorytmy uczenia się nadzorowanego, 
pozwalające na zautomatyzowaną klasyfikację danych tekstowych, odnajdywanie i kategoryzowanie treści 
w transkrypcjach na wzór pracy sędziów kompetentnych. Zebrane w ten sposób dane o analizowaniu 
funkcjonowania interpersonalnego odnotowanego w transkrypcjach sesji psychoterapii będą zestawione 
z pomiarami kwestionariuszowymi zdolności do mentalizacji, stylów przywiązania oraz miarami poprawy w 
toku procesu, pozwalając na statystyczną weryfikację proponowanego modelu.
Wnioski: Przeprowadzony projekt ma szansę na rozwinięcie metodologii pomiaru latentnych konstruktów 
uzyskanych z transkrypcji sesji psychoterapii oraz weryfikację hipotezy głoszącej, że eksploracja i identyfikacja 
wzorców interpersonalnych stanowi istotny element skuteczności psychoterapii. 

Nowe trendy i kierunki rozwoju psychoterapii 



58

Justyna Holka-Pokorska III Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, 
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
holka.pokorska@gmail.com

WPROWADZENIE
Najnowsze modele przypisują etiologię niezgodności płci (transpłciowości) endogennym czynnikom 
biologicznym wraz z prenatalną ekspozycją na androgeny. Jednak dotychczas nie zidentyfikowano żadnego 
loci genetycznego ani konkretnego regionu neuroanatomicznego, który zostałby jednoznacznie określony 
jako biologiczny marker dezaprobaty płci. Dysforia płciowa to cierpienie spowodowane rozbieżnością 
między płcią przypisaną przy urodzeniu, a subiektywnie przeżywaną tożsamością płciową. Osoby, które 
pragną uzyskać dostęp do metod medycznych korekty płci, muszą być są oceniane pod kątem spełniania 
kryteriów diagnostycznych dysforii płci. Dlatego definicja objawów dysforii płci ma istotny wpływ na życie 
osób, które pragną przy pomocy środków medycznych zredukować swoje cierpienie wynikające z opisywanej 
niezgodności.
Współcześnie przyjmuje się, że do rozwoju objawów dysforii płci przyczyniają się w podobnym stopniu 
zarówno czynniki genetyczne, neurorozwojowe, jak i psychospołeczne, a pośród nich kulturowe. 
Dane polskie i światowe wskazują, że zgłaszalność objawów dysforii płci wśród adolescentów zwielokrotniła 
się w ostatnich kilku latach, zwłaszcza podczas pandemii.  

ROZWINIĘCIE
Chociaż czynniki środowiskowe mogą odgrywać istotną rolę modulującą ekspresję tożsamości płci, nie 
przedstawiono jeszcze jednoznacznych danych, sugerujących decydujący wpływ środowiska społecznego 
na rozwój objawów dysforii płci towarzyszących niezgodności płci. 
Współczesne badania wskazują, że dysforia płci manifestuje się często we wczesnym dzieciństwie i 
utrzymuje się uporczywie aż do czasu gdy dana osoba podejmie działania związane z tranzycją społeczną 
i medyczną. Wiele kontrowersji w środowisku naukowym wzbudziła w ostatnich latach koncepcja nowej 
subkategorii objawów dysforii płci o ostrym początku (rapid-onset gender dysphoria), która sugerowała, że 
doświadczanie gwałtownych objawów dysforii płci może wiązać się z fenomentem modelowania społecznego 
oraz rówieśniczego w powiązaniu ze słabymi psychologicznymi mechanizmami radzenia. 
W niniejszym wykładzie zostaną przedstawione pilotażowe wyniki badań własnych przeprowadzonych 
na międzynarodowej grupie transpłciowych i niebinarnych respondentów, dotyczące wpływu dygitalizacji 
komunikacji społecznej oraz charakterystyki relacji z nowymi technologiami na subiektywnie przeżywaną 
tożsamość płci. 
W badaniu ankietowym rozpowszechnionym za pośrednictwem mediów społecznościowych wzięło udział 
79 osób z 14 krajów, a średni wiek uczestników wynosił 25.2 +/- 0,8 (SD = 7,1). Transpłciowe kobiety stanowiły 
60,8% badanych, transpłciowi mężczyźni stanowili 11,6% badanych, a osoby niebinarne stanowiły 43% 
badanych. Spośród wszystkich badanych, aż 28,4 % przyznało, że sposób w jaki subiektywne przyżywają 
oni swoją tożsamość płci może mieć związek ze wpływem nowych technologii, oraz dygitalizacji komunikacji 
społecznej, które w sposób jednoznczny nie kategoryzują płci.  

WNIOSKI
Na podstawie przedstawionych danych oraz wyników badań własnych można wnioskować, że dygitalizacja 
komunikacji społecznej może modyfikować kody społeczne związane z prezentowaniem tożsamości płci 
otoczeniu społecznemu. Nie można jednak jednoznacznie wnioskować na temat wpływu dygitalizacji 
komunikacji społecznej na rozpowszechnienie objawów dysforii płci, zwłaszcza w grupie adolescentów oraz 
młodych dorosłych.  

Dysforia płci - czynniki biologiczne, a wpływ 
nowoczesnych technologii?
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WPROWADZENIE

3,4-Metylenodioksymetamfetamina (MDMA, „ecstasy”) to substancja o działaniu empatogennym oraz 
stymulującym zachowania prospołeczne. W wielu krajach substancja ta jest stosowana reakreacyjnie w 
celu intensyfikacji doznań sekusalnych. Kobiety sięgają po MDMA pośród innych substancji zażywanych w 
celach seksualnych (sexualised drug use) w celu zwiększenia pewności siebie w odniesieniu do wyglądu oraz 
możliwości seksualnych, a także w celu wzmocnienia doznań satysfakcji seksualnej płynącej z doświadczenia 
orgazmu. 
Z drugiej strony MDMA zaczęto badać pod kątem zastosowań klinicznych w wybranych schorzeniach 
psychicznych. Pierwszy protokół szkoleniowy terapii z użyciem MDMA został opracowany przez Annie 
i Michaela Mithoeferów, którzy realizowali pierwsze badania kliniczne dotyczące użycia MDMA w terapii 
wspomaganej psychofarmakologicznie (psychedelic assisted psychotherapy-PAP). Stworzony przez 
nich pięcioczęściowy protokół PAP miał przygotować terapeutów i badaczy do pracy przy trzeciej fazie 
badań klinicznych z zastosowaniem psychodelików. Z drugiej strony, terapeuci, którzy prowadzili terapię 
wspomaganą farmakologicznie opierali się na własnych wcześniejszych doświadczeniach z psychodelikami i 
niefarmakologicznymi terapiami opartymi na odmiennych stanach świadomości – na przykład z „oddychaniem 
holotropowym”, stworzonym przez Stanislava Grofa. Po analizie wyników drugiej fazy badań klinicznych z 
udziałem 107 pacjentów cierpiących na przewlekłe i oporne PTSD stwierdzono, że 56% pacjentów przestało 
spełniać kryteria diagnostyczne dla PTSD. Od tego momentu stosowanie MDMA w terapii PTSD zyskało 
status „przełomowej terapii” w ocenie FDA. Na postawie wczesnych badań zaobserwowano, że MDMA może 
„wzmacniać relację terapeutyczną, zmniejszać tendencję do zachowań unikowych oraz zwiększać odporność 
na proces ponownego przetwarzania bolesnych wspomnień” (Mithoefer 2008). 
Celem niniejszego wystąpienia jest analiza wybranych badań, dotyczących efektów behawioralnych MDMA, a 
hipotetyzy o modulującym wpływnie substancji entaktogennych stosowanych podczas PAP na kształtowanie 
się mechanizmów przeniesienia i przeciwprzeniesienia, które mogą pojawić się podczas każdego procesu 
psychoterapeutycznego.  
ROZWINIĘCIE

Badania naturalistyczne użytkowników rekreacyjnie stosujących MDMA udokumentowały, efekty, polegające 
na przeżywaniu uczucia bliskości emocjonalnej podczas spożywania MDMA, ale bez ochoty na seks 
penetrujący (McElrath 2005). Jednak część badanych obserwowała u siebie także zwiększenie podniecenia 
seksualnego, a niektórzy używali MDMA do poprawy wymiaru satysfakcji seksualnej. W innym badaniu 
krzyżowym, podwójnie zaślepionym autonomicznych, subiektywnych, endokrynologicznych i emocjonalnych 
efektów stosowania pojedynczych dawek MDMA (125 mg), metylofenidatu (60 mg), modafinilu (600 mg) tylko 
MDMA wywoływało efekty podobne do podniecenia seksualnego (SADI). Spośród testowanych substancji  
jedynie MDMA powodowało znaczny wzrost poziomu kortyzolu, prolaktyny i oksytocyny (Dolder 2018).
Przeżywanie satysfakacji seksualnej, a zwłaszcza doświadczanie orgazmu stanowi potężny bodziec 
behawioralny, który poprzez pozytywne wzmocnienie może multiplikować prawdopodobieństwo na 
ponowną kopulację z danym partnerem. Sygnały związane z partnerem, doświadczane w obecności nagrody 
seksualnej, mogą  wywoływać reprezentację tej nagrody, a tym samym stają się pożądanymi cechami, które 
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wpływają na identyfikację partnera jako ukochanego. Proces ten może być szczególnie aktywny podczas 
pierwszego doświadczenia seksualnego danej osoby, ale może się sumować przez całe życie, prowadząc do 
powstania kilku komplementarnych „map miłosnych”. 
W rozwoju dotychczasowych protokołów terapeutycznych mało uwagi skupiono na hipotezach czy i w jaki 
sposób behawioralne efekty entaktogenów mogą modelować fizjologię cyklu odpowiedzi seksualnej z fazą 
podniecenia, plateau, kulminacji przypominającej orgazm lub modelować jedynie post-orgazmiczną fazę 
refleksji.  
Protokoły PAP silnie nawiązują do zasad etycznych charakteryzujących większość procesów terapeutycznych 
proponowych przez różne szkoły  psychoterapii. Jednak wciąż niewiele wiadomo o potencjale 
psychofarmakologicznym entaktogenó do wywoływania intymnych, podobnych do seksualnych przeżyć 
psychologicznych w ramach protokołów PAP. Przy wielu danych dotyczacych „pozaklinicznego” stosowania 
entaktogenów w celu intensyfikacji satysfakcji seksualnej.  Zalecenia etyczne psychoterapii wspomaganej 
psychedelikami wprowadziły surowe zasady braku fizycznego kontaktu terapeutów z uczestnikami podczas 
sesji, ścisłe poszanowanie granic seksualnych oraz badanie przeciwprzeniesienia seksualnego przez 
terapeutów (MAPS, 2021). Zakładają one „szanowanie tożsamości i ekspresji seksualnej uczestników oraz 
walidacji procesów terapeutycznych uczestników, które mogą odnosić się do seksualności oraz uzdrawiania 
sfery seksualnej”. Jednak ryzyko rozwoju naerotyzowanych uczuć przeniesieniowych (erotic/eroticised 
transference) oraz metody pozwalające na rozwiązanie tych uczuć podczas sesji integrujacych protokołów 
PAP nie zostały jeszcze naukowo zweryfikowane. 

WNIOSKI
Na podstawie badań farmakofizjologicznych można założyć, że zastosowanie psychedelików, a zwłaszcza 
entaktogenów, poprzez wywołanie efektów „podobnych do orgazmu”, także podczas klinicznej aplikacji 
może odwzorowywać efekty psychobehawioralne interpretacji takich doświadczeń, jako powiązanych 
z satysfakcją seksualną. Hipotezy dotyczące indukowanych farmakofizjologicznie efektów opartych o 
kształtowanie naerotyzowanych uczuć przeniesieniowych wobec terapeutów lub innych uczestników sesji 
psychodelicznych, interferujących z długoterminowym efektem i skutecznością PAP  wymagają dalszych 
badań. 
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WPROWADZENIE
W ostatnich dwóch latach obserwujemy upadek współczesnych aksjomatów wokół których tworzona była 
narracja społeczna epoki neoliberalnej. Wspomniane aksjomaty dotyczyły roli oraz efektywności europejskich 
mechanizmów państwowych dla kształtowania poczucia bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego, 
bezpieczeństwa surowcowo-energetycznego, stałości klimatycznej, kontrolowalności działań zbrojnych w 
Europie (na przykładzie państw zrzeszonych w NATO) oraz bezpieczeństwa epidemiologicznego w oparciu 
o zdobycze współczesnej medycyny. Nadejście pandemii oraz początek agresji Rosji wobec Ukrainy 
24.02.2022r. spowodowały podważenie wspomnianych aksjomatów oraz w zróżnicowanym stopniu 
wpłynęły na zachwianie poczucia bezpieczeństwa współczesnych ludzi. Obserwowana zmiana paradygmatu 
w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego, ekonomicznego oraz klimatycznego uwypukliła także słabości 
dotychczasowych systemów lecznictwa psychiatrycznego nie tylko w przypadku Polski, ale także na całym 
świecie. Odkryte w ten sposób nieadekwatności nałożyły na środowisko psychiatrów konieczność pilnej 
debaty dotyczącej wypracowania nowych metod interwencji terapetycznych. Metody te powinny zostać 
oparte zarówno na nowych wynikach badań medycznych uwzględniających realia pandemiczne I wojenne 
oraz uaktualnionych zasadach filozoficznych, niż te które kształtowały psychiatrię epoki neoliberalnej.

ROZWINIĘCIE
Wspomniane zmiany aksjomatów społeczno-ekonomicznych znajdują odzwierciedlenie w zmianach 
paradygmatu kształtującego współczesne metody terapii wykorzystywane w psychiatrii. W zakresie 
psychofarmakoterapii możemy zaobserwować legalizację badań nad psychodelikami oraz wykorzystywania 
indukcji odmiennych stanów świadomości, jako metod terapeutycznych w psychiatrii. W zakresie psychoterapii 
możemy obserwować coraz większe znaczenie metod opartych na kontakcie z naturą, a z drugiej strony metod 
opartych o techfilozofię wykorzystujacych algorytmy sztucznej inteligencji oraz stechnologizowane aplikacje 
mobline, proponowane, jako główny lub uzupełniający środek leczniczy. Z badania przeprowadzonego 
wśród 99 polskich profesjonalistów zdrowia psychicznego w okresie między wrześniem 2020 roku, a 
grudniem 2020r. zbadano opinie specjalistów na temat zastosowanie nowych narzędzi technologicznych we 
wspieraniu zdrowia psychicznego w odniesieniu do hipotetycznych „klimatycznych zaburzeń psychicznych”; 
10% badanych odpowiedziało, że tworzenie takich aplikacji nie jest możliwe, gdyż ani ich twórcy ani odbiorcy 
nie mają wpływ na pogłębiającą się zmianę ziemskiego klimatu; 20,9% badanych zdeklarowało się przeciwko 
tworzeniu takich aplikacji, gdyż ich tworzenie nie wspiera zdrowia psychicznego lecz powoduje wtórne 
zaburzenia emocjonalne oraz izolację społeczną; 38,9% wypowiedziało się, że takie aplikacje mogłyby być 
pomocne, ale nie potrafiło powiedzieć na czym miałyby polegać; 22% wypowiedziało się, że takie aplikacje 
mogłyby być pomocne, ale nie znało istniejących narzędzi tego rodzaju. 

WNIOSKI
W dobie obserwowanych globalnych zmian, związanych z bezpieczeństwem klimatycznym, surowcowo-
energetycznym oraz militarnym, dotychczas stosowane w psychiatrii narzędzia terapeutyczne przestają 
wystarczać w odniesieniu do raptownego wzrostu rozpowszechniania zaburzeń psychicznych oraz raptownej 
i wieloprofilowej zmiany czynników zewnętrznych kształtujących poczucie bezpieczeństwa ludzi. Konieczne 
jest tworzenie nowych metod pomocy uwzględniających zarówno terapie oparte o kontakt ze środowiskiem 
naturalnym, a także intensywne badania medyczne dotyczące bezpieczeństwa oraz długoterminowego 
wpływu na psychikę interwencji stechnologizowanych.

W poszukiwaniu nowych rodzajów interwencji 
terapeutycznych w dobie kryzysu klimatycznego

dr n. med. FECSM
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WSTĘP
W marcu 2020 powołano Komisję Naukową ds. Psychiatrii Klimatycznej Polskiego Towrzystwa 
Psychiatrycznego. Głównym założeniem prac Komisji stała się planowanie oraz prowadzenie badań na 
temat wpływu zmian klimatycznych na dobrostan psychiczny polskiej populacji. Zaplanowane prace miały 
przynieść nowe model rozwiązań psychoedukacyjnych, prewencyjnych i terapeutycznych w odniesieniu do 
zaburzeń psychicznych, które mogą rozwijać się pod wpływem katastrof ekologicznych, epidemiologicznych 
lub pokrewnych, powiązanych ze zmianami klimatyczno-cywilizacyjnymi w makrootoczeniu społecznym.

ROZWINIĘCIE
W okresie od września do grudnia 2020r. z inicjatywy komisji przeprowadzono badanie kwestionariuszowe, 
które objęło 99 polskich psychiatrów, psychologów I psychoterapeutów. Badanie dotyczyło rozpowszechniania 
problemów psychicznych, które profesjonaliści zdrowia psychicznego lub ich pacjenci przypisywali 
pozytywnemu lub negatywnemu zaabsorbowaniu zmianami klimatu. Ponad 30% badanych profesjonalistów 
przyznało, że patomechanizm objawów psychopatologicznych, powiazanych ze zmianami ziemskiego klimatu 
może stanowić odrębne zagadnienie kliniczne, które może wymagać stworzenia nowych modeli diagnozy I 
terapii, w przypadku dalszego pogłebiania się wpływu zmian klimatu na codzienne życie pacjentów. Jednak 
już 15 % badanych uznało, że patomechanizm objawów psychopatologicznych, powiązanych ze zmianami 
ziemskiego klimatu stanowi odrębne zagadnienie kliniczne, które już teraz wymaga tworzenia nowych
medeli diagnozy I terapii. Przy założeniu, że patomechanizm powstawania hipotetycznych „klimatycznych 
zaburzeń psychicznych” które mogą rozwinąć się w przebiegu zaabsorbowania zmianami klimatu jest
inny od dotychczasowych, w opinii profesjonalistów konieczne stało się tworzenie nowych metod interwencji 
terapeutycznych w oparciu o: budowanie poczucia wspólnoty (connectedness) wokół wyższych wartości 
(41,8% badanych), nową minimalistyczną filozofię życia w oparicu o odchodzenie od gromadzenia dóbr 
materialnych (31,9% badanych), o budowanie świadomości proekologicznej oraz interwencje modelujące
zachowania ludzi poprzez zaangażowanie ekologiczne (62,6 % badanych), o kontakt z ciałem I oddechem jak 
joga i świadomy oddech (28,6%), o pracę „tu i teraz”, jak mindfulness i terapię Gestalt (o religie Wschodu jak 
np. buddyzm (9,9%), o chrześcijaństwo (7,7%), o duchowość i wierzenia starosłowiańskie (5,5% badanych).
Na podstawie szacunków profesjonalistów zdrowia psychicznego, spośród zgłaszających się w ciagu 
poprzedzajacyh 12 miesięcy pacjentów z objawami adaptacyjnymi, lękowymi bądź zaburzeniami nastroju; 
37 % badanych odpowiedziało, że żaden z zgłaszanych pacjentów nie łączył występujących objawów ze 
zmianami ziemskiego klimatu, 37 % respondentów zaobserwowało, że poniżej 1% pacjentów, a 20,9% 
profesjonalistów, że od 1-10 procent spośród diagnozowanych pacjentów łączyło wystąpienie objawów ze 
zmianami ziemskiego klimatu.

WNIOSKI
Fenomenologia skutków zmian klimatycznych ze względu na swój zróżnicowany oraz bezpreceden sowy 
charakter wymaga dalszych badań. Zarówno bezpośrednie narażenie na skutki zmian klimatycznych, jak i 
psychologiczne zaabsorbowanie tematyką pośredniego wpływu na jednostek wobec składników biosfery 
stanowi wyzwanie zarówno dla współczesnych ludzi, ale zwłaszcza dla środowiska naukowców I klinicystów 
z obszaru zdrowia psychicznego. W oparciu o wyniki raportu można wnioskować na temat pogłębiającej się 
świadomosci klimatycznej zarówno wśród profesjonalistów zdrowia psychicznego, jak i diagnozowanych 
przez nich pacjentów. 

Raport z badania polskich profesjonalisów 
zdrowia psychicznego wobec rozpowszechnienia I 
charakterystyki klimatycznych zaburzeń psychicznych.
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Badani profesjonaliści zaproponowali szereg hipotez, które mogą porwadzić do lepszego zrozumienia 
mechanizmów powstawania klimatycznych zaburzeń psychicznych, tworzenia nowych metod interwencji 
terapeutycznych oraz implementowania elementów świadomości klimatycznej do interwencji już 
ugruntowanych w postępowaniu klinicznym.

Raport z badania polskich profesjonalisów 
zdrowia psychicznego wobec rozpowszechnienia I 
charakterystyki klimatycznych zaburzeń psychicznych.
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WSTĘP
Zespół policystycznych jajników (PCOS) najczęstszą endokrynopatią występującą u kobiet w wieku 
rozrodczym. Najczęściej obserwowane objawy związane z tym schorzeniem to zaburzenia owulacji aż do 
anowulacji, zaburzona gospodarka androgenowa (hiperandrogenizm) oraz policystyczny obraz jajników w 
ultrasonografii. Opisywane w PCOS manifestacje kliniczne to m.in. hirsutyzm, trądzik, łysienie, zaburzenia 
miesiączkowania, niepłodność, otyłość, ale także zaburzenia gospodarki lipidowej i węglowodanowej. Fobia 
społeczna (SAD) to lęk bycia ocenionym negatywnie przez innych w sytuacjach społecznych, dotyczące m.in 
sytuacji dnia codziennego dla większości populacji neutralne. W przebiegu SAD poza lękiem pojawiającym 
się w sytuacjach np. przebywania w towarzystwie nieznanych osób czy spożywania posiłku w miejscu 
publicznym opisywane są także objawy wegetatywne takie jak przyspieszone tętno, zaczerwienie twarzy, 
nadmierna potliwość. W wyniku tego osobie, której dotyczy to schorzenie towarzyszy cierpienie i unika ona 
sytuacji, które takie uczucie mogłyby wywoływać. Według dostępnych badań, u kobiet z PCOS istnieje większe 
prawdopodobieństwo występowania zaburzeń lękowych i depresyjnych w porównaniu z populacją ogólną. 
Celem przeprowadzonego badania własnego było sprawdzenie hipotez czy istnieje związek pomiędzy 
poziomem unikania i dystresu społecznego oraz lękiem przed negatywną oceną a wartością BMI oraz czy 
istnieje korelacja pomiędzy nasileniem unikania i dystresu społecznego oraz lęku przed negatywną oceną a 
dominującym typem temperamentu afektywnego.

RZOWINIĘCIE
Badaniem objęto 357 pacjentek z rozpoznaniem PCOS hospitalizowanych w Oddziale Endokrynologii 
Ginekologicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. Kornela Gibińskiego w Katowicach. Do 
grupy badanej włączono 151 pacjentek z rozpoznanym PCOS oraz BMI ≥25, do grupy kontrolnej 206 
pacjentek z rozpoznaniem PCOS oraz BMI <25. Do diagnozy PCOS stosowano kryteria rotterdamskie, 
dokonano analizy temperamentów afektywnych za pomocą skali TEMPS-A (Temperament Evaluation of 
Memphis, Pisa and San Diego Autoquestionnaire), natomiast do oceny nasilenia wybranych aspektów lęku 
społecznego wykorzystano skalę SAD (Social Avoidance and Distress Scale) oraz skalę FNE (Fear of Negative 
Evaluation Scale). Typ temperamentu, który dominował u badanych pacjentek to typ hipertymiczny. Średnia 
liczna punktów dla skali SAD wyniosła 9.58 ±7.37, dla skali FNE 15,9±8,40. Najwięcej kobiet odczuwało lęk w 
średnim nasileniu (57,6% n= 205), w skali FNE rozkład wyników był homogenny. Nie znaleziono zależności 
pomiędzy poziomem odczuwanego lęku a BMI. Wiek był zmienną zakłócającą wpływu otyłości na stany 
depresyjne. Kobiety z wyższym BMI uzyskiwały statystycznie istotne (p=0.04) wyższe wartości punktowe dla 
podskali depresji w TEMPS-A. Analiza skal SAD i FNE z uwzględnieniem wieku i wagi wskazała na większe 
poczucie komfortu w sytuacjach społecznych u kobiet młodszych z otyłością/nadwagą.

WNIOSKI
Nie stwierdzono korelacji pomiędzy lękiem przed negatywną oceną, a wartością BMI. Kobiety powyżej 25 
roku życia z nieprawidłowym (>25) BMI uzyskują niższe wyniki w skali FNE. Nie udokumentowano korelacji 
pomiędzy nasileniem unikania i dystresu społecznego oraz lękiem przed negatywną oceną a dominującym 
typem temperamentu afektywnego.

Fobia społeczna w PCOS- wyniki badań własnych.

dr n med. i n. o zdr.
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Osoby z rozpoznaniem poważnej choroby psychicznej (np. schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej) 
umierają średnio 25 lat wcześniej niż populacja ogólna, najczęściej z powodu chorób układu sercowo - 
naczyniowego.

Oprócz wielu czynników ryzyka związanych ze stylem życia, stosowanie leków przeciwpsychotycznych drugiej 
generacji bardzo często powoduje  zaburzenia metaboliczne - otyłość, insulinooporność, nadciśnienie 
tętnicze, dyslipidemię, które zwiększają ryzyko chorób sercowo - naczyniowych.

Wczesne badania przesiewowe są szczególnie ważne, ponieważ częstość występowania zespołu 
metabolicznego  wzrasta wraz z wiekiem pacjentów i czasem trwania choroby. Niestety, czynniki ryzyka 
sercowo - naczyniowego są niewystarczająco kontrolowane, a same powikłania niewystarczająco 
diagnozowane i leczone w tej grupie pacjentów.

Do kluczowych przeszkód w sprawowaniu należytego monitoringu i terapii należą czynniki zależne od 
pacjentów, takie jak niepełnosprawność wynikająca ze stanu zdrowia psychicznego, stan wiedzy i zdolności 
do współpracy samych chorych oraz czynniki związane z  systemem opieki zdrowotnej, obejmujące brak 
wiedzy i doświadczenia wśród świadczeniodawców, dostępność diagnostyki (np. laboratoryjnej), ograniczenia 
czasowe oraz niejasność co do zakresu opieki.

Istnieje znaczna rozbieżność między oczekiwaniami lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej a psychiatrami 
co do tego przez kogo powinien być prowadzony monitoring oraz leczenie powikłań metabolicznych. 

Psychiatrzy częściej niż lekarze innych specjalności uważają, że to oni powinni prowadzić monitorowanie 
metaboliczne, jednak rzadziej niż lekarze rodzinni czują się w obowiązku leczyć zidentyfikowane zaburzenia 
kardiometaboliczne.

Stosowanie się do zaleceń  Polskiego Towarzystwa  Psychiatrycznego dotyczących redukcji ryzyka 
metabolicznego, aktualizacja wiedzy na temat możliwości nowoczesnego leczenia powikłań metabolicznych 
oraz ściślejsza współpraca z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej prawdopodobnie istotnie pozwoliłaby 
zrealizować ten cel, także w warunkach ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej. 

Psychiatrzy z powodzeniem mogą monitorować stan metaboliczny w ramach rutynowej praktyki klinicznej, 
co nie oznacza jednak konieczności podejmowania decyzji odnośnie leczenia diabetologicznego, 
hipertensjologicznego lub ukierunkowanego na inne choroby somatyczne.

Czy klinicyści właściwie monitorują i leczą metaboliczne 
powikłania terapii lekami przeciwpsychotycznymi?  Jak należy 
prowadzić kontrolę i leczenie zespołu metabolicznego w 
warunkach ambulatoryjnych?

dr
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WSTĘP
Choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD) dotyczy nawet do 5% populacji ogólnej osób dorosłych i przejawia 
się skrajnymi zmianami nastroju, od depresji do manii czy hipomanii. Obok czynników biologicznych istotne 
znaczenie dla obrazu choroby mają także cechy osobowości i temperamentu oraz szeroko rozumiane 
czynniki stresowe i umiejętność radzenie sobie z nimi.

ROZWINIĘCIE OMAWIANEGO TEMATU
Celem pracy była odpowiedź na pytanie czy trauma doznana w dzieciństwie ma związek ze stylem radzenia 
sobie ze stresem, impulsywnością oraz typem osobowości u pacjentów z CHAD. Grupa badana liczy 60 
pacjentów (pacjenci ambulatoryjni i szpitalni): 23 mężczyzn i 37 kobiet z rozpoznaniem CHAD (41 CHAD typu 
I i 19 CHAD typu II), badanych w okresie remisji objawów choroby. Wiek pacjentów 18-70 lat. Wykonano testy 
obejmujące charakterystykę kliniczną i psychologiczną z wykorzystaniem następujących kwestionariuszy i 
skal: Childhood Trauma Questionnaire (CTQ); Barratt Impulsiveness Scale (BIS-11); Temperament and 
Character Inventory (TCI); Multidimensional Coping Inventory (COPE). Do obliczeń użyto testu statystycznego 
korelacji rang Spearmana.           

W analizie statystycznej całej badanej grupy zaobserwowano korelację jednego wymiaru osobowości 
(poszukiwanie nowości: ciekawość vs sztywność poznawcza) z traumą doznaną w dzieciństwie (zaniedbanie 
emocjonalne) u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową. Wykonano również osobne analizy dla 
kobiet i mężczyzn, co pozwoliło stwierdzić znaczące różnice w liczbie i sile korelacji w zależności od płci. 

WNIOSKI
Wykazano związek traum doznanych w dzieciństwie ze stylem radzenia sobie ze stresem,  impulsywnością 
oraz typem osobowości. U mężczyzn wykazano większą liczbę cech korelujących z traumami doznanymi w 
dzieciństwie w porównaniu z kobietami.

Praca finansowana z projektu NCN 2016/21/B/N25/00148

Badanie korelacji cech osobowości ze stylem radzenia sobie ze 
stresem, impulsywnością oraz traumą doznaną w dzieciństwie 
u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową

dr hab. n. med.
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Badania kliniczne substancji psychodelicznych przynoszą obiecujące wyniki w leczeniu zaburzeń 
charakteryzujących się upośledzeniem procesów społecznych, takich jak depresja, lęk, zespół stresu 
pourazowego czy uzależnienia.

Psychodeliki głównie poprzez częściowy agonizm receptora 5-HT2A modulują mechanizmy związane z 
efektami prospołecznymi: aktywność neuronalnych sieci funkcjonalnych, ekspresję genów czy poziomy 
neurohormonów, w tym uwalnianie oksytocyny pełniącej kluczową rolę w procesach przywiązania i 
interakcjach społecznych.

Terapeutyczny potencjał stanów psychodelicznych umożliwia wglądy wiążące się ze zmianą  w doświadczaniu 
relacji, a czasem radykalną reorientację relacji jednostek do rzeczywistości, do Ja i do Innych. Psychodeliki 
wpływają na przetwarzanie emocji, poznanie społeczne, zwiększają empatię oraz rozwijają cechy osobowości 
o wysokim znaczeniu dla funkcjonowania społecznego. Pozytywne psychospołeczne efekty psychodelików 
zaobserwowano także w warunkach naturalistycznych, poza kontekstem badawczym czy medycznym.

Jednakże obecne badania kliniczne często pomijają wymiar psychospołecznych efektów działania 
psychodelików. Większość technik stosowanych w terapiach wspomaganych psychodelikami skupia się 
na indywidualnym doświadczeniu („psychologia jednoosobowa”) i unika aspektów relacyjnych, choć wyniki 
badań podkreślają wagę relacji i wsparcia emocjonalnego dla długoterminowych efektów psychoterapii 
psychodelicznej. Tym samym ważny wydaje się rozwój terapii indywidualnych opartych na relacji oraz rozwój 
grupowych form oddziaływań terapeutycznych w psychoterapii wspomaganej psychodelikami. Formy 
grupowe mogą mieć również kluczowe znaczenie dla przyszłej dostępności do terapii psychodelicznych.

Wnioski te wynikają z dokonanego przeglądu mechanizmów działania oraz schematów indywidualnych 
i grupowych form terapii wspomaganych psychodelikami. Wspierane są również wynikami własnych badań 
autorów nad użytkownikami psychodelików oraz wywiadami z psychoterapeutami i obserwacjami z pracy 
klinicznej z pacjentami posiadającymi doświadczenia psychodeliczne.

Neurobiologiczne i psychologiczne mechanizmy procesów 
psychospołecznych w psychoterapii wspomaganej 
psychodelikami - implikacje praktyczne

mgr



68

Grzegorz Kazek
mgr Marta Szwajca 2

mgr Józef Mizera 3

lek. Natalia Śmierciak 2

dr hab. Lucyna Pomierny-Chamioło, prof. UJ  3

dr hab. med. Maciej Pilecki 2

1 - Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, 
Katedra Farmakodynamiki UJ CM, 
ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków 
e-mail: grzegorz.kazek@uj.edu.pl
2 - Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, 
Katedra Psychiatrii, 
Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży
3 - Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, 
Katedra Toksykologii

Wdrożenie biomarkerów do praktyki klinicznej uznawane jest za jedną z najpilniejszych potrzeb współczesnej 
psychiatrii, a badania w tym obszarze przyczyniają się do lepszego poznania neurobiologicznych i 
molekularnych mechanizmów schizofrenii. 

W badaniach pilotażowych o charakterze eksploracyjnym u 18 pacjentów z pierwszym epizodem 
psychotycznym (FEP) w pierwszym tygodniu hospitalizacji oraz po 3 miesiącach dokonano oceny klinicznej 
z wykorzystaniem skali mierzącej objawy psychotyczne (PANSS), funkcje poznawcze (MoCA), lęk (STAI), 
depresję (CDSS, HDRS, BDI-II), traumę dziecięcą (CTQ) oraz przystosowanie przedchorobowe (PASS). 

W osoczu oznaczono poziom 18 białek pochodzenia neuronalnego i glejowego (BDNF, NGF-beta, FGF-21, 
TDP-43, CNTF, NRGN, NCAM-1, MIF, KLK-6, NF-H, UCHL1, CHI3L1/YKL-40, Tau (Total), Tau [pT181], amyloid 
beta 1-42, S100B, GFAP, GDNF; metoda multiplex xMAP), poziomy
9 miRNA (miR let-7-5p, miR-21-5p, miR-26a-5p, miR-29a-3p, miR-142-3p, miR-145-5p, 
miR-146a-5p, miR-181a-5p; metoda qRT-PCR) oraz podstawowe parametry laboratoryjne. 

Analiza szerokiego materiału badawczego wykazała m.in., że zmiana ekspresji
miR-29a-3p w czasie koreluje ze zmianą poziomu funkcji poznawczych badanych skalą MoCA 
(-0,71 p=0,0009). miR-29 badane było jako potencjalny biomarker zaburzeń poznawczych, jednak 
dotychczas brak jest doniesień o znaczeniu miR-29a-3p w zaburzeniach poznawczych w schizofrenii. Ze 
zmianą w skali MoCA koreluje również poziom GDNF, a białko to jako jedyne z przebadanych wykazało 
korelacje z doświadczeniem traumy dziecięcej (skale CTQ;  -0,5, p=0,02-0,03). Wskazuje to na mechanizm 
neurobiologiczny wiążący traumę dziecięcą z późniejszymi zaburzeniami poznawczymi.  Z uwagi na udział 
miR-29a-3p w procesach rozwoju mózgu, powyższe wyniki akcentują neurorozwojowe tło zaburzeń 
poznawczych w schizofrenii.

Zidentyfikowano także nieopisany do tej pory związek o między zmianą ekspresji miR-142-3p w czasie 
choroby a stopniem poprawy klinicznej mierzonym skalą PANSS-G (0,63 p=0,005) , PANSS-T 
(0,78  p=0,0001) oraz PANSS-DT (dezorganizacja myśli) (0,83 p=0,00001). 

Dla wymienionych wyżej markerów nie wykazano istotnych korelacji z innymi skalami objawowymi, co 
wskazywać może na ich specyficzność oraz odmienne tło neurobiologiczne i molekularne poszczególnych 
objawów w złożonym obrazie klinicznym schizofrenii. 

Zaobserwowano także różnice w sile istotności korelacji pomiędzy poziomem markerów 
(YKL-40/CHI3L1, miR-146a-5p, miR-26a-5p) a nasileniem depresji w zależności od zastosowanego narzędzia 
pomiaru (CDSS, HDRS, BDI-II).

Uzyskane wyniki potwierdziły zasadność poszerzania badań nad biomarkerami w schizofrenii o mniej 
eksplorowane obszary identyfikując nowe, potencjalne biomarkery przebiegu klinicznego. Uwzględnienie 
różnych typów biomarkerów pozwoliło na lepszy wgląd w neurobiologiczne  i molekularne tło objawów 
schizofrenii.

Poszukiwanie proteomicznych i epigenetycznych biomarkerów 
poprawy klinicznej w pierwszym epizodzie psychotycznym

mgr
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WSTĘP
Sytuacja prawna zawodów medycznych w Niemczech regulowana jest przez ustawy na poziomie 
ogólnokrajowym oraz na poziomie poszczególnych landów. Prowadzi to nierzadko do wątpliwości i 
niejasności w ich interpretacji, m.in. z tego powodu wszystkie izby lekarskie dysponują wydzialem prawnym, 
udzielającym bezpłatnych porad prawnym ich członkom. 

ROZWINIĘCIE 
Zdecydowana większość świadczeń medycznych w Niemczech realizowana jest w ramach powszechnego 
ubezpieczenia zdrowotnego (88,1%), którego zasady skodyfikowane są w piątej Księdze Prawa Socjalnego 
(SGB V). Obowiązuje ono z nowelizacjami (np. odnośnie informatyzacji) od roku 1989. Prawo to reguluje krąg 
osób ubezpieczonych, katalog dostępnych świadczeń, organizację kas chorych oraz zasady komunikacji 
między kasami, świadczeniodawcami oraz płatnikami, jak również kwestie kontroli, ewentualnych kar i sankcji 
finansowych. W razie konfliktu między kasą chorych a szpitalem lub innym świadczeniodawcą ostateczną 
instancją rozstrzygającą jest sąd socjalny.
Zasady stosowania przymusu bezpośredniego regulowane są ustawami na poziomie landów w ramach 
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (PsychKG). Odmienności w regulacjach tej ustawy w poszczególnych 
landach powodują czasami problemy w przypadku konieczności przeniesienia pacjenta między szpitalami. 
Taka procedura wymagać może kontaktu z wieloma sądami, urzędami porządkowymi itp. W przypadku 
znacznych trudności i wątpliwości dotyczących całego kraju możliwa jest interwencja Sądu Najwyższego lub 
Konstytucyjnego, których decyzje obowiązują wówczas na terenie całych Niemiec.
Kwestie kwalifikacji zawodowych regulują ustawy zarówno krajowe, jak i lokalne. Zawód lekarza regulują 
dwie ustawy krajowe (Bundesärzteordnung i Approbationsordnung). Zawody pielęgniarza i pielęgniarki 
oraz psychoterapeuty kodyfikują również ustawy krajowe. Lokalnie, na poziomie landów obowiązuje ustawa 
o tzw. „zawodach leczących” (Heilberufgesetz), opisująca zasady zrzeszania się i regulacji poszczególnych 
zawodów: lekarzy, stomatologów, psychoterapeutów, pielęgniarzy i pielęgniarek, aptekarzy oraz weterynarzy. 
Każda izba lekarska proponuje na swoich stronach internetowych listę najważniejszych ustaw, z którymi 
powinien zapoznać się jej członek. Dla przykładu Izba Lekarska Westfalen-Lippe wylicza 16 ustaw. Oprócz 
wyżej wymienionych zestawienie to zawiera np. ustawę o lecznictwie szpitalnym, ustawę o środkach 
odurzających, o chorobach zakaźnych, o godzinach pracy, o prawach pacjenta, o ochronie macierzyństwa.
Oprócz bezpłatnych porad prawnych lekarze zatrudnieni w placówkach medycznych zwykle liczyć mogą na 
pomoc prawną ze strony pracodawcy. Poza tym firmy ubezpieczeniowe oferują (oprócz standardowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i zawodowej dla lekarzy) ubezpieczenie ochrony prawnej dla 
lekarzy z własną praktyką, na wypadek sporu prawnego z kasami chorych. 

WNIOSKI 
Prawo dotyczące zawodów medycznych w Niemczech jest skomplikowane, ale dostępne są odpowiednie 
instytucje udzielające w razie potrzeby pomocy prawnej zarówno bezpłatnej, jak i płatnej.

Interpretacja i stosowanie prawa przez osoby wykonujące 
zawody medyczne w Niemczech

lek.
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Konspekt wystąpienia:

1. Czym jest zastosowanie leków off-label 

2. Skala zjawiska przepisywania leków poza wskazaniami

3. Przepisy prawne regulujące zagadnienie

4. Charakterystyka produktu leczniczego

5. Źródła wiedzy medycznej

6. Leki stosowane poza wskazaniami rejestracyjnymi:

a. Leki przeciwdepresyjne

b. Leki przeciwpsychotyczne

c. Leki normotymiczne

7. Wyniki badań randomizowanych nad skutecznością powyższych we wskazaniach innych niż 

rejestracyjne

Zastosowanie leków off-label w psychiatrii

dr hab. n. med. 
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Wypalenie zawodowe może wpływać niekorzystnie na zdrowie doświadczających go jednostek, na ich relacje 
interpersonalne, na ich satysfakcję i zaangażowanie w pracę. Może przekładać się na jakość i wydajność pracy, 
a w niektórych przypadkach prowadzić do jej utraty. O konsekwencjach tego jednostkowego doświadczenia 
wiemy wiele, znacznie mniej o wpływie wypalenia zawodowego terapeuty na jego otoczenie – na pacjentów, 
zespół terapeutyczny, system leczenia jako taki.

Prezentowane badanie ma na celu eksplorację szerszego, społecznego wymiaru konsekwencji wypalenia 
zawodowego. Zrealizowano 40 swobodnych wywiadów indywidualnych z terapeutami uzależnień 
zatrudnionymi w polskich placówkach leczenia uzależnienia. Próbę badawczą zróżnicowano pod względem 
typu placówki (poradnia, oddział dzienny, ośrodek stacjonarny), jej lokalizacji (wielkość miejscowości) oraz 
stażu pracy terapeutów biorących udział w badaniu. Do analizy tematycznej danych na etapie otwartego 
kodowania transkrypcji wywiadów jakościowych wykorzystano program do wspomaganej komputerowo 
analizy danych jakościowych (Atlas.ti) umożliwiający elastyczne i interpretatywne podejście do tych danych. 

W badaniu wyróżniono cztery wzajemnie powiązane ze sobą grupy konsekwencji wypalenia zawodowego 
dotyczące nie tylko terapeuty, ale również jego pacjentów oraz – w szerszym sensie - zespołu terapeutycznego 
oraz samej placówki leczenia uzależnienia. Wyniki te omawiane są przez pryzmat późnonowoczesnej teorii 
rezonansu Hartmuta Rosy, niemieckiego socjologa, który zajmuje się analizą relacji podmiotu ze światem. 
W jego ujęciu wypalenie konceptualizowane jest jako kryzys jednostkowy w relacji zarówno z otoczeniem 
społecznym, jak i z samym sobą, przejawiający się wyczerpaniem i wyobcowaniem w świecie, którym kieruje 
imperatyw społecznego przyspieszenia. 

Kompleksowość indywidualnego doświadczenia wypalenia zawodowego prowadzi do sprzężeń zwrotnych, 
pogłębiających wagę i wielowymiarowość jego konsekwencji. W wyciszonej, nierezonującej relacji z 
pacjentami wypalenie zawodowe prowadzi do schematyczności w prowadzeniu terapii przejawiającej się 
niedostosowywaniem oddziaływań terapeutycznych do sytuacji życiowej i potrzeb pacjentów. Pacjenci 
odczuwają zakłócenia w relacji - brak zaangażowana i autentyczności terapeuty, brak uważności na 
pacjenta i jego problemy. Skutki wypalenia zawodowego dotykają również pozostałych członków zespołu 
terapeutycznego, których relacja z podmiotem również przestaje rezonować - przejawia się to zahamowaniem 
innowacyjności i obniżonym poziomem wzajemnego zaufania, otwartości i wsparcia w zespole. W efekcie 
pojawia się opór w korzystaniu z superwizji oraz zakłócenia relacji, nierzadko prowadzące do napięć i 
konfliktów. Wyobcowanie narasta a absencje chorobowe pracowników doświadczających wypalenia, a w 
niektórych wypadkach ich rezygnacja z pracy dodatkowo dezintegrują zespół. W konsekwencji wypalenie 
zawodowe prowadzi do niższej jakości i efektywność leczenia w całej placówce, przyczynia się do negatywnej 
percepcji społecznej lecznictwa uzależnień, tworząc kolejną barierę w podejmowaniu leczenia dla osób 
doświadczających uzależnienia. 

Niedostrzegane konsekwencje wypalenia zawodowego 
wśród specjalistów psychoterapii uzależnień. Wyniki badań 
jakościowych

dr hab.
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WSTĘP
Raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Komisji Europejskiej - Health at a 
Glance: Europe 2018, już w wówczas sygnalizował, iż wzrastają wskaźniki epidemiologiczne różnego 
rodzaju zaburzeń psychicznych. Niewątpliwie, utrzymujący się już dwa lata, stan pandemiczny, ma wpływ 
również na emocje i postawy personelu opiekującego się osobami z zaburzeniami zdrowia psychicznego.  
Godność, wolność, nietykalność osobista przysługują każdemu człowiekowi. Są wartościami niezbywalnymi, 
neutralnymi i absolutnymi. Człowiek jako istota z natury wolna, kieruje się w życiu wyznawanymi przezeń 
wartościami, a kierunek działalności człowieka zależy od podejmowanych decyzji. Wybory, których dokonuje, 
uwarunkowane są kontekstem środowiskowym, rodzinnym, społecznym czy kulturowym. W tym wszystkim 
przymus bezpośredni jawi się jako złożony i kontrowersyjny problem naruszający podstawowe wartości. 

ROZWINIĘCIE
Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z 19 sierpnia 1994 roku oraz wydane na jej podstawie, art. 18f, 
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego 
wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi enumeratywnie określa formy przymusu bezpośredniego, 
(przytrzymanie, przymusowe podanie leków, unieruchomienie, izolacja) oraz zawody medyczne, które mogą 
inicjować przymus bezpośredni, to już przyczyny zastosowania przymusu są określone nieprecyzyjne. 
Przymus bezpośredni napotyka narastającą krytykę, ponieważ zawsze jest emocjonalnym, a czasem 
nawet traumatycznym wydarzeniem dla osób, zaangażowanych, w jego zastosowanie. Indywidualne cechy 
personelu, osobowość, doświadczenie, wyznawane wartości czy też postawa wobec przymusu, mogą 
odgrywać istotną rolę w zarządzaniu agresją. Do oceny postaw personelu użyto adaptowaną metodą, 
Kwestionariusz Postaw Personelu wobec Przymusu - The Staff Attitude to Coercion Scale (SACS) autorstwa 
norweskiego zespołu: T.L. Husum, A. Finseta, T. Ruud w polskiej adaptacji  A. Kiejny i wsp. 
Środki przymusu bezpośredniego są nadal wysoce kontrowersyjną kwestią w psychiatrycznej opiece 
zdrowotnej. Przeprowadzone europejskie badania, w latach 2002-2005, w ramach 5 Programu Ramowego  
EUNOMIA 2002-2005, wskazywały na znaczny wzrost stosowania przymusu oraz znaczne zróżnicowanie 
terytorialne stosowania przymusu bezpośredniego. Wskazywano m.in. na wskaźniki łóżek psychiatrycznych, 
zatrudnienie personelu, czy też strukturę wiekową danej populacji jako czynniki odpowiedzialne za 
zróżnicowanie w stosowaniu przymusu bezpośredniego. Badanie to nie obejmowało postaw personelu 
wobec przymusu.
Przymus bezpośredni oznacza działanie personelu medycznego mające na celu uspokojenie,  zapewnienie 
bezpieczeństwa osobie stwarzającej zagrożenie dla siebie lub otoczenia przy użyciu określonych metod 
fizycznych i farmakologicznych. 
Hipoteza główna brzmiała: Postawy pielęgniarek wobec stosowania przymusu bezpośredniego mają w 
większości charakter pragmatyczny.

Dlaczego nie warto stosować przymusu  w psychiatrii. 
Analiza postaw zespołu terapeutycznego wobec przymusu  
bezpośredniego.
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W badaniu wzięło udział 115 pielęgniarek, z których 59 posiadało ponad 25 letni staż zawodowy w 
pielęgniarstwie. Prawie 68% legitymowało się wykształceniem wyższym  (pielęgniarstwo I i II stopnia), a 
ponadto 30%  badanych miało tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.

Najwięcej ankietowanych wykazało postawę pragmatyczną czyli optuje, iż przymus stanowi integralny 
czynnik opieki i zapewnienia bezpieczeństwa. Najmniej osób opowiedziało się za postawą pozytywną, czyli, 
że przymus może stanowić interwencję terapeutyczną. Nie zaobserwowano istotnej zależności między 
nasileniem postawy pragmatycznej wobec przymusu a wiekiem i stażem zawodowym badanych, natomiast 
istotna zależność wystąpiła między nasileniem postawy krytycznej wobec przymusu a stażem pracy. Nasilenie 
postawy krytycznej było istotnie mniejsze u badanych pracujących w zawodzie do 15 lat niż powyżej 25 lat. 
Zdaniem ponad 32% badanych posiadających specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego 
użycie przymusu może zaszkodzić relacji terapeutycznej między pacjentem a pielęgniarką. Ponadto 47% 
badanych uważa, że zastosowanie przymusu narusza integralność pacjenta oraz, że ograniczone zasoby 
kadrowe sprzyjają nadużywaniu przymusu.

WNIOSKI
1.Pilotaż powyższych badań wskazuje, że jest to ciekawy obszar eksploracyjny, zwłaszcza dla osób 
zarządzających w psychiatrycznej opiece zdrowotnej, bowiem wyniki badań postaw personelu mogą okazać 
się kluczowe w kontekście skali stosowania przymusu w danym podmiocie leczniczym i potwierdzenie tezy, 
że nie warto stosować przymusu w psychiatrii. 

2. Należy dążyć do zwiększenia zasobów kadrowych w psychiatrii co przełoży się na zwiększenie ilości czasu 
i kontaktu osobistego zespołu terapeutycznego z pacjentem, wówczas, przymus mógłby zostać znacznie 
ograniczony.

3.Należy zwiększyć dynamikę szkoleń, w tym szkoleń specjalizacyjnych, które pozwolą zrozumieć triadę: 
postawa – przemoc – przymus.

Dlaczego nie warto stosować przymusu  w psychiatrii. 
Analiza postaw zespołu terapeutycznego wobec przymusu  
bezpośredniego.
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WSTĘP
Raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Komisji Europejskiej - Health at a 
Glance: Europe 2018, już w wówczas sygnalizował, iż wzrastają wskaźniki epidemiologiczne różnego 
rodzaju zaburzeń psychicznych. Niewątpliwie, utrzymujący się już dwa lata, stan pandemiczny, ma wpływ 
również na emocje i postawy personelu opiekującego się osobami z zaburzeniami zdrowia psychicznego.  
Godność, wolność, nietykalność osobista przysługują każdemu człowiekowi. Są wartościami niezbywalnymi, 
neutralnymi i absolutnymi. Człowiek jako istota z natury wolna, kieruje się w życiu wyznawanymi przezeń 
wartościami, a kierunek działalności człowieka zależy od podejmowanych decyzji. Wybory, których dokonuje, 
uwarunkowane są kontekstem środowiskowym, rodzinnym, społecznym czy kulturowym. W tym wszystkim 
przymus bezpośredni jawi się jako złożony i kontrowersyjny problem naruszający podstawowe wartości. 

ROZWINIĘCIE
Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z 19 sierpnia 1994 roku oraz wydane na jej podstawie, art. 18f, 
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego 
wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi enumeratywnie określa formy przymusu bezpośredniego, 
(przytrzymanie, przymusowe podanie leków, unieruchomienie, izolacja) oraz zawody medyczne, które mogą 
inicjować przymus bezpośredni, to już przyczyny zastosowania przymusu są określone nieprecyzyjne. 
Przymus bezpośredni napotyka narastającą krytykę, ponieważ zawsze jest emocjonalnym, a czasem 
nawet traumatycznym wydarzeniem dla osób, zaangażowanych, w jego zastosowanie. Indywidualne cechy 
personelu, osobowość, doświadczenie, wyznawane wartości czy też postawa wobec przymusu, mogą 
odgrywać istotną rolę w zarządzaniu agresją. Do oceny postaw personelu użyto adaptowaną metodą, 
Kwestionariusz Postaw Personelu wobec Przymusu - The Staff Attitude to Coercion Scale (SACS) autorstwa 
norweskiego zespołu: T.L. Husum, A. Finseta, T. Ruud w polskiej adaptacji  A. Kiejny i wsp. 
Środki przymusu bezpośredniego są nadal wysoce kontrowersyjną kwestią w psychiatrycznej opiece 
zdrowotnej. Przeprowadzone europejskie badania, w latach 2002-2005, w ramach 5 Programu Ramowego  
EUNOMIA 2002-2005, wskazywały na znaczny wzrost stosowania przymusu oraz znaczne zróżnicowanie 
terytorialne stosowania przymusu bezpośredniego. Wskazywano m.in. na wskaźniki łóżek psychiatrycznych, 
zatrudnienie personelu, czy też strukturę wiekową danej populacji jako czynniki odpowiedzialne za 
zróżnicowanie w stosowaniu przymusu bezpośredniego. Badanie to nie obejmowało postaw personelu 
wobec przymusu.
Przymus bezpośredni oznacza działanie personelu medycznego mające na celu uspokojenie,  zapewnienie 
bezpieczeństwa osobie stwarzającej zagrożenie dla siebie lub otoczenia przy użyciu określonych metod 
fizycznych i farmakologicznych. 
Hipoteza główna brzmiała: Postawy pielęgniarek wobec stosowania przymusu bezpośredniego mają w 
większości charakter pragmatyczny.
W badaniu wzięło udział 115 pielęgniarek, z których 59 posiadało ponad 25 letni staż zawodowy w 
pielęgniarstwie. Prawie 68% legitymowało się wykształceniem wyższym  (pielęgniarstwo I i II stopnia), a 
ponadto 30%  badanych miało tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego.

Dlaczego nie warto stosować przymusu  w psychiatrii. 
Analiza postaw zespołu terapeutycznego wobec przymusu  
bezpośredniego.

drn. o zdr.
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WSTĘP
Coraz istotniejszym wyzwaniem w dzisiejszych czasach staje się interpretacja prawa. Dzieje się tak ze względu 
na coraz liczniejsze przepisy - zarówno prawa powszechnego, jak i miejscowego dotyczące medycyny, w 
szczególności ochrony zdrowia psychicznego. Na przykład sformułowanie: „dokumentacja medyczna” pojawia 
się w 1496 aktach prawnych różnej rangi, „psychiatria” w 746, a „upośledzenie umysłowe” w 445 (serwis 
LEX, 20.05.2022). Sprawę komplikuje duża zmienność prawa (Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego 
ma do 4-5 nowelizacji rocznie), różnice interpretacyjne, znaczna liczba aktów wykonawczych, stanowienie 
prawa przy pomijaniu aktualnego stanu wiedzy medycznej (np. w zakresie terminologii i wskazywanych 
profesjonalistom działań oraz szczegółowych rozwiązań). 

ROZWINIĘCIE 
Problematyka interpretacji prawa jest wielowymiarowa. Wymaga zarówno działań na poziomie teoretycznym 
(szkolenia, korzystanie z opracowań), jak i wdrażania rozwiązań praktycznych (kazuistyka).
Zwiększenie kompetencji personelu medycznego jest zagadnieniem kluczowym. Tematyka niektórych 
zjazdów naukowych czy konferencji szkoleniowych w pewnej części dotyczą kwestii interpretacji prawa (np. 
kongresy nauk sądowych, konferencje Sekcji Psychiatrii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, 
Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej). 
Z reguły szpitale, większe poradnie, izby lekarskie czy pielęgniarskie zatrudniają radców prawnych. Ponadto 
w niektórych stowarzyszeniach i towarzystwach naukowych na stałe albo okresowo prawnicy także są 
proszeni o opinie pomocne w interpretacji prawa. 
Izby lekarskie i pielęgniarskie wskazują na swoich stronach internetowych listę najważniejszych ustaw, z 
którymi powinien zapoznać się jej członek. Są publikowane także wybrane interpretacje. Podobne działania 
podejmują konsultanci krajowi a także towarzystwa naukowe i ich sekcje. 
Działania te prowadzą do zwiększenia kultury prawnej i w wielu wypadkach są wystarczające.
W części przypadkach profesjonaliści muszą jednak podejmować działania w trybie nagłym – dotyczy to na 
przykład kwestii stosowania przymusu bezpośredniego, przyjęcia bez zgody do szpitala psychiatrycznego, 
rozstrzygnięcia, czy chory jest zdolny do wyrażenia świadomej zgody na leczenie. W takich przypadkach 
pomocne są umiejętności praktyczne. Są one nabywane w ramach szkolenia przeddyplomowego i 
podyplomowego, gdy prowadzone są zajęcia z prawa medycznego. Niejednokrotnie zebrania kliniczne 
prowadzone w szpitalach i poradniach z udziałem profesjonalistów różnych dziedzin dotyczą w jakimś 
wymiarze wyzwań prawnych. Są także dostępne podręczniki wskazujące na zasady interpretacji prawa, jak i 
zawierające komentarze do aktów prawnych.
Wybrane zagadnienia interpretacji prawa oraz narzędzia pomocne w wypełnieniu tego zadania będą 
zaprezentowane w trakcie wykładu (np. kwestia świadomej zgody, zasady prowadzenia leczenia wbrew 
woli, współpraca z profesjonalistami różnych dziedzin, prowadzenie korespondencji z instytucjami, np. NFZ, 
pomoc społeczna).

WNIOSKI. 
Prawo dotyczące zawodów medycznych w Polsce jest skomplikowane, ale prowadzone są działania pomocne 
w interpretacji dylematów prawnych. Należy postulować większą zgodność stanowionych przepisów ze 
standardami klinicznymi oraz mniejszą zmienność aktów prawnych.

Stosowanie prawa przez osoby wykonujące zawody medyczne w 
Polsce
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WSTĘP
Ochrona zdrowia psychicznego wymaga udziału profesjonalistów z różnych dziedzin, reprezentujących 
różne zawody: lekarzy, pielęgniarek, psychologów, psychoterapeutów, pracowników socjalnych, ratowników 
medycznych, prawników i wielu innych. Coraz ważniejszym wyzwaniem w związku z tym staje się dzisiejszych 
czasach staje się porozumienie tych osób ze sobą nawzajem, a przede wszystkim dobra współpraca z 
pacjentem i jego bliskimi w procesie zdrowienia. Model opieki psychiatrycznej zmienia się, ewoluując w 
kierunku terapii środowiskowej. Tworzone są centra zdrowia psychicznego dla dorosłych, promowany 
jest trójstopniowy model opieki nad dziećmi i młodzieżą. Kluczowym zagadnieniem staje się w związku z 
tym przygotowanie przed dyplomowe i podyplomowe. Wiele standardów – nadających się do szerszego 
rozpropagowania i stosowania - publikują towarzystwa naukowe oraz organizacje międzynarodowe, np. 
europejskie ramy kompetencji w psychiatrii opracowane przez Europejską Unię Lekarzy Specjalistów  
(zob.: http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_1_2011/Bomba135__PP1_2011.pdf).

ROZWINIĘCIE
Warsztat obejmuje część wykładową oraz ćwiczeniową. Wykład ukazuje cele edukacji profesjonalistów 
różnych dziedzin w ochronie zdrowia psychicznego, a w części ćwiczeniowej ukazane są metody pomocne 
w osiągnięciu tych celów. Przede wszystkim profesjonaliści powinni mieć wspólne podstawy teoretyczne, 
rozumieć mechanizmy powstawania zaburzeń psychicznych, ich klasyfikacje, metody leczenia i innych 
form pomocy oraz funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia, wsparcia społecznego, prawa, edukacji – 
zależnie od grupy pacjentów i od potrzeb ich bliskich. Pomocne mogą być zajęcia prowadzone w różnych 
placówkach z udziałem osób zaangażowanych w pomoc dla chorych i dla ich najbliższych. W części 
praktycznej zaprezentowane będą różne przykładowe strony internetowe, opracowania, filmy, modele 
działań - scenariusze ćwiczeń, seminariów, wykładów. Ukazane też będą metody oceny prac studentów, 
sposoby dynamizacji zajęć. W dzisiejszej dobie istnieją modele i metody obejmujące zarówno działania 
prowadzone w ramach zajęć klinicznych z pacjentami i ich bliskimi, jak i oparte na metodach multimedialnych, 
z wykorzystaniem gotowych platform (np. Teams, Moodle, Lecturio) i serwisów internetowych - zarówno 
krajowych, jak i opartych na pracy międzynarodowych zespołów.

WNIOSKI
Edukacja dotycząca profesjonalistów w ochronie zdrowia psychicznego jest kluczowym zagadnieniem dla 
skutecznej profilaktyki, diagnostyki, terapii, rehabilitacji zawodowej i społecznej osónb z zaburzeniami 
psychicznymi. Wymaga otwartości teoretyków i praktyków reprezentujących każdy zawód na innych, 
wzajemnego korzystania z osiągnięć różnych dziedzin, rozumienia unikalnych kompetencji innych 
profesjonalistów.

Metody edukacji profesjonalistów pracujących na rzecz 
ochrony zdrowia psychicznego
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Zgodnie z międzynarodowym konsensusem, schizofrenię definiuje się jako lekooporną, gdy pozytywne  
objawy choroby utrzymują się pomimo przeprowadzenia co najmniej dwóch kuracji, każdej odmiennym 
lekiem przeciwpsychotycznym, zastosowanym w odpowiedniej dawce, przez odpowiednio długi czas, przy 
udokumentowanej współpracy chorego. Zjawisko lekooporności może dotyczyć nawet jednej trzeciej 
pacjentów z psychozą schizofreniczną. Kluczowym dla uznania choroby jako lekoopornej pozostaje 
odróżnienie rzeczywistej lekooporności od lekooporności rzekomej. Lekooporność należy traktować jako 
zjawisko złożone o różnych mechanizmach powstawania, które może wystąpić na różnym etapie choroby. 
Jego wczesne rozpoznanie i  wdrożenie odpowiednich strategii terapeutycznych wiąże się z poprawą 
rokowania dla pacjentów. W wykładzie zostaną zawarte wskazówki dotyczące stawiania prawidłowej 
diagnozy lekooporności, jak i przybliżone potencjalne mechanizmy powstawania tego uciążliwego w praktyce 
klinicznej, a przede wszystkim niekorzystnego dla pacjentów zjawiska. 

Zjawisko lekooporności w schizofrenii
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Do 30 %  procent kobiet w  wieku rozrodczym doświadcza objawów fizykalnych lub afektywnych pojawiających 
się w fazie lutealnej cyklu menstruacyjnego. Ich skrajną formą, która dotyka kilka procent kobiet, jest 
przedmiesiączkowe zaburzenie dysforyczne. W wykładzie zostaną przedstawione kryteria rozpoznawania 
zaburzenia, jego etiologia, a także zalecane metody terapeutyczne, pozwalające skutecznie łagodzić uciążliwe 
dla pacjentek objawy. 

Przedmiesiączkowe zaburzenie dysforyczne 
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Jednemu z najbardziej dynamicznie rozwijających się nurtów we współczesnej psychiatrii jest nurt 
wczesnej interwencji. Obejmuje on wiedzę i działania służące wczesnemu - już na etapie tzw. stanu ryzyka - 
rozpoznawaniu i terapii  zaburzeń psychotycznych. Celem wczesnej interwencji jest potencjalne zapobieganie 
rozwojowi pełnoobjawowej psychozy lub  poprawa rokowania, gdy do tego dojdzie.  W wykładzie zostanie 
przedstawiony stan rozwoju ośrodków wczesnej interwencji na świecie, stosowane przez nie metody 
diagnozowania i terapii, a także problemy z którymi ośrodki się borykają.

Jak to robią na świecie- możliwości i problemy ośrodków 
wczesnej interwencji 
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Powstanie konstruktu „stanu ryzyka ” uruchomiło  nadzieję na zapobieganie rozwojowi psychozy lub poprawę 
rokowania, jeśli choroba w pełni się ujawni.  Osoby w stanie ryzyka rozwoju psychozy i ich rodziny aktywnie 
poszukują pomocy. W wykładzie przedstawiony zostanie aktualny stan wiedzy, głównie meta-analitycznej 
na temat aktualnych możliwości terapeutycznych ( w tym nowatorskich terapii) dedykowanych tej grupie  
pacjentów oraz wskazówki dotyczące sposobów przezwyciężania trudności w tym zakresie. 

Jak pomagać osobom w stanie ryzyka rozwoju psychozy 
-aktualne możliwości terapeutyczne. 
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Zaawansowany wiek zwiększa ryzyko, że u osób z zespołem Downa rozwinie się choroba Alzheimera. 
Według danych z literatury, około 30% osób z zespołem Downa po pięćdziesiątym roku życia cierpi tę 
formę otępienia, a w wieku 60 lat odsetek ten wzrasta do 50%. Badacze uważają, że zwiększone ryzyko 
demencji wynika z obecności dodatkowej kopii genu w chromosomie 21 w zespole Downa, który koduje 
białko prekursorowe amyloidu (APP). Gen kodujący APP jest również powiązany z chorobą Alzheimera, a 
szczególnie z jej dziedzicznymi postaciami.  U osób z zespołem Downa zmiany w ogólnym funkcjonowaniu, 
osobowości i zachowaniu mogą być częstszymi wczesnymi objawami choroby Alzheimera niż zaburzenia 
pamięci. Wczesne objawy mogą obejmować: zmniejszone zainteresowanie życiem towarzyskim, rozmową 
lub wyrażaniem myśli, zmniejszoną chęć do wykonywania zwykłych czynności, spadek zdolności do skupienia 
uwagi, smutek, lęk, drażliwość, niechęć do współpracy lub agresja, zaburzenia snu, napady padaczkowe, 
zmiany w koordynacji ruchowej i chodzeniu, zwiększona pobudliwość. Istnieje potrzeba dalszych badań w 
celu zidentyfikowania skutecznych metod leczenia demencji u osób z zespołem Downa. Ponieważ mogą 
występować różnice w sposobie, w jaki osoby z zespołem Downa odpowiadają na leczenie farmakologiczne, 
eksperci zalecają ostrożność przy stosowaniu leków, których bezpieczeństwo i skuteczność nie została 
potwierdzona w tej grupie chorych.

Diagnozowanie i leczenie choroby Alzheimera o osób z 
zespołem Downa
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Zaprezentowano najnowsze dane naukowe, dotyczące skuteczności klinicznej zarówno klasycznej, inwazyjnej 
metody stymulacji nerwu błędnego (Vagus nerve stimulation, VNS), jak i technik przezskórnych.

Depresja nadal jest ważnym problemem zdrowotnym na całym świecie i obszarem, który wymaga 
skuteczniejszych metod leczenia. Spośród pacjentów z depresją przynajmniej 15-20% wykazuje cechy 
lekooporności, co oznacza, że nie reagują oni na wielokrotne próby leczenia przeciwdepresyjnego.

Stymulacja nerwu błędnego jest zatwierdzona w 2005 roku przez FDA i wskazana w USA do wspomagającego 
długoterminowego leczenia przewlekłej lub nawracającej depresji u pacjentów w wieku od 18 lat, którzy 
doświadczają ciężkiego epizodu depresyjnego i nie zareagowali na cztery lub więcej adekwatne próby terapii 
z wykorzystaniem leków przeciwdepresyjnych. W bieżącym roku mija także 21 lat od zaaprobowania w 
Europie i Kanadzie stymulacji nerwu błędnego (VNS) w terapii lekoopornej depresji. 

W ciągu ostatnich dwóch dekad zgromadzono znaczące dowody naukowe potwierdzające, że VNS zapewnia 
efekt przeciwdepresyjny u znacznej części pacjentów z depresją lekooporną. Badania te potwierdzają, 
że korzyści terapeutyczne pojawiają się w ciągu miesięcy po implantacji stymulatora, często utrzymują 
się długotrwale i wiążą się z poprawą jakości życia. Ponadto badania te wykazują, że terapia VNS może 
zmniejszać myśli samobójcze i być skuteczna w szczególnie ciężkich przypadkach depresji lekoopornych - np. 
u pacjentów, u których zabiegi elektrowstrząsowe nie przyniosły zadowalającego efektu. Trwające badanie 
RECOVER, do którego włączono już 250 pacjentów, ma ocenić psychiatryczne korzyści VNS w populacji 
pacjentów z depresja lekooporną w pięcioletniej perspektywie, co istotne, z rocznym okresem podwójnie 
ślepej próby ze stymulacją pozorną.

Pomimo istotnego rozwoju wiedzy naukowej dotyczącej VNS metody, w naszym kraju notuje się znikome 
nią zainteresowanie w codziennej praktyce klinicznej z uwagi na znacznie ograniczoną dostępność dla 
pacjentów, wynikającą głównie z braku refundacji VNS w terapii lekoopornej depresji.

Interesującą z teoretycznego na razie punktu widzenia propozycją wydają się nieinwazyjne, przezskórne 
techniki stymulacji nerwu błędnego, jak przezskórna uszna (taVNS) oraz przezskórna szyjna (tcVNS), choć ich 
pozycja w terapii chorób psychicznych, a zwłaszcza depresji, nie jest jeszcze dobrze ugruntowana z powodu 
skąpej liczby publikacji. Biorąc pod uwagę sprzeczne dane we wszystkich badaniach taVNS, szczególnie 
istotne wydaje się wdrożenie wysokich standardów dla rygoryzmu i jakości dowodów w celu lepszej oceny 
metody w konkretnym wskazaniu.

Stymulacja nerwu błędnego w świetle najnowszych doniesień.

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr.
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WSTĘP
Pierwotna nadczynność przytarczyc (PNP) to jedna z najczęściej występujących chorób endokrynologicznych. 
Dolegliwości somatyczne mogą być poprzedzone występowaniem objawów psychopatologicznych, takich 
jak apatia, osłabienie, męczliwość, zaburzenia snu, utrata apetytu, zaburzenia afektywne i lękowe oraz 
upośledzenie funkcji poznawczych, w szczególności pogorszenie pamięci.

ROZWINIĘCIE OMAWIANEGO TEMATU
Celem badania była ocena częstości występowania i nasilenia zaburzeń funkcji poznawczych oraz częstości 
występowania i nasilenia zaburzeń lękowych i depresyjnych wśród pacjentów z pierwotną nadczynnością 
przytarczyc (PNP), ocena ewentualnego związku między nasileniem tych zaburzeń a stężeniami jonów 
wapnia i parathormonu w surowicy .

Ponadto badanie miało na celu ocenę przydatności skal samooceny jako narzędzi do przesiewowej oceny 
zaburzeń depresyjnych wśród chorych z PNP oraz ocenę przydatności Montrealskiej Skali Oceny Funkcji 
Poznawczych (MoCA) jako narzędzia przesiewowego do oceny funkcji poznawczych pacjentów z PNP.
Badaniu przy użyciu Montrealskiej Skali Oceny Funkcji Poznawczych (MoCA), Skali Depresji Hamiltona 
(HAM-D), Inwentarza Samooceny Becka II (BDI-II) oraz Szpitalnej Skali Leku i Depresji (HADS) poddanych 
zostało 101 pacjentów z rozpoznaniem PNP. Grupę kontrolną stanowiło 50 chorych z rozpoznaniem wola 
obojętnego tarczycy. 

WYNIKI
Analiza wyników uzyskanych w badaniu za pomocą skali MoCA wykazała częstsze występowanie i większe 
nasilenie zaburzeń funkcji poznawczych w grupie pacjentów z PNP, zarówno w całej populacji, jak i wśród 
kobiet poddanych badaniu a różnice były wysoce znamienne statystycznie. W przypadku badanych 
mężczyzn nie wykazano istnienia znamiennej statystycznie różnicy w obu grupach pod względem częstości 
występowania zaburzeń funkcji poznawczych, jednakże nasilenie tychże zaburzeń było wyższe w grupie 
pacjentów z PNP. 

Analiza wyników uzyskanych w badaniu za pomocą skali HAM-D wykazała częstsze występowanie i większe 
nasilenie zaburzeń depresyjnych w grupie pacjentów z PNP zarówno w całej populacji jak i wśród kobiet 
poddanych badaniu a różnice były wysoce znamienne statystycznie. Nie uwidoczniono istnienia takiej 
zależności wśród badanych mężczyzn. 

Również w badaniu przy użyciu BDI-II wykazano częstsze występowanie i większe nasilenie zaburzeń 
depresyjnych w grupie pacjentów z PNP, zarówno w całej populacji, jak i wśród kobiet poddanych badaniu, 
jednakże poziom znamienności był znacznie mniejszy niż w przypadku wyników uzyskanych przy użyciu 
HAM-D. Nie uwidoczniono istnienia takiej zależności wśród badanych mężczyzn.
Badanie przy użyciu HADS nie wykazało istotnych różnic między częstością występowania zaburzeń 
depresyjnych i lękowych pomiędzy grupą badaną i kontrolną, zarówno w całej populacji poddanej badaniu, 
jak i po uwzględnieniu podziału na płeć.

Psychiatria endokrynologiczna" - zaburzenia psychiczne u 
pacjentów z pierwotną nadczynnością przytarczyc.
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WNIOSKI
Pierwotna nadczynność przytarczyc wiąże się ze znamiennie częstszym występowaniem pogorszenia 
sprawności funkcji poznawczych.

Badanie uwidoczniło związek między pierwotną nadczynnością przytarczyc a występowaniem zaburzeń 
depresyjnych. Związku takiego nie wykazano dla zaburzeń lękowych. Nie udało się wykazać zależności 
miedzy nasileniem zaburzeń funkcji poznawczych i zaburzeń depresyjnych a stężeniem jonów wapnia i 
parathormonu w surowicy.

Wykazano istnienie korelacji nasilenia zaburzeń lękowych ze stężeniem jonów wapnia w surowicy w całej 
badanej grupie, a w grupie kobiet ponadto korelacji stężenia parathormonu w surowicy z nasileniem 
zaburzeń lękowych.

Badanie wykazało, że testy samooceny nie są wystarczającym narzędziem do przeprowadzenia przesiewowej 
diagnostyki zaburzeń depresyjnych wśród pacjentów z PNP. Test MoCA jest dobrym narzędziem 
przesiewowym do oceny funkcji poznawczych pacjentów z PNP. 

Celowe jest objęcie chorych z pierwotną nadczynnością przytarczyc przesiewową diagnostyką w kierunku 
zaburzeń funkcji poznawczych, zaburzeń depresyjnych i lękowych.

Psychiatria endokrynologiczna" - zaburzenia psychiczne u 
pacjentów z pierwotną nadczynnością przytarczyc.
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WSTĘP
Psychodeliki wzbudzają coraz większe zainteresowanie w świecie zachodnim, oferując nowe rozwiązania 
w leczeniu problemów zdrowotnych, takich jak depresja, zespół stresu pourazowego czy uzależnienia. W 
świetle obecnych regulacji prawnych za posiadanie psychodelików grozi kara pozbawienia wolności do 
lat trzech i są one definiowane jako środki pozbawione zastosowań medycznych i cechujące się dużym 
potencjałem nadużywania. Taka klasyfikacja ogranicza możliwość wykorzystywania psychodelików w 
badaniach naukowych i praktyce klinicznej, mimo że wyniki coraz liczniejszych badań prowadzonych w 
uznanych światowych instytucjach naukowych podważają jej zasadność. 

ROZWINIĘCIE OMAWIANEGO TEMATU
Naukowe badania nad psylocybiną, LSD i innymi psychodelikami w krajach zachodnich zainicjowano 
już w latach 50. i 60. ubiegłego wieku, ale zyskały szerszą popularność głównie za sprawą hipisowskiej 
kontrkultury, co ostatecznie doprowadziło do ich międzynarodowej delegalizacji w 1971 roku na mocy 
Konwencji o substancjach psychotropowych uchwalonej przez ONZ. W rezultacie oficjalne eksperymenty 
nad nimi przerwano i dopiero wraz z początkiem XXI w. udało się je wskrzesić, do czego przyczynili się 
między innymi badacze z Johns Hopkins University, Uniwersytetu Zuryskiego i Imperial Collage London. W 
ostatnich dwóch dekadach głęboko zmienił się sposób postrzegania psychodelików w krajach zachodnich, 
zwłaszcza Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, co wynika głównie z kolejnych projektów badawczych 
potwierdzających względne bezpieczeństwo ich stosowania w kontekście terapeutycznym i ich skuteczność 
w łagodzeniu szeregu dolegliwości. Rosnąca liczna pozytywnych przekazów medialnych na ich temat 
zaowocowała wzrostem zainteresowania wśród inwestorów, a także liczby osób, które sięgają po nie w 
warunkach pozaklinicznych, często w ramach prób samoleczenia depresji, stanów lękowych, uzależnień i 
innych zaburzeń psychicznych. Zmiany w podejściu do nich widać nie tylko w środowiskach akademickich 
i infosferze medialnej, ale również na poziomie organów regulacyjnych, takich jak Food and Drug 
Administration w USA.  Jeżeli trwające obecnie badania kliniczne trzeciej fazy nad zastosowaniem MDMA 
w leczeniu zespołu stresu pourazowego i psylocybiny w leczeniu depresji zakończą się pomyślnie, zostaną 
podjęte próby włączenia tych substancji do systemu opieki zdrowotnej w ciągu najbliższych 3-5 lat. Większość 
początkowych badań nad psychodelikami finansowano z prywatnych pieniędzy przekazanych przez 
filantropów, ale obiecujące doniesienia o potencjale terapii psychodelicznych przyczyniły się do przyznania 
rządowych grantów w Niemczech, Australii czy USA, ale także powstania firm nastawionych na zysk, takich 
jak MindMed czy Compass Pathways. Według raportu „Research and Markets” łączna wartość rynku terapii 
psychodelicznych w 2020 roku wynosiła 4,75 miliarda dolarów i przed 2027 r. może wzrosnąć do 10,75 
miliarda dolarów. Firmy zainteresowane tym obszarem rywalizują między sobą o patenty dotyczące metod 
wykorzystywania psychodelików w terapii, a jednocześnie trwają poszukiwania nowych substancji, które 
byłyby niepsychoaktywnymi analogami klasycznych psychodelików i mogłyby znaleźć zastosowanie lecznice 
– zajmuje się tym m.in. amerykańska agencja wojskowa DARPA. Obszar ten wzbudza zainteresowanie między 
innymi z uwagi na przypuszczalne właściwości neuroprotekcje psychodelików i wywoływany przez nie wzrost 
neuroplastyczności zaobserwowany w badaniach na zwierzętach, potencjalnie oferując możliwość używania 
tych substancji w leczeniu nie tylko zaburzeń psychicznych, ale również chorób neurodegeneracyjnych. 

Medyczne urynkowienie psychodelików a ich terapeutyczne 
użycie w undergroundzie 
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Najpowszechniej badanym współcześnie psychodelikiem jest psylocybina, która w większości krajów jest 
nielegalna, ale luki prawne pozwalają na jej stosowanie w terapii w Holandii i na Jamajce. Debata na temat 
dostępności naturalnych środków psychodelicznych doprowadziła do ich dekryminalizacji na drodze 
referendum w kilku amerykańskich miastach, a mieszkańcy stanu Oregon w 2020 roku zagłosowali za pełną 
legalizacją terapii z użyciem psylocybiny. Władze stanowe zobowiązały się opracować regulacje i programy 
dotyczące tego rodzaju kuracji do końca 2022 roku, aby od 2023 roku licencjonowani terapeuci mogli 
podawać ją pacjentom w przygotowanych do tego ośrodkach. Przyjmowanie psychodelików bez nadzoru 
medycznego w pozaklinicznym otoczeniu zwiększa ryzyko negatywnych reakcji i długofalowych powikłań, 
ale badania sugerują, że nawet w takich warunkach rzadko dochodzi do nadużywania tych środków, 
a ich użytkownicy w większości przypadków odczuwają pozytywny wpływ na dobrostan i nie potrzebują 
pomocy medycznej. W badaniach populacyjnych nie zaobserwowano zależności pomiędzy przyjmowaniem 
psychodelików a problemami ze zdrowiem psychicznym ani tendencjami samobójczymi.

WNIOSKI
W ostatnich latach kultura zachodnia w coraz większym stopniu otwiera się na psychodeliki za sprawą 
postępujących procesów związanych z ich medykalizacją, komercjalizacją i dekryminalizacją, a pozytywne 
doniesienia medialne na temat ich potencjału leczniczego zwiększają liczę osób zainteresowanych używaniem 
ich do poprawy swojego dobrostanu. Plany dotyczące włączenia ich do użycia medycznego stawiają nowe 
wyzwania przed systemem opieki zdrowotnej i będą wymagać nie tylko odpowiednich szkoleń dla ekspertów 
w dziedzinie zdrowia psychicznego, ale również zmian w regulacjach prawnych. 

Medyczne urynkowienie psychodelików a ich terapeutyczne 
użycie w undergroundzie 
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Podłożem teoretycznym badań było ujęcie depresyjności jako dwuskładnikowej cechy osobowości, gdzie: 
eutymia to brak emocji pozytywnych, a dystymia - obecność emocji negatywnych. Celem było ustalenie czy i 
jaki wpływ na zdrowie psychiczne, fizyczne i zadowolenie z życia ma cecha depresyjności? 

Do pomiaru stanu i cechy depresji wykorzystano inwentarz Ch. Spielbergera (STDS) oraz inwentarz depresji 
A. Becka (BDI). Przebadano 440 osób z populacji zdrowej (59,4% kobiet), do której kwalifikowano osoby, 
które nie korzystały z opieki psychiatrycznej oraz w BDI osiągały wynik poniżej 12 oraz 168 osób z populacji 
klinicznej (55,9% kobiet), do której włączano osoby z diagnozą psychiatryczną i z wynikiem w BDI wyższym 
bądź równym niż 12. Modele regresji w populacji zdrowej okazały się istotne i wyjaśniały kolejno 25% wariancji 
dla zdrowia psychicznego, 13% dla fizycznego i 17% dla zadowolenia z życia. Eutymia okazuje się bardziej 
istotna niż dystymia dla wszystkich trzech wskaźników. W populacji klinicznej, modele regresji również 
okazały się istotne statystycznie (odpowiednio: 16% wariancji dla zdrowia psychicznego, 19% dla fizycznego 
i 12% dla zadowolenia z życia). Eutymia ma istotny wpływ na zdrowie fizyczne (β=-.406, t=-4.74, p<.001), wraz 
z dystymią mają porównywalny wpływ na zdrowie psychiczne, lecz jest nieistotna dla zadowolenia z życia. 

Wyniki wskazują na znaczącą rolę eutymii w różnicowaniu populacji klinicznej i zdrowej pod względem 
subiektywnej jakości życia.

Dystymia i eutymia - dwuskładnikowy model depresyjności. 
Porównanie populacji klinicznej i zdrowej.
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WSTĘP
Pandemia COVID-19 wywołała w społeczeństwie poczucie zagrożenia, prowadząc do izolacji społecznej 
i pogorszenia stanu zdrowia psychicznego. Dużą nadzieję na rozwój odporności stadnej wiązano ze 
szczepieniami zapobiegawczymi. Badanie zostało przeprowadzone przed rozpoczęciem kampanii 
szczepień w dniach 26 września-27 października 2020 r., podczas drugiej fali pandemii SARS-CoV-2 w 
Polsce metodą Computer Assisted Web Interviews. Dostęp do kwestionariusza był ogólnodostępny. 
Uczestnicy zostali zaproszeni do wypełnienia ankiety za pomocą formularzy Google za pośrednictwem 
mediów społecznościowych (Facebook, WhatsApp), ankieta dostępna była również za pośrednictwem 
strony internetowej Katedry Psychiatrii. Ogółem oceniono 1043 ankiety pod kątem kwalifikowalności, a 41 
z nich zostało wykluczonych. Ostatecznie do badania włączono 1001 kwestionariuszy i przeprowadzono 
analizę statystyczną na podstawie 1001 odpowiedzi. Kwestionariusz składał się z trzech części: sondażu 
socjodemograficznego, kwestionariusza oceniającego znajomość SARS-CoV-2 oraz Kwestionariusza 
Ogólnego Zdrowia-28. Uczestnicy określili również swój stosunek do zaszczepienia się przeciwko SARS-
CoV-2. 

ROZWINIĘCIE OMAWIANEGO TEMATU
243 osoby zadeklarowały, że nie zamierzają zaszczepić się przeciwko SARS-CoV-2. Zaobserwowano istotnie 
mniejsze nasilenie objawów psychopatologicznych mierzonych z pomocą skali GHQ-28 wśród osób 
niechętnych do szczepień, w porównaniu z osobami rozważającymi szczepienie, zarówno pod względem 
wyniku całkowitego jak i podskal odnoszących się do objawów somatycznych, ciężkiej depresji, dysfunkcji 
społecznej, lęku i bezsenności. Po przeprowadzeniu binarnej regresji logistycznej wykazano, że poziom 
nasilenia objawów lęku i bezsenności był w sposób istotny ujemnie skorelowany z niechęcią do szczepień, 
okazując się być odwrotną determinantą niechęci do szczepień. „Proszczepionkowa” postawa, była 
istotnie częściej obecna wśród medyków, respondentów cierpiących na choroby przewlekłe, a także wśród 
mieszkańców miast i respondentów z wyższym wykształceniem, w stosunku do których jednak nie uzyskano 
istotności statystycznej. Postawa proszczepionkowa była częściej obserwowana wśród respondentów, 
którzy deklarowali codzienne monitorowanie sytuacji epidemiologicznej, a także istotnie częściej wybierali 
środki masowego przekazu jako główne źródło informacji o pandemii. „Antyszczepionkowa” postawa była 
istotnie częściej obserwowana w stosunku do respondentów, którzy zadeklarowali utratę dochodów, utratę 
dostępu do opieki zdrowotnej, oraz uważali zastosowane ograniczenia epidemiologiczne za nadmierne – 
czynnik ten uzyskał najwyższą wielkość efektu wśród zmiennych dwuwymiarowych. Respondenci z grupy 
antyszczepionkowej uzyskali istotnie wyższą liczba poprawnych odpowiedzi w teście wiedzy na temat 
pandemii COVID-19, a czynnik ten miał drugą co do wysokości wielkość efektu. Zaobserwowano korelację 
pomiędzy rzadszym śledzeniem wiadomości epidemicznych a niższym poziomem odczuwanego lęku. 
Przynależność do grupy antyszczepionkowej była negatywnie skorelowana z deklaracją codziennego 
monitorowania sytuacji epidemiologicznej.

WNIOSKI
Wyjściowy indywidualny stosunek do szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 mógł być w dużym zakresie 
ustalony jeszcze przed poznaniem informacji o skuteczności i charakterystyce szczepionek. Osoby z grupy 

Postawy społeczne wobec szczepień w kontekście zdrowia 
psychicznego

lek.
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antyszczepionkowej w większym stopniu przejawiały postawę indywidualistyczną, non-konformistyczną, 
a także anty-konformistyczną. W grupie tej dominowały osoby młodsze, nieobciążone chorobami 
przewlekłymi oraz rzadziej pracujące w sektorze ochrony zdrowia. Ze względu na ich stosunkową wysoką 
znajomość wirusa SARS-CoV-2, prawdopodobnie byli świadomi stosunkowo niższego ryzyka infekcji i 
ciężkiego przebiegu choroby w młodszym wieku, przy braku obciążenia chorobami przewlekłymi oraz przy 
mniejszym narażeniu wynikającym z rzadszej pracy w zawodach medycznych. W przeciwieństwie do osób 
o postawie antyszczepionkowej, osoby z grupy proszczepionkowej charakteryzowała w znacznym stopniu 
postawa kolektywistyczna i konformistyczna, charakteryzujące się szacunkiem dla dobra wspólnego, 
empatią, altruizmem i poczuciem odpowiedzialności za bezpieczeństwo społeczne. Nasze wyniki wykazały, 
że ta grupa w dużej mierze obejmowała przedstawicieli zawodów medycznych, osoby starsze i ludzi z 
chorobami przewlekłymi, które w szczególny sposób były zagrożone ciężkim przebiegiem COVID-19. 
Osoby niechętne szczepieniu mogły postrzegać ryzyko związane z COVID-19 jako mniejsze w porównaniu 
z grupą proszczepionkową. Wspomniana odmienna ocena ryzyka związanego z zakażeniem SARS-CoV-2 
znalazła potwierdzenie w zauważalnej różnicy pomiędzy grupami, w zakresie deklarowanej częstotliwości 
sprawdzania raportów epidemiologicznych w mediach, co mogło wskazywać na odmienne zaangażowanie 
emocjonalne w trakcie pandemii.

Postawy społeczne wobec szczepień w kontekście zdrowia 
psychicznego
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Zespół policystycznych jajników (PCOS – polycystic ovary syndrome), nazywany także zespołem 
wielotorbielowatych jajników, to jedna z najczęstszych endokrynopatii u kobiet w wieku rozrodczym. 
W zależności od zastosowanych kryteriów diagnostycznych częstość występowania tego zespołu może 
przekraczać nawet 15% populacji. Etiopatogeneza PCOS jest złożona, wieloczynnikowa i wciąż pozostaje nie 
wyjaśniona . Obecnie dominują 3 modele patogenetyczne zespołu PCO: model gonadotropowy, jajnikowy 
oraz insulinozależny, chociaż coraz częściej wspomina się także o roli czynników immunologicznych, 
czynników wzrostu, stresu oksydacyjnego i hormonów tkanki tłuszczowej Nie można pominąć również 
czynników etnicznych, rasowych i predyspozycji genetycznych. 

Zespół PCO to zaburzenie hormonalno–metaboliczne, niejednorodne pod względem występujących 
objawów. Zaburzenia miesiączkowania, ograniczenie płodności, hirsutyzm, trądzik, łysienie androgenowe, 
to częste cechy tego zespołu. Jednak nie wszystkie one występują u każdej kobiety z PCOS i nie o takim 
samym nasileniu.

W 2003 roku wprowadzono  powszechnie obecnie obowiązujące kryteria diagnostyczne, nazwane kryteriami 
rotterdamskimi. Zgodnie z nimi PCOS można rozpoznać, gdy zostaną spełnione minimum dwa z trzech 
kryteriów: hiperandrogenizm kliniczny i/lub biochemiczny, dysfunkcja jajników pod postacią oligoowulacji, 
zaburzenia miesiączkowania pod postacią rzadkich miesiączek oraz charakterystyczny policystyczny 
wygląd jajników  w obrazie usg (przynajmniej w jednym jajniku występuje zwiększona powyżej 12 liczba 
pęcherzyków o wymiarach 2–9 mm lub objętość przynajmniej jednego jajnika jest większa niż 10 ml), przy 
wkluczeniu innych znanych przyczyn powyższych zaburzeń. Brak jednoznaczności w kryteriach rozpoznania 
zespołu policystycznych jajników, prowadzi do powstania różnej liczby fenotypów kobiet z PCOS. 
Pełnoobjawowy zespół (fenotypA),charakteryzuje się występowaniem hiperandrogenizmu klinicznego i/lub 
biochemicznego (H), zaburzeniami miesiączkowania pod postacią rzadkich miesiączek, i związanych z tym 
rzadko występujących owulacji lub ich braku (O),oraz charakterystycznego obrazu policystycznych jajników 
w badaniu usg (PCO). Jednak kryteria rotterdamskie pozwalają na postawienie rozpoznania PCOS także u 
kobiety, u której występują objawy hiperandrogenizmu (H) oraz zaburzenia owulacji (O), przy prawidłowym 
obrazie ultrasonograficznym jajników ( fenotyp B). U kobiety, u której objawom hiperandrogenizmu (H) 
towarzyszy charakterystyczny policystyczny wygląd jajników w usg (PCO), ale nie występują u niej zaburzenia 
miesiączkowania, rozpoznajemy nie pełnoobjawowy fenotyp choroby( fenotyp C),  jak również u kobiety bez 
cech hiperandrogenizmu,  ale z zaburzeniami owulacji (O) i charakterystycznym objawem policystyczności 
w obrazie usg (fenotyp D).

Trudności w ustaleniu jednoznacznych kryteriów diagnostycznych zespołu policystycznych jajników wynikają 
również z faktu, iż jest to jednostka łącząca w sobie zaburzenia zarówno hormonalne jak i metaboliczne. 
Brak uwzględnienia w kryteriach rozpoznania objawów metabolicznych, nie umniejsza ich znaczeniu. 
Najczęściej wymieniane jako towarzyszące PCOS są objawy takie jak: zaburzenia tolerancji glukozy u 30-
40% chorych i cukrzyca typu 2 u 7-10% . Podobne obserwacje dotyczą również nastolatek z zespołem 
PCO. Ryzyko rozwoju cukrzycy u kobiet z PCOS jest nawet dziesięciokrotnie wyższe niż w populacji zdrowej. 
Obecne są też zaburzenia lipidowe i nadciśnienie tętnicze. Nadmierna masa ciała ma także  swój udział w 
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patogenezie zespołu (szczególnie otyłość typu trzewnego), a wraz z insulinoopornością i hiperinsulinemią 
stwierdzana jest u większości otyłych kobiet z PCOS, ale i u 25-30% kobiet z PCOS, z prawidłową masą 
ciała. Insulinooporność jest nie tylko zaburzeniem współistniejącym z zespołem PCO, ale stanowiącym 
jego istotny, jeśli nie kluczowy, element patogenetyczny.W około 20% w tym zespole może występować 
niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD – nonalcoholic fatty liver disease), zaburzenia snu, 
zaburzenia lękowe oraz depresyjne, a także powikłania związane z ciążą, takie jak cukrzyca ciążowa czy 
nadciśnienie tętnicze ciążowe.Wiele uwagi poświęca np. obturacyjnemu bezdechowi sennemu (OSA). OSA 
jest przewlekłą chorobą prowadzącą do hipoksemii. OSA rzadko się spotyka u kobiet przed menopauzą 
bez PCOS i wiąże się z otyłością, z zaburzeniami metabolizmu węglowodanów i insuliny. Wydaje się, że 
postępujące pogorszenie stanu klinicznego w przebiegu PCOS prowadzi do OSA, co z kolei pogarsza 
zaburzenia metaboliczne, związane z PCOS.
Wszystkie one mogą doprowadzić do odległych powikłań metabolicznych i sercowo–naczyniowych. 
Nadwaga występuje i otyłość w zespole PCO stwierdza się u 30-50% pacjentek. W zakresie zaburzeń 
lipidowych u kobiet z zespołem PCO stwierdzano podwyższone stężenie triglicerydów, LDL i VLDL, 
obniżenie frakcji HDL, szczególnie podfrakcji HDL2, a także niekorzystny stosunek apolipoproteiny B do 
apolipoproteiny A (ApoB/ApoA). U kobiet z PCOS stwierdzono cechy upośledzenia czynności środbłonka 
–zwiększenie stężenia endoteliny 1 w surowicy i zmniejszenie rozszerzalności naczyń (flow mediated 
dilatation – FMD). Zaobserwowano również zwiększenie grubości kompleksu śródbłonek–błona środkowa 
(intima–mediathickness – IMT) w tętnicach szyjnych i obecność zwapnień w tętnicach wieńcowych.

PODSUMOWANIE
1. Ponieważ PCOS rozpoznaje się w młodym wieku, to znane czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych 
(hiperandrogenizm, hiperinsulinemia, hiperlipidemia, otyłość) są słabo jeszcze zaznaczone, ale i tak już 
zwiększają prawdopodobieństwo rozwoju miażdżycy, mogąc prowadzić
do incydentów kardiologicznych w bardzo młodym wieku, w tym do zawału serca. Nakazuje to wdrożenie 
wielokierunkowej terapii, przede wszystkim farmakologicznej, co wraz z kontrolą masy ciała i dietą oraz 
aktywnością fizyczną, zmniejszy ryzyko rozwoju CVD w wieku późniejszym.

2. U kobiet z PCOS, szczególnie z fenotypem hiperandrogennym stwierdza się gorszy profil kardiometaboliczny 
i większą częstość występowania czynników ryzyka sercowo-naczyniowych (w tym nadciśnienia) w porównaniu 
z kobietami normoandrogennymi z PCOS.

3. Zespół PCO jest niezależnym czynnikiem ryzyka rozwoju nietolerancji glukozy i cukrzycy typu 2. Występuje 
ona zarówno u kobiet otyłych, jak i szczupłych, dlatego należy regularnie w tych grupach wykonywać testy 
przesiewowe w kierunku cukrzycy – OGTT należy przeprowadzać co 2 lata. Zaleca się także rozpoczęcie 
badań przesiewowych oceniających IMT tętnicy szyjnej w wieku 30 lat, natomiast poszukiwanie zwapnień w 
tętnicach wieńcowych powinno się rozpocząć w wieku 45 lat.

4. Profilaktyka i leczenie zaburzeń metabolicznych należy prowadzić na każdym etapie leczenia pacjentki 
z PCOS, także dlatego, iż potwierdzono, że PCOS jest niezależnym czynnikiem wystąpienia poronień, a w 
przebiegu ciąży u tych młodych kobiet cukrzycy ciążowej (GDM) i nadciśnienia indukowanego ciążą (PIH).

5. Ze względu na niekorzystne działanie na profil lipidowy, tzw. starszych progestagenów I i II generacji 
wchodzących w skład DTA (dwuskładnikowe tabletki antykoncepcyjne), pacjentki z PCOS i zaburzeniami 
metabolicznymi prowadzącymi do ujawnienia się chorób sercowo-naczyniowych należy leczyć DTA III 
generacji.

6. Złożoność tego zespołu, wieloczynnikowa etiologia i mnogość różnorodnych objawów ogólnych sprawiają, 
że kompleksowa opieka nad taką pacjentką powinna być wynikiem współpracy ginekologa, internisty, 
diabetologa, psychiatry, psychologa dietetyka, a czasem nawet chirurga.
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Psychoterapia osób z osobowością typu borderline.” 
Prywatna Praktyka Psychoterapeutyczna, Warszawa 
,,Terapia par osób z osobowością typu borderline.”

Sesja składa się z dwóch części: medycznej i psychoterapeutycznej. W pierwszej części Prof. Agata Szulc oraz 
Dr hab. Anna Mosiołek przybliżą perspektywę neurobiologiczną i farmakologiczną zaburzeń osobowości 
typu borderline. Są dane naukowe potwierdzające genetyczny czynnik zaburzeń, zmiany w mózgu, a także 
występowanie zaburzeń funkcji poznawczych. Badania neuroobrazowe wykazuje zmiany w podobnych 
obszarach, jak w chorobie afektywnej dwubiegunowej, ale mniej zaznaczone – są to takie obszary, jak kora 
czołowa, ośrodki podkorowe (ciało migdałowate), związane z przetwarzaniem emocji. Główne neuronalne 
szlaki ulegające dysregulacji w BPD to serotoninergiczny, noradrenergiczny i dopaminergiczny, w związku z 
tym istnieją dowody na to, że farmakoterapia oddziaływująca na te neuroprzekaźniki może być skuteczna 
i razem z oddziaływaniami psychoterapeutycznymi może stanowić fundament zintegrowanego podejścia 
do leczenia. Ze względu na występujące w przebiegu BPD dekompensację psychotyczne, zaburzenia 
zachowania typu acting-out, akty agresji i autoagresji podejmowano próby leczenia zaburzenia atypowymi 
lekami p/psychotycznymi, ponadto stosowane są leki stabilizujące nastrój i leki przeciwdepresyjne. W 
leczeniu zaburzeń osobowości sama farmakoterapia nie daje zadowalających rezultatów. Leki pozwalają 
na wyhamowanie impulsywnych zachowań oraz stabilizację nastroju, co znacząco poprawia samopoczucie 
pacjenta i często daje możliwość podjęcia pracy psychoterapeutycznej, nie likwidują jednak przyczyny 
problemu.

W części psychoterapeutycznej Prof. Marta Makara-Studzińska i Dr Armen Mekhakyan podejmą próbę 
analizy najczęściej stosownej psychoterapii wobec osób z osobowością typu borderline oraz psychoterapii 
par. Relacja interpersonalna osoby z osobowością borderline jest pełna chaosu – przemiennej idealizacji 
i dewaluacji, porzuceń i powrotów, byciem niezrozumianym i odrzuconym. Pacjent z osobowością z 
pogranicza pozwala doświadczyć terapeucie, jak sam się czuje- emocjonalny zamęt, ogrom sprzecznych 
uczuć i wynikającej z nich bezradność. Stałość i przewidywalność jest jednym z ważniejszych czynników 
leczących, choć wymaga to nie lada wytrwałości, empatii i zrozumienia ze strony innych osób. Terapia ma na 
celu zbudowanie zintegrowanego i stałego poczucia siebie oraz innych osób.

Celem sesji jest interdyscyplinarne spojrzenie na pacjentów z osobowością borderline w poszukiwaniu 
rozumienia zachodzących procesów terapeutycznych w relacji: lekarz- pacjent, pacjent – lekarz; 
psychoterapeuta-pacjent, pacjent-psychoterapeuta.

Bądź przy mnie – pacjent z osobowością typu borderline- 
perspektywa neurobiologiczna, farmakologiczna, 
psychoterapeutyczna.
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WSTĘP
Obserwując stażystów po raz pierwszy będących w roli członków zespołu terapeutycznego można zauważyć 
jak bardzo ich postrzeganie uczestników grupy zmienia się wraz z dojrzewaniem obiektu grupowego. 
Uwaga, początkowo skierowana na poszczególnych uczestników grupy i wyrażana w formie indywidualnych 
komentarzy i opinii z czasem nabiera cech ogólnych, zaimki osobowe zmieniają formę z pojedynczej na 
mnogą. Jest to wyrazem przeciwprzeniesieniowej reakcji na wyłanianie się obiektu grupowego. Można 
odnieść wrażenie, że podobny proces zachodzi także w przestrzeni publicznej. Po spostrzeżeniach Wilfeda 
Biona, że prawa rządzące funkcjonowaniem grup odnoszą się też do funkcjonowania indywidualnej psychiki, 
przestrzeń publiczną zdominował automatyczny model faz grupy Bruce'a Tuckmana, który następnie uzyskał 
spójność czasową nazwaną procesem grupowym, aby po uobiektowieniu nazwanym obiektem grupowym 
powrócić do koncepcji Biona au rebours. W istocie, ja grupowe i ja indywidualne kształtuje się w podobny 
sposób.

ROZWINIĘCIE OMAWIANEGO TEMATU
Zrozumienie pojawienia się i kształtowania się ja (ang. self) błąkało się w psychoanalizie obarczone  modelem 
strukturalnym Freuda w którym obiekt był środkiem zaspokajania popędu. Poszerzenie rozumienia ja stało 
się możliwe po pojawieniu się koncepcji rozwojowej Daniela Sterna, który docenił znaczenie procesów 
poznawczych jako osi kształtowania się ja, opisał wyłanianie się obiektów jak koralików nanizanych na oś 
czasu, oraz komplementarne wyłanianie się ja razem z coraz bardziej złożonym postrzeganiem obiektów. 
W procesie rozwoju ja nigdy nie jest bierne, proces rozwoju jest popędowy, niekoniecznie jednak jest 
związany z bezpośrednim zaspokojeniem potrzeb. Można go rozumieć raczej jako proces uruchamiania 
się epigenetycznych funkcji psychicznych, które docelowo umożliwiają samodzielne, dorosłe życie, jednak 
same w sobie nie muszą mieć bezpośredniego znaczenia. W ujęciu Sterna niemowlę plujące na matkę raczej 
uczy się uzewnętrzniania uczuć związanych z frustracją, niż demonstruje niekorzystną rozwojowo zawiść.  
Kształtowanie się ja można podzielić na etapy: wyłaniającego się ja, rdzennego ja, subiektywnego ja, oraz 
werbalnego i następnie narracyjnego ja. Pierwszy etap – wyłaniające się ja jest z natury pofragmentowane 
i niestałe. Metaforą tego etapu rozwoju jest zaburzenie osobowości typu borderline z charakterystyczną 
zmiennością, fragmentacją, skłonnością do identyfikacji i nagłej separacji. Rdzenne ja – następny etap, 
konceptualizowany jest także jako perwersja, relacje z obiektami częściowymi, oraz obiekty własne. W tym 
etapie spójne ja uruchamia sadyzm jako narzędzie do organizowania obiektów. Sadyzm, jak wszystkie 
procesy może być projektowany i przyjmuje nazwę masochizmu. Następny etap – subiektywnego ja jest 
emocjonalnie trudny, ponieważ konfrontuje z samotnością istnienia. Najbardziej widoczna jest wtedy 
dychotomia zależność-niezależność. Jedno i drugie wydaje się nie do zniesienia. Po pomyślnym zakończeniu 
kształtowania się subiektywnego ja pojawia się etap werbalnego ja, zawierający symbolizację i zdolność 
do postrzegania innych osób w sposób emocjonalny, ale ambiwalentny, z akceptacją odmienności i 
indywidualności. W potocznym rozumieniu w tej fazie rozwoju ja dziecko rozumie, pamięta i jest zdolne do 
przymierza wychowawczego. 

Rozwój obiektu grupowego w ujęciu psychodynamicznym
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Obiekt grupowy kształtuje się w taki sam sposób. Jest realnym bytem tworzonym przez grupę, rozproszonym 
po umysłach jej uczestników. Kształtuje się poprzez epigenetyczne etapy rozwojowe, które można rozpoznać 
na podstawie wypowiedzi i zachowania uczestników grupy. Etap w którym terapeuci zaczynają mówić „oni” 
odpowiada fazie subiektywnego ja. Psychoterapię grupową w grupach zamkniętych, które tworzą najlepsze 
środowisko do rozwoju obiektu grupowego można postrzegać jako środowisko do kształtowania się obiektu 
grupowego. Można postawić tezę, że im lepsze rozwojowo warunki stwarza grupie zespół terapeutyczny, 
tym obiekt grupowy uzyskuje wyższy stopień rozwoju i uczestnicy grupy mogą z niego czerpać, rozstając się 
na koniec terapii z jego fragmentami. 

WNIOSKI
Postrzeganie obiektu grupowego i jego ontogenezy jest istotne dla stworzenia grupie wystarczająco dobrych 
warunków rozwoju. Sam proces tworzenia i rozwoju obiektu grupowego jest popędowy, nie można go 
uruchomić z zewnątrz, można natomiast go uszkodzić i zniekształcić na wiele sposobów – tak jak indywidualne 
procesy rozwojowe. Grupy terapeutyczne są budowane z pacjentów głęboko straumatyzowanych, czasami 
trudno sobie wyobrazić koszmarne aspekty ich dzieciństwa. W naturalny sposób dążą do odtworzenia 
traumatycznych aspektów w czasie terapii, zespół terapeutyczny może na wiele sposobów uwikłać się w te 
procesy. Postrzeganie kształtującego się obiektu grupowego dodaje humanizacji i spójności przeżywaniu 
terapeutów, co pozwala zmniejszyć przeciprzeniesieniową presję na uwikłanie się w odtwarzanie urazów 
psychicznych.

Rozwój obiektu grupowego w ujęciu psychodynamicznym
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WSTĘP
Mikrobiota ludzka składa się z ponad tryliona drobnoustrojów - głównie bakterii, a także wirusów, grzybów, 
archeonów i innych. U dorosłego człowieka masa drobnoustrojów może wynosić około 2kg, a liczba ich 
genów może nawet stukrotnie przewyższać liczbę ludzkich. W tym wykładzie będzie nas interesowała 
mikrobiota pod postacią bakterii zasiedlających przewód pokarmowy, a przede wszystkim jelito - ze względu 
na największą gęstość drobnoustrojów w organizmie ludzkim w tym regionie oraz ugruntowane już naukowo 
mechanizmy tworzące oś jelitowo-mózgową (gut-brain axis). Ze względu na łatwość pobierania próbek z 
jamy ustnej w badaniach coraz częściej widuje się również analizę mikrobioty jamy ustnej. Wśród bakterii 
jelitowych najczęściej spotykanymi są Bacteroidetes i Firmicutes (w tym m.in. gatunek Lactobacillus). Liczba 
gatunków i szczepów natomiast może już być liczona w dziesiątkach tysięcy. Jak w takim razie przedstawić 
mikrobiotę w badaniach naukowych? 

ROZWINIĘCIE
Przedstawienie złożoności mikrobioty w badaniach naukowych może być wyzwaniem. Z pomocą przychodzi 
drzewo filogenetyczne oraz szereg wskaźników.  Drzewo filogenetyczne przedstawia ewolucyjne zależności 
pomiędzy gatunkami bakterii jelitowych i rozgałęzia się na coraz szczegółowsze kategorie taksonomiczne 
zgodnie z zasadą: typ, gromada, rząd, rodzina, rodzaj, gatunek, szczep (phylum, classis, ordo, familia, genus, 
species). Filogram jest jednak skomplikowanym rozwiązaniem zajmującym wiele miejsca (Rinninella E. i 
wsp., 2019, Microorganisms). Celem uproszczenia klasycznego filogramu można przedstawić proporcje 
kilku podstawowych typów bakterii w postaci wykresu słupkowego. Można określić, które typy lub gatunki 
zdecydowanie dominują w badanej próbce, czyli określić podstawowe jednostki taksonomiczne mikrobiomu 
(the core measurable microbiome (CMM), a set of core taxa). 
Niektórzy badacze sugerują występowanie enterotypów jelitowych (Arumugam M. i wsp., 2011, Nature). 
Z użyciem analizy głównych składowych (Principal Component Analysis, PCA) wykazano istnienie trzech 
różnych klasterów bakterii (enterotypes), które mogą mieć różne znaczenie funkcjonalne dla gospodarza 
np. w związku z różną aktywnością enzymatyczną czy wpływem na produkcję witamin.
Innym podejściem może być ocena zmiany składu mikrobioty przed i po interwencji. Wówczas zamiast 
wymieniania listy tysięcy gatunków badacze skupiają się na kilku kluczowych, które różnią dwie próbki 
albo których populacja wyraźnie zmieniła się liczebnie. Dla potrzeb badań naukowych można wykorzystać 
referencyjny genom mikrobioty jelitowej (Arumugam M. i wsp., 2011, Nature). Wówczas można określić 
nadmiar niektórych typów lub gatunków (abundance) w badanej próbce względem referencyjnej.
Należy pamiętać, że każdy człowiek ma inny mikrobiom tak jak i odcisk palca, co stanowi istotną trudność 
w jasnym opracowaniu definicji zdrowego mikrobiomu, do którego możnaby odnosić mikrobiom badany. 
Co więcej skład mikrobioty zmienia się z wiekiem i zależy od miejsca pobierania próbki, antybiotykoterapii, 
przyjmowania NLPZ, IPP lub metforminy, palenia papierosów, sposobu karmienia niemowlęcia i innych 
czynników (Rinninella E. i wsp., 2019, Microorganisms). Te wszystkie zmienne warto uwzględnić w analizach 
statystycznych. 
Innym sposobem graficznej reprezentacji danych może być wykres względnego nadmiaru niektórych 
typów bakterii w grupie chorych w odniesieniu do osób zdrowych lub przedstawienie stosunku liczebności 
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dwóch typów bakterii w porównywanych grupach klinicznych (Jang, HM., 2011, Nature).  Co do wskaźników, 
podstawowym z nich jest bogactwo gatunkowe (richness) mikrobiomu jelitowego, będące po prostu łączną 
liczbą gatunków występujących w danej próbce.
Alfa-różnorodność (alpha-diversity), w zależności od zastosowanej formuły matematycznej jest 
przedstawiana m.in. jako indeks Shannon oraz Chao1,  uwzględnia liczebność jak i proporcje typów bakterii. 
Na alfa-różnorodność składają się: indeks bogactwa gatunkowego (richness), indeks równości (eveness), 
który uwzględnia, czy poszczególne gatunki są tej samej liczebności, oraz indeks dominacji, wskazujący który 
gatunek jest przeważający liczebnie, masowo lub pod względem funkcji. Dla przykładu po antybiotykoterapii 
możemy spodziewać się spadku alfa-różnorodności (stan dysbiozy). Spadek alfa-różnorodności jest 
charakterystyczny także dla społeczności zachodnich z wyższym standardem życia i higieny osobistej.
Beta-różnorodność (beta-diversity) zaś to wskaźnik pozwalający przedstawić różnicę w składzie mikrobioty 
pomiędzy dwoma próbkami. 
Podjęto także próbę określenia najmniejszej wielkości grup klinicznych dla oceny mikrobiomu pod względem 
alfa- i beta-różnorodności zalecając liczbę około 100 osób w całej populacji badanej, zakładając moc testu 
80% oraz poziom istotności 5% (Casals-Pascual C. i wsp., 2020, Gastroenterology).  

WNIOSKI
Za pomocą prostych wskaźników jak alfa różnorodność jest możliwe przedstawienie pewnych ilościowych 
i jakościowych cech mikrobioty danej osoby za pomocą jednej liczby, co z łatwością można wykorzystać 
celem badań porównawczych dwóch i więcej grup klinicznych. Celem jednak szczegółowszej analizy zjawiska 
należy zagłębić się w skład mikrobioty i różnice w zakresie poszczególnych gatunków lub szczepów. 
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WSTĘP
Neurobiologia schizofrenii, choć składa się na nią wiele hipotez (dopaminowa, serotoninowa, glutaminergiczna, 
błonowa, genetyczna), nadal pozostawia wiele pytań. W ostatnich latach coraz więcej uwagi kieruje się na oś 
jelitowo-mózgową ze szczególnym uwzględnieniem roli mikrobioty (microbiota-gut-brain axis, MGB) celem 
opisu wpływu bakterii jelitowych oraz mikrobioty jamy ustnej na przekaźnictwo w ośrodkowym układzie 
nerwowym (OUN) - przede wszystkim zainteresowaniem cieszy się neurotransmisyjna GABAergiczna. 
Ponadto prowadzone badania mają na celu określenie różnic w mikrobiocie pomiędzy osobami chorującymi 
na schizofrenię (SHZ) a zdrową kontrolą (HC). Bardziej zaawansowane podejście obejmuje próby określenia 
związku pewnych szczepów bakterii z objawami psychopatologicznymi w grupie SHZ. Co więcej, wskazuje się 
na możliwość udziału mikrobioty w rozwoju niektórych stanów współtowarzyszących schizofrenii np. otyłości. 
Interesującym kierunkiem badań jest ocena efektu pro- i prebiotyków na symptomatologię w schizofrenii. 
Poniżej przedstawiono krótko doniesienia naukowe, które mają zobrazować powyższe kierunki badań.

ROZWINIĘCIE
Mikrobiota jelitowa a przewodnictwo GABAergiczne. W ostatnim czasie postuluje się, że mikrobiota jelitowa 
może wpływać na produkcję, a zatem i aktywność GABA w OUN w przebiegu schizofrenii. W trakcie badań 
mikrobioty wyizolowano bakterie jelitowe, które dla swojego wzrostu wymagają dostępności kwasu gamma-
aminomasłowego. Na tej podstawie rozpoczęto poszukiwania innych sąsiadujących bakterii produkujących 
GABA i okazało się, że należą do nich Bacteroides ssp. Przeprowadzono analize genomową bakterii i 
wskazano kilka rodzajów, które mogą byc zaangażowane w produkcję tego neuroprzekaźnika - Bacteroides, 
Parabacteroides, Escherichia. Co więcej skorelowano nadmiar (abundance) Bacteroides w próbkach kału 
z wynikami funkcjonalnego MRI wskazującymi na mniejsze nasilenie objawów depresyjnych (Strandwitz P i 
wsp., 2019, Nat Microbiol). 

Mikrobiota u osób ze schizofrenią vs. mikrobiota osób zdrowych. Wykazano także statystycznie istotne 
różnice pomiędzy mikrobiotą osób ze schizofrenią i zdrowej kontroli. Osoby z przewlekłą schizofrenią 
miały statystycznie mniej typu Proteobacteria oraz gatunków Haemophilus, Clostridium, Sutterella, a więcej 
Anaerococcus (Nguyen, T.T. i wsp., 2018, Schizophr. Res.).

Mikrobiota a psychopatologia. Powiązano pewne bakterie z objawami klinicznymi. Skorelowano nadmiar 
Ruminococcaceae z mniejszym nasileniem objawów negatywnych w skali SANS, Bacteroides z większym 
nasileniem objawów depresyjnych w kwestionariuszu PHQ-9, a Coprococcus z większym ryzykiem rozwoju 
chorób sercowo naczyniowych według wskaźników ryzyka Framingham. Wcześniejszy początek choroby był 
związany z mniejszą liczebnością Cyanobacteria (Nguyen, T.T. i wsp., 2018, Schizophr. Res.). Doświadczenia 
na modelu zwierzęcym schizofrenii z użyciem antybiotyku (ampicyliny) wykazały zależność objawów (gł. 
poznawczych) od składu mikrobioty.

Wpływ probiotyków w SHZ. Wykazano, że suplementacja Bifidobacterium breve trwająca 4 tygodnie u osób 
ze schizofrenią może spowodować zmniejszenie nasilenia objawów pozytywnych i negatywnych mierzonych 
skalą PANSS oraz depresyjnych i lękowych w skali HADS, a ponadto zmniejszyć poziom TNF-α (Okubo R. i 
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wsp., 2019, J Affect Disord.).
Schorzenia współistniejące - otyłość. Wskazuje się na rolę mikrobioty w rozwoju otyłości w grupie osób ze 
schizofrenią. Analiza mikrobioty jelitowej na modelu zwierzęcym otyłości wykazała mniejszy względny nadmiar 
(abundance) Bacteroidetes, a więcej Firmicutes u otyłych myszy (Ley R.E. i wsp., 2005, Proc. Natl. Acad. 
Sci.). Większa liczebność bakterii zaliczanych do Ruminococcaceae oraz Rikenellaceae byla obserwowana 
u przypadku leptynooporności oraz cukrzycy (Geurts L. i wsp., 2011, Front. Microbiol.). Otyłość może 
wystepować u około 15% pacjentów ze schizofrenią. Etiologia zaburzeń metabolicznych w schizofrenii jest 
złożona. Jednym z podejść do tego zagadnienia może być ocena mikrobioty u osób leczonych olanzapiną - 
wykryto zmiany ilościowe podobne jak w otyłości u osób bez zaburzeń psychicznych tj. spadek nadmiarowości 
(abundance) Bacteroidetes, a wzrost Firmicutes (Szeligowski i wsp., 2020, Frontiers in psychiatry).

WNIOSKI
Wysiłki naukowców dotyczące powiązań między mikrobiotą jelitową a zaburzeniami psychicznymi nie mają 
długotrwałej tradycji. Niewątpliwie potrzeba kolejnych badań naukowych, aby potwierdzić wyżej opisane 
obserwacje. Na chwilę obecną można stwierdzić, że istnieją dane potwierdzające różnice pomiędzy 
mikrobiotą osób ze schizofrenią a osób zdrowych oraz wpływ mikrobioty na neurotransmisję, a zatem 
pośrednio na zespoły psychopatologiczne.
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Przemoc i zachowania agresywne stanowią poważny problem zarówno w Polsce, jak i na świecie. Według 
jednego z szacunków w 2000 roku z powodu przemocy zginęło 1,6 miliona ludzi, z czego prawie jedna trzecia 
z nich w wyniku przestępstwa zabójstwa. Znacznie więcej osób jest narażonych na zachowania agresywne 
ze strony innych, które na szczęście nie kończą się śmiercią. Dotychczas przeprowadzono szereg badań 
ukazujących związki agresji i przemocy z występowaniem zaburzeń psychicznych. Doznana w dzieciństwie 
przemoc może wpływać na powstanie zaburzeń psychicznych w dorosłości zwiększając m. in. wystąpienie 
objawów depresji i lęku, zaburzeń rytmów dobowych, nadużywanie substancji psychoaktywnych, itp. Z 
drugiej strony, osoby chore psychicznie częściej przejawiają zachowania impulsywne i agresywne. Istnieją 
dowody na występowanie związku pomiędzy agresją i przemocą a zaburzeniami takimi jak schizofrenia, 
uzależnienie od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz dyssocjalne zaburzenia osobowości. 
Badania wykazały, że 19% osób cierpiących na zaburzenia ze spectrum schizofrenii przejawia różnego 
rodzaju zachowywania agresywne, mające daleko idące konsekwencje dla nich samych i ich krewnych (gdyż 
często ofiarami przemocy są bliscy chorego). Członkowie rodziny stają się ofiarami ponad połowy zabójstw 
popełnianych przez pacjentów chorujących na schizofrenię w porównaniu z około jedną trzecią zabójstw 
popełnionych przez zdrowych sprawców. Pomimo wykazania dużego społecznego znaczenia agresywnych 
zachowań wśród pacjentów z zaburzeniami psychicznymi oraz związku tych zaburzeń z aktami przemocy, 
niewiele zostało, jak dotąd, ustalone w temacie czynników specyficznych dla chorób psychicznych, które 
mogą przyczynić się do zaistnienia tej zależności. W oparciu o powyższe założenia zaplanowano zatem 
realizację międzynarodowego grantu EU-VIORMED (EUropean study on VIOlence Risk and MEntal Disorders) 
z udziałem 5 krajów europejskich, w tym Polski, reprezentowanej przez pracowników Kliniki Psychiatrii 
Sądowej IPiN w Warszawie.

Projekt badawczy EU-VIORMED jest jednym z niewielu projektów naukowych realizowanych w krajach Unii 
Europejskiej i pierwszym w Polsce podejmującym w sposób kompleksowy problematykę identyfikowania i 
zapobiegania agresji i przemocy w populacji cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych, w tym postępowania 
z osobami, u których występują zachowania agresywne. Celem projektu jest przede wszystkim poprawa 
jakości opieki psychiatrycznej w grupie pacjentów przebywających w ośrodkach sadowo-psychiatrycznych, 
zarówno w Polsce, jak i w innych krajach UE. Projekt zakłada wypracowanie ujednoliconych standardów 
najlepszej opieki psychiatrycznej w oddziałach sądowych -  z ang. „best practice”, w tym w szczególności 
dotyczących oceny ryzyka przemocy i podejmowania działań agresywnych i autoagresywnych przez pacjentów 
cierpiących z powodu chorób psychicznych, głównie schizofrenii. W ramach grantu podjęto się realizacji 
następujących zadań badawczych: 1) Identyfikacji czynników ryzyka przemocy, agresji i autoagresji w grupie 
pacjentów chorujących psychicznie, którzy popełnili w przeszłości czyny zabronione z użyciem przemocy; 
2) Oceny skuteczności narzędzi szacowania ryzyka zachowań przemocowych poprzez przeprowadzenie 
kohortowego badania prospektywnego o charakterze obserwacyjnym w grupie pacjentów z rozpoznaniem 
zaburzeń ze spektrum schizofrenii, przebywających w ośrodkach psychiatrii sądowej; 3) Oceny efektywności 
stosowanych metod terapeutycznych w celu poprawy jakości świadczonej opieki oraz udoskonalania 
postępowania diagnostycznego i leczniczego w trakcie realizacji środków zabezpieczających; 4) Porównania 
różnic w zakresie organizacji systemu opieki zdrowotnej nad pacjentami sądowo-psychiatrycznymi w różnych 
krajach UE w celu opracowania standardów i rekomendacji wobec do sprawowania opieki.

Wyniki przeprowadzonych badań w ramach grantu EU-VIORMED, z których niewielka zaledwie część 
zostanie przedstawiona w trakcie wystąpienia, stanowią istotny wkład w rozwój nauki i praktyki w pracy z 
pacjentami agresywnymi. Znajomość czynników, które zwiększają ryzyko przemocy w określonych grupach 
diagnostycznych oraz konkretnych narzędzi do ich ewaluacji ma istotne znaczenie prognostyczne w kwestii 
oceny prawdopodobieństwa ponownego popełnienia czynu zabronionego w przyszłości, a także daje cenne 
wskazówki umożliwiające zaprojektowanie bardziej skutecznych metod terapeutycznych i korekcyjnych, 
programów profilaktycznych i ochronnych - w celu zmniejszenia tego ryzyka. Ponadto znajomość przyczyn 
zachowań agresywnych i skuteczne zarządzanie ryzykiem mogą w sposób istotny przyczynić się skrócenia 
okresu leczenia izolacyjnego pacjentów sądowych na rzecz leczenia w warunkach wolnościowych.

Badanie ryzyka przemocy w grupie chorujących na schizofrenię 
(grant EU-VIORMED)

mgr
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Każde działanie o charakterze zbrojnym wyzwala szczególny rodzaj pobudzenia emocjonalnego. 
Działania militarne, wojenne, okupacyjne, które charakteryzują się ujawnianiem zachowań agresywnych, 
bezpośrednio lub pośrednio naruszają poczucie bezpieczeństwa, burzą dotychczasowe schematy stabilnego 
funkcjonowania społecznego, wyzwalają nie tylko indywidualne, lecz również społeczne stany lękowe i 
zbiorowe naruszenie spokoju i pewności.

Działania wojenne, których przykładem jest aktualnie tocząca się wojna w Ukrainie, w sposób szczególny 
uruchamiają zaangażowanie społeczne i poszukiwania integracyjne w wymiarze społecznym, które mogą 
zwiększyć poziom bezpieczeństwa, przywrócić poczucie indywidualnej stabilizacji i przewidywalności. 
Dysonans poznawczy, który dotyka społeczności skonfrontowane z wojną w sposób gwałtowny 
odwraca rozumienie znaczeń. Coś, co niemożliwe - staje się jak najbardziej realne, coś, co z uwagi na 
skalę okrucieństwa wydawało się być całkowicie abstrakcyjne i wręcz fikcyjne - staje się nagle bolesną 
rzeczywistością. Wyuczone schematy społecznego funkcjonowania i rozumienia zjawisk, radzenia sobie z 
przeciwnościami stają się całkowicie nieprzydatne. Dotychczasowe wartości materialne, które w ciągu chwil 
zamieniają się w zgliszcza, przestają nagle być wartością samą w sobie, na rzecz ratowania życia własnego i 
swoich najbliższych. Przewartościowanie pojęć i ich znaczeń staje się w obliczu traumy wojennej procesem 
swoistego psychologicznego rozwoju, który nie jest obojętny dla indywidualnej stabilności psychicznej, 
ale też nie dokonuje się bez kosztów społecznych. Postęp cywilizacyjny i techniczny już od kilkudziesięciu 
lat pozwala na codzienne uczestniczenie w wojnie i przeżywanie jej skutków za pośrednictwem coraz 
doskonalszych środków masowego przekazu. Trauma wojenna i jej konsekwencje psychologiczne mogą 
wywoływać rozmaite zaburzenia psychiczne, zarówno wśród bezpośrednio skonfrontowanych z  wojną osób 
w Ukrainie, jaki i wśród oddalonych granicą i setkami kilometrów osób w Polsce. Stresory wojenne niosące 
konfrontację z zagrożeniem życia, byciem świadkiem bezpośrednim lub pośrednim jego utraty, doznaniem 
naruszenia integralności fizycznej, gwałtu, przeżywaniem rozpaczy i fizycznego cierpienia skutkują objawami 
lęku, bezradności, zaburzeniami snu, objawami psychosomatycznymi, życiem w poczuciu stałego zagrożenia 
i niepewności z nawracającymi obrazami oglądanych tragedii, również za pośrednictwem mediów. 
Psychopatologiczne konsekwencje traumy wojennej dla bezpośrednio nią dotkniętych osób przyjmują 
wymiar zaburzeń związanych ze stresem, począwszy od zaburzenia adaptacyjnego, ostrej reakcji na stres 
poprzez zespół ostrego stresu, trwałe zaburzenia osobowości po przeżyciu sytuacji ekstremalnej i PTSD, 
które mogą rozwinąć się po miesiącach, a nawet latach. Do wymagających natychmiastowej interwencji 
psychologicznej i psychiatrycznej należą stany lękowe, depresyjne, reaktywne zaburzenia psychotyczne. 
Inny obraz psychopatologiczny mają skutki pośredniej konfrontacji z traumą wojenną. Dominują tu 
zaburzenia o charakterze społecznym związane z masowymi reakcjami panicznymi, utrzymującym się 
długotrwale powszechnym poczuciem zagrożenia bezpieczeństwa państwa, ujawniającym się zjawiskiem 
ograniczenia perspektywicznego planowania osobistego na rzecz celów w nieodległej przyszłości, 
zmniejszeniem mobilności, ograniczeniami w nowych wyborach politycznych na rzecz status quo, a nawet 
przewartościowaniami w wyborach charakteru wykonywanej pracy, nauki, pasji czy wypoczynku. Towarzyszą 
temu indywidualnie ujawniające się, związane z wojną, stany lękowe, depresyjne, zaburzenia snu i zaburzenia 
obsesyjne stwierdzane często przez psychologów i psychiatrów.  

Zjawisko solidaryzmu społecznego z ofiarami wojny wobec 3 mln uchodźców z Ukrainy w Polsce, 
zaangażowanie w organizowanie pomocy humanitarnej, wolontariaty i akcje są zróżnicowane, nie mają 
charakteru stałego, powszechnego i podlegają dynamice. Podjęcie szerokich badań populacyjnych 
oceniających wpływ konfrontacji z traumą wojenną na zachowania społeczne może przynieść interesujące 
wyniki, które pozwolą na nowe określenie kierunków polityki społecznej w zakresie edukacji, wychowania, 
profilaktyki zaburzeń potraumatycznych czy też kształtowania nowych potrzeb cywilizacyjnych.  

Kontekst społeczny traumy wojennej

mgr
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Jacek Maślankowski Klinika Psychiatrii w Bydgoszczy

Wystąpienie  zawiera część aktualnego dialogu w zespole Ośrodka Leczenia Zaburzeń Lękowych i Afektywnych 
w Klinice Psychiatrii w Bydgoszczy, toczącego się wokół poszukiwań efektywnych strategii do tworzenia 
właściwego otoczenia dla pacjentów w ramach integracji procesów psychoterapii z innymi realizacjami 
terapeutycznymi. Jednocześnie treść wpisuje się w szerszy kontekst opisu czynników leczących na oddziałach 
psychiatryczno-psychoterapeutycznych, akcentując potrzebę spójnej konceptualizacji wynikającą z procesu 
diagnostycznego i aktywności pacjenta na różnych poziomach społeczności oddziału. Autor przywołuje 
powszechnie znane pojęcia przeniesienia, przeciwprzeniesienia, procesów równoległych potwierdzając ich 
przydatność w uwspólnionym języku psychoterapeutów i personelu medycznego. Wskazuje jednocześnie na 
niebezpieczeństwa płynące z ograniczenia kontekstu terapeutycznego do diady psychoterapeuta- pacjent, 
podczas gdy nie odczytane zależności z aktywnym otoczeniem, jakim jest różnorodność oddziału, stale 
przynoszą nowe fakty jawne i niejawne. Autor przytacza swoje doświadczenie kliniczne ilustrując casusami 
poszczególne opisy teoretyczne. W wystąpieniu podkreślony jest problem różnorodności rozpoznań 
wstępnych, stwarzający konieczność dostosowania oddziaływań terapeutycznych do możliwości pacjentów. 
Uwydatniona jest przydatność metody nawet wobec różnorodności paradygmatów będących w zasobach 
personelu.

Jawna i ukryta rzeczywistość oddziału psychiatrycznego
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Łukasz Muldner Nieckowski Centrum Terapii Synteza w Krakowie

Superwizorzy psychoterapii są na różne sposoby przeżywani przez psychoterapeutów, w których życiu 
zawodowym, a czasem i osobistym, pełnią dość oczywiste z perspektywy założeń psychoterapii, choć nie 
zawsze łatwe do połączenia role: konsultacyjną, dydaktyczną, wspierającą, oceniającą czy motywującą.
Zgodne jest przy tym doświadczenie terapeutów, z którego wynika, że współpraca z superwizorami jest 
przydatna, a nawet konieczna. Psychoterapeuta pracując w bezpośredniej relacji z pacjentami potrzebuje 
superwizji z kilku powodów. W bezpiecznych i etycznych warunkach może z pewnego dystansu przyglądać 
się zjawiskom psychicznym, jakie pojawiają się w procesie terapii. Otrzymuje także emocjonalne wsparcie 
i jednocześnie pomoc w zrozumieniu natury pojawiających się przeżyć. Razem z superwizorem może 
przyglądać się metodom swojej pracy, oceniać ich efekty i je optymalizować. Dodatkowo, a może przede 
wszystkim, superwizja psychoterapii kojarzona jest z budowaniem koncepcji mechanizmów, jakie działają 
w psychice pacjenta, którego terapię psychoterapeuta omawia na superwizji, i dzięki temu pogłębianiem 
swojego rozumienia sytuacji psychicznej leczonej osoby.
Czy wymienione tu korzyści z superwizji mogą być przydatne w zawodzie psychiatry -niepsychoterapeuty? 
Na to pytanie spróbujemy poszukać odpowiedzi.

Czy psychiatra potrzebuje superwizora?
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WSTĘP
Obserwujemy w ostatnich latach powstawanie nowego kierunku interwencji w obszarze zdrowia psychicznego 
-są to interwencje oparte na kontakcie z naturą. Zakres tych interwencji stale się poszerza, obejmują one 
między innymi: „kąpiele leśne”, spacery w teranych zielonych i terenach na których zlokalizowane są zbiorki 
wodne i zainteresowania wybranymi elementami środowiska naturalnego. 
Rozwinięcie: W warunkach miejskich parki i lasy miejskie są obszarami w których może koncentrować się 
tego rodzaju aktywność. Miasta to niezwykle przekształcone ekosystemy, niektórzy wręcz autorzy sugerują, 
że z punktu widzenia ewolucji naszych kontaktów z przyrodą mają charakter patologiczny. Intensywność 
kontaktów z innymi osobami w warunkach dużej gęstości zamieszkania, hałas, sztuczne oświetlenie, smog, 
relatywnie niski kontakt z zielenią – to czynniki bardzo negatywnie wpływające na samopoczucie i inne 
elementy zdrowia psychicznego. Wśród mieszkańców miast szczególnie mocno widoczna jest potrzeba 
uzyskania kontaktu z elementami naturalnego środowiska. To rodzaj potrzeby są konfrontowane z 
obiektywnymi trudnościami w odszukaniu przyrody. W konsekwencji rodzi to postawę zwaną biofilią, opartą 
na dążeniu do przyrody, prowadzącą do chęci zwiększenia kontaktów z przyrodą, w najróżniejszy sposób, 
od wyborów osobistych, po sposób współżycia społecznego. Jednym z rodzajów interwencji w tym obszarze 
jest ornitologia terapeutyczna, zaproponowana w książce pod tym samym tytułem autorstwa Piotra 
Tryjanowskiego i Sławomira Murawca. Drogę od potrzeby do praktyki może ilustrować historia publikacji 
pierwszego autora aktualnego doniesienia obrazowana publikacjami na temat psychiatrii i ornitologii. 
Latem w roku 2018 w gronie autorów: Marek Jarema, Marcin Wojnar i S.M. opublikowaliśmy relację z 
pierwszej wyprawy ornitologiczno-psychiatrycznej „Operacja Delta Dunaju 2018”. Wyprawa do Delty Dunaju 
w 2018 była  wyłącznie realizacją hobby, pasji, zainteresowania. W 2019 opublikowano na zaproszenie 
kwartalnika Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków „Ptaki” tekst „Kolorowe życie wewnętrzne – 
o podobieństwach obserwowania ptaków do psychoterapii”. Ten tekst zbliżał już obserwację ptaków do 
psychiatrii i psychoterapii. Jego myślą przewodnią było zaciekawienie pewnym podobieństwem etyki i 
praktyki obserwowania ptaków do praktyki terapeutycznej.  Tekst ten opisywał analogie pomiędzy oboma 
aktywnościami, ale bez wyraźnego kontekstu terapeutycznego samej czynności obserwowania ptaków. W 
czasie pandemii ukazała się  „Ornitologia terapeutyczna”, napisana już w jej trakcie. W tej książce obserwacja 
ptaków została już ujęta nie w kontekście hobby, nie w kontekście realizacji zainteresowań pozazawodowych 
, tylko jako propozycja wspomagania zdrowia psychicznego. W ciągu dwóch lat tak bardzo zmieniły się 
znaczenia. Obserwacja ptaków stała się potencjalnie nie tylko oderwaniem od pracy zawodowej. Stała się 
całkiem realną propozycją oddziaływania prozdrowotnego adresowanego potencjalnie dużej populacji. 
W latach 2021-2022 miało miejsce już kilka spacerów skoncentrowanych na poznawaniu dziko żyjących 
gatunków ptaków które były prowadzane przez profesjonalistów zdrowia psychicznego.
Wnioski: Interwencje oparte na kontakcie z naturą są obiecującym nowym elementem działań służących 
poprawie stanu psychicznego. Mogą one być szczególnie skuteczne w populacji mieszkańców miast.

Od potrzeby do praktyki – ornitologia terapeutyczna w Polsce
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WSTĘP
Badanie EZOP II jest największym badaniem kondycji psychicznej ludności w historii badań epidemiologicznych 
w Polsce. Badania EZOP II były finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. 

W ramach tego projektu przeprowadzono ok. 2 tysięcy wspomaganych komputerowo wywiadów z 
losowo dobranymi młodymi osobami w wieku 7-17 lat. W projekcie EZOP II wykorzystana została polska 
adaptacja Międzynarodowego Kwestionariusza Neuropsychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży MINI Kid (Mini 
International Neuropsychiatric Interview for Children and Adolescents, wersja 7.0.2).  Kwestionariusz MINI 
KID pozwala na postawienie diagnozy ponad 20 zaburzeń psychicznych według amerykańskiej klasyfikacji 
zaburzeń psychicznych DSM 5. W tej klasyfikacji podjęto próbę odejścia od sztywnych, zero-jedynkowych 
podziałów na rzecz oceny natężenia zaburzeń. Widać to na przykładzie zaburzeń związanych z piciem alkoholu 
lub używaniem innych substancji psychoaktywnych, z których znika diagnoza uzależnienia a zaburzenia dzieli 
się na łagodne, umiarkowane i ciężkie. Ta zmiana klasyfikacji, po włączeniu symptomów zaburzeń łagodnych, 
może dawać wyższe oszacowania rozpowszechnienia niektórych zaburzeń w porównaniu z wcześniejszymi 
systemami klasyfikacji.

WYNIKI
Wyniki badania EZOP II wskazują, że ponad pół miliona dzieci i młodzieży w Polsce ma za sobą doświadczenia 
związane z zaburzeniami psychicznymi, z czego ponad 200 tysięcy dzieci w wieku 7-11 lat i ponad 350 
tysięcy młodzieży w wieku 12-17 lat. Zaburzeń internalizacyjnych, na które składają się przede wszystkim 
zaburzenia lękowe doświadcza ponad 300 tysięcy dzieci / młodzieży, około 8% dzieci i 7% młodzieży. 
Zaburzenia nastroju, w tym zaburzenia depresyjne i epizody manii potwierdziło znacznie mniej, bo 70 
tysięcy dzieci/ młodzieży, wśród nich zdecydowana większość to nastoletnia młodzież.  Można przypuszczać, 
zważywszy na podobne rozpowszechnienie epizodów depresji i manii, że przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy 
dzieci/ młodzieży cierpiało na dwubiegunową chorobę afektywną. 

Podobnie jak w przypadku zaburzeń internalizacyjnych, zaburzeń eksternalizacyjnych doświadczało około 
300 tysięcy dzieci/ młodzieży, w tym ponad sto tysięcy doświadczało zaburzeń związanych z używaniem 
substancji psychoaktywnych (alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych). 

Wyższe rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych (ponad 20%) dotyczy szczególnie dzieci i młodzieży 
z rodzin objętych pomocą społeczną, a także wyższe rozpowszechnienie stwierdzono we „wrażliwym” 
rozwojowo okresie dojrzewania. Szczególne ryzyko dotyczy wieku 16–17 lat, w którym trudności i zaburzenia 
zdrowia psychicznego skokowo narastają. Zagrażająca kumulacja niekorzystnych czynników rozwojowych 
i zdrowotnych stanowi palące wyzwanie dla współpracy placówek oświaty, ośrodków pomocy społecznej, 
ośrodków pomocy psychologicznej i opieki medycznej.

Dzieci i młodzież w wieku 7-17 lat

dr hab.
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WNIOSKI
W celu ograniczenia tych niekorzystnych zjawisk konieczne jest: podniesienie kompetencji wychowawczych 
i adekwatne wsparcie wychowawcze rodziców, uwzględnienie problemów zdrowia psychicznego w 
programach ośrodków pomocy społecznej; podniesienie kompetencji pracowników sektorów, do których 
trafiają dzieci z problemami i zaburzeniami zdrowia psychicznego (zwłaszcza zdrowia, pomocy społecznej, 
oświaty) w zakresie promocji zdrowia psychicznego, wczesnej identyfikacji problemów, profilaktyki zaburzeń 
psychicznych, udzielania wsparcia lub leczenia; udostępnienie narzędzi adekwatnych do realizacji tych 
zadań (programów promocji i profilaktyki, testów przesiewowych, krótkich narzędzi diagnostycznych i 
zaleceń terapeutycznych). Przede wszystkim jednak konieczny jest rozwój środowiskowej opieki zdrowotnej 
skoncentrowanej na zdrowiu dzieci i młodzieży, współpracującej z rodziną i środowiskiem szkolnym dziecka. 
Wymaga to inwestowania w reformę opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz wdrażania w życie działań z zakresu 
promocji zdrowia psychicznego zapisanych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021–2025.

Dzieci i młodzież w wieku 7-17 lat
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WSTĘP
Badanie EZOP II jest największym badaniem kondycji psychicznej ludności w historii badań epidemiologicznych 
w Polsce. W ramach tego projektu przeprowadzono ok. 12 tysięcy wspomaganych komputerowo wywiadów 
z losowo dobranymi osobami w wieku 18 lat i więcej. W projekcie EZOP II wykorzystana została polska 
adaptacja kwestionariusza WHO WMH-CIDI wersja 21.1.4.2. Jest to nowoczesne narzędzie epidemiologiczne 
służące do oceny ogólnego stanu zdrowia emocjonalnego i somatycznego osób badanych. Pozwala ono 
również zgromadzić dane dotyczące subiektywnego obciążenia chorobą, stosowania farmakoterapii, 
dostępności i jakości usług medycznych, a także barier utrudniających korzystanie z tego rodzaju opieki. 
Badania EZOP II były finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Są 
one kontynuacją badania EZOP I z lat 2009-2012 (10 tys. respondentów) zrealizowanego z Mechanizmów 
Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

WYNIKI
Wyniki badania EZOP II wskazują, że różnych zaburzeń psychicznych doświadcza w swoim życiu ponad 
25%  dorosłych mieszkańców naszego kraju, czyli ponad 8 mln osób, w tym częściej są to osoby słabiej 
wykształcone, osamotnione (rozwiedzione, owdowiałe) i osoby, które przedwcześnie wypadły z rynku pracy 
(bezrobotni, renciści). 
Tylko 16% osób z zaburzeniami psychicznymi korzystało z pomocy psychiatrycznej lub psychologicznej. 
Wynika to nie tylko ze słabej dostępności takiej pomocy, ale także z powodu stygmatyzujących uprzedzeń 
wobec osób z zaburzeniami psychicznymi oraz instytucji psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Ponad połowa 
mieszkańców naszego kraju nie akceptuje osób cierpiących na choroby psychiczne w swoim środowisku i 
niechętnie widziałaby placówki opieki psychiatrycznej w pobliżu swojego miejsca zamieszkania.
Ponad 7% respondentów doświadczyło zaburzeń związanych z alkoholem kiedykolwiek w życiu. Przy czym, 
odsetek ten wśród bezrobotnych mężczyzn sięga 35%, a wśród pracujących – 12%. Wśród ogółu cierpiących 
na zaburzenia alkoholowe znakomita większość stanowią jednak pracujący, bowiem pracujących mężczyzn 
jest więcej niż bezrobotnych.

WNIOSKI
Bez gruntownej zmiany systemu ochrony zdrowia psychicznego nie będziemy w stanie zdecydowanie 
wpłynąć na poprawę tego stanu. Eliminacja źródeł niezadowalającej kondycji psychicznej Polek i Polaków 
wymaga podjęcia przemyślanych, opartych na dowodach naukowych działań na rzecz promocji zdrowia 
psychicznego oraz profilaktyki i leczenia jego zaburzeń.
Postawy wobec osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi, wobec tych zaburzeń i wobec instytucji 
psychiatrycznych nadal ujawniają znaczny poziom stygmatyzacji i dystansu. Konieczne jest konsekwentne 
podjęcie skutecznych programów destygmatyzacyjnych w postaci szerokich kampanii społecznych, 
programów szkoleniowych adresowanych do pracowników służb pomocowych, odpowiedzialna aktywność 
środowisk medialnych i opiniotwórczych, promocja autentycznych doświadczeń chorowania i zdrowienia. 
Nade wszystko jednak konieczna jest kontynuacja reformowania instytucji psychiatrii prowadząca do zmiany 
jej restrykcyjnego wizerunku, do bliskości, dostępności i kompleksowości udzielanej pomocy, do godziwych 
warunków leczenia, zgodnie z celem wskazanym w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Dorośli w wieku 18+

dr hab.
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Najwięcej ankietowanych wykazało postawę pragmatyczną czyli optuje, iż przymus stanowi integralny 
czynnik opieki i zapewnienia bezpieczeństwa. Najmniej osób opowiedziało się za postawą pozytywną, czyli, 
że przymus może stanowić interwencję terapeutyczną. Nie zaobserwowano istotnej zależności między 
nasileniem postawy pragmatycznej wobec przymusu a wiekiem i stażem zawodowym badanych, natomiast 
istotna zależność wystąpiła między nasileniem postawy krytycznej wobec przymusu a stażem pracy. Nasilenie 
postawy krytycznej było istotnie mniejsze u badanych pracujących w zawodzie do 15 lat niż powyżej 25 lat. 
Zdaniem ponad 32% badanych posiadających specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego 
użycie przymusu może zaszkodzić relacji terapeutycznej między pacjentem a pielęgniarką. Ponadto 47% 
badanych uważa, że zastosowanie przymusu narusza integralność pacjenta oraz, że ograniczone zasoby 
kadrowe sprzyjają nadużywaniu przymusu.

WNIOSKI:
1. Pilotaż powyższych badań wskazuje, że jest to ciekawy obszar eksploracyjny, zwłaszcza dla osób 
zarządzających w psychiatrycznej opiece zdrowotnej, bowiem wyniki badań postaw personelu mogą okazać 
się kluczowe w kontekście skali stosowania przymusu w danym podmiocie leczniczym i potwierdzenie tezy, 
że nie warto stosować przymusu w psychiatrii. 

2. Należy dążyć do zwiększenia zasobów kadrowych w psychiatrii co przełoży się na zwiększenie ilości czasu 
i kontaktu osobistego zespołu terapeutycznego z pacjentem, wówczas, przymus mógłby zostać znacznie 
ograniczony.

3. Należy zwiększyć dynamikę szkoleń, w tym szkoleń specjalizacyjnych, które pozwolą zrozumieć triadę: 
postawa – przemoc – przymus.

Dlaczego nie warto stosować przymusu  w psychiatrii. 
Analiza postaw zespołu terapeutycznego wobec przymusu  
bezpośredniego.
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WPROWADZENIE 
Zaburzenia afektywne dwubiegunowe należą do schorzeń psychiatrycznych silnie wpływających na 
funkcjonowanie pacjentów i ich rodzin, ale przebieg choroby może być bardzo różnorodny. Dlatego 
kluczowe znaczenie ma indywidualny obraz kliniczny i możliwość dokładniejszej identyfikacji osób, u których 
przebieg jest szczególnie ciężki. Czy chorzy charakteryzujący się różnym przebiegiem klinicznym zaburzeń 
afektywnych dwubiegunowych mają odmienną ekspresję genów w okresie eutymii? 

CEL
Celem badania było zidentyfikowanie różnic na poziomie mRNA (genów o zmienionej ekspresji) pomiędzy 
pacjentami z typem I i II choroby; pacjentami z i bez prób samobójczych w wywiadzie; z i bez objawów 
psychotycznych w przebiegu choroby; pacjentami, u których przeważają epizody depresyjne lub te o 
przeciwnej polarności; pomiędzy pacjentami o licznych epizodach oraz pacjentami, u których występuje 
współchorobowość zaburzeń dwubiegunowych z zaburzeniami lękowymi i związanymi z używaniem 
substancji psychoaktywnych.

MATERIAŁY I METODY
Badaniem objęto 30 pacjentów z diagnozą zaburzeń afektywnych dwubiegunowych wg ICD-10 i DSM-5 w 
okresie eutymii. Charakterystykę kliniczną udokumentowano przy pomocy SCID-I oraz OPCRIT, stan eutymii 
potwierdzono w ocenie skalami Becka, Hamiltona i Younga. Materiał biologiczny do badania ekspresji genów 
stanowiły próbki krwi obwodowej pobranej na czczo w godzinach porannych. Do profilowania transkryptomu 
jednojądrzastych komórek krwi obwodowej pacjentów wykorzystano mikromacierze firmy Agilent. Analizy 
przeprowadzono przy pomocy oprogramowania GeneSpring 14.9.1 przy założeniu, że poziom znaczącej 
zmiany ekspresji to FC ≥ 2 oraz wartość p<0,05. Wykorzystano bazy bioinformatyczne DAVID oraz KEGG.

WYNIKI
Porównując wg typów choroby stwierdzono różnice w ekspresji 18 genów; wg liczby epizodów – 49 genów; 
wg współchorobowości – 273 genów; wg prób samobójczych w wywiadzie – 1720 genów; wg przeważającej 
polarności epizodów – 2143 genów; wg obecności objawów psychotycznych – 3223 genów. Wśród genów 
ulegających odmiennie ekspresji w zależności od występowania objawów psychotycznych baza DAVID 
zidentyfikowała 459 genów o podwyższonym poziomie mRNA u osób, które doświadczały objawów 
psychotycznych i 146 genów o obniżonym poziomie mRNA. Wśród nich, tymi których zmiany ekspresji 
uzyskały najniższe wartości p po korektach (Bonferroni, Benjamin-Hochberg i FDR) były geny CCL23, IL18RAP, 
IL18R1, PRL, IL1RAP, TNFRSF10C, IL1B, IL4, TNFRSF1A oraz OSM.
Wnioski: Badane warianty przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych charakteryzują się częściowo 
odmiennymi profilami ekspresji genów. Cechą choroby o najbardziej wyróżniającym się profilu ekspresji 
jest obecność objawów psychotycznych. Geny o zmienionym poziomie ekspresji obejmują w tym przypadku 
m.in. geny zaangażowane w procesy zapalne i immunologiczne. 
Badanie finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, grant 2016/21/B/NZ5/00148.

Profilowanie transkryptomu jako biologiczny marker 
charakterystyki przebiegu zaburzeń afektywnych 
dwubiegunowych.
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Rosnące zanieczyszczenie środowiska, zwłaszcza zanieczyszczenie powietrza, staje się jednym z 
najpowszechniejszych i najistotniejszych czynników wpływających na nasze zdrowie, w tym zdrowie 
psychiczne. Rosnąca świadomość tego faktu znajduje swoje odzwierciedlenie w dużej liczbie publikowanych 
artykułów dotyczących tego tematu. 
Celem naszej pracy było zebranie najnowszego piśmiennictwa odnośnie wpływu zanieczyszczenia powietrza 
na funkcje poznawcze oraz przeprowadzenie krytycznej analizy i wyciągnięcie wniosków. Zebrany przez 
nas materiał posłuży do wyznaczenia kolejnych celów naukowych, w tym kierunku pracy badawczej, którą 
będziemy realizować w najbliższej przyszłości. 
Artykuły do analizy zostały wybrane z internetowych baz danych: PubMed, Google Scholar i Cochrane 
Library, poprzez wyszukiwanie słów kluczowych: zanieczyszczenie powietrza, funkcje poznawcze. Ze 
wszystkich dostępnych publikacji wybrano 34 artykuły pochodzące z ostatnich 12 lat (od 2010 r.), które 
najlepiej odpowiadały założeniom pracy i zawierały najbardziej aktualne dane.  Dotyczyły one głównie badań 
na populacjach osób starszych zamieszkujących większe miasta, co łączyło się ze zwiększoną ekspozycją 
na wzmożone zanieczyszczenie powietrza. Niektórzy autorzy rozróżniali zanieczyszczenie powietrza 
związane i nie związane z transportem. Częstym kryterium była odległość zamieszkania od dużych dróg, 
lub innych elementów infrastruktury miejskiej charakteryzujących się nasilonym ruchem ulicznym, który 
jest wiązany z zanieczyszczeniem powietrza. Zaobserwowano wyraźny związek szybkości obniżenia funkcji 
poznawczych z ekspozycją na zanieczyszczenie powietrza, najczęściej mierzonego za pomocą takich 
parametrów jak: pył zawieszony (PM2.5), dwutlenek azotu (NO2) i ozon (O3). Część autorów zwracała 
także szczególną uwagę na zawartość metali w powietrzu, zwłaszcza pochodzących ze spalania paliw 
samochodowych. Ponadto odnotowano zwiększoną częstość występowania objawów otępiennych na 
terenach najbardziej zanieczyszczonych, co znalazło odzwierciedlenie w wynikach badań neuroobrazowych. 
Informacje pochodzące z przeanalizowanych przez nas publikacji jednoznacznie wskazują na związek 
między narażeniem na szkodliwe czynniki środowiskowe związane z zanieczyszczeniem powietrza, a 
spadkiem funkcji poznawczych. Do głównych funkcji, które ulegają obniżeniu badacze zaliczają: uwagę, 
pamięć, funkcje językowe oraz funkcje wykonawcze. Niektórzy autorzy sugerują korelację pomiędzy 
podwyższonymi poziomami poszczególnych substancji i związków: PM2.5, NO2, SO2, CO2, CO, NO, NOx, 
a konkretnymi zaburzeniami funkcji kognitywnych: orientacji, uwagi, kalkulacji, rejestrowania i funkcji 
związanych z językiem. Szczególnie podkreślanym aspektem wpływu zanieczyszczenia na deteriorację 
poznawczą jest długotrwały czas ekspozycji na zanieczyszczenie środowiska, trwający ponad 20 lat. Spadek 
funkcji poznawczych jest szczególnie widoczny u osób starszych, co w niektórych opracowaniach wiązało się 
także ze zwiększonym ryzykiem rozwoju otępienia.  Autorzy przytaczanych publikacji wskazują nie tyle na 
regresję funkcji poznawczych spowodowanych de novo czynnikiem jakim jest zanieczyszczenie środowiska, 
ale na przyspieszenie i tak postępującego, naturalnego procesu, będącego elementem fizjologicznych zmian 
związanych ze starzeniem. Również zmniejszenie objętości istoty białej zostało zaobserwowane i opisane 
przez wielu autorów. Przeanalizowane przez nas artykuły naukowe nie są wolne od ograniczeń. Często 
nie zostały w nich uwzględnione czynniki, które mogą wywoływać podobny efekt na neurokognitywność. 
Do tego typu najczęściej wymienianych czynników należą: status sojo-ekonomiczny i nawyki żywieniowe, 
wykształcenie, aktywność fizyczna, hałas, zaburzenia snu, czy inne czynniki związane z zamieszkiwaniem 

Wpływ zanieczyszczenia środowiska na funkcje poznawcze - 
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gęsto zaludnionych terenów miejskich. Kolejnym elementem, który utrudnia obiektywne porównanie badań 
jest różnorodność branych pod uwagę parametrów oraz znaczna liczba różnych testów poznawczych. 
Może to powodować znaczące rozbieżności w wynikach, co z kolei utrudnia sformułowanie jednoznacznych 
wniosków. Obecnie dostępne w literaturze wyniki badań wyraźnie wskazują na powiązanie zanieczyszczenia 
powietrza zarówno z przyspieszonym tempem spadku funkcji poznawczych jak i indukcją występowania 
demencji. Autorzy jednogłośnie sugerują zwrócenie uwagi na zanieczyszczenie powietrza jako czynnika 
mającego istotny wpływ na funkcje kognitywne, jednocześnie postulując podjęcie działań mających na celu 
ograniczenie emisji opisywanych szkodliwych substancji. Jednakże mnogość schematów prowadzonych 
badań, różnorodność narzędzi oraz branych pod uwagę czynników wymuszają ujednolicenie metodyki, oraz 
przeprowadzanie dalszych badań w celu ostatecznej weryfikacji założeń.

Wpływ zanieczyszczenia środowiska na funkcje poznawcze - 
przegląd literatury
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WSTĘP
Miażdżyca tętnic szyjnych jest związana z ryzykiem udaru niedokrwiennego i upośledzeniem funkcji 
poznawczych. Funkcje poznawcze obejmują pamięć, uwagę, spostrzeganie, myślenie, język i porozumiewanie 
się. Opublikowane do tej pory doniesienia naukowe sugerują występowanie dysfunkcji poznawczych 
zarówno u symptomatycznych jak i asymptomatycznych chorych ze zwężeniem tętnic szyjnych. Na podstawie 
wielu badań okazuje się, że rewaskularyzacja tętnic szyjnych nie tylko chroni przed udarem, ale także u 
niektórych chorych może doprowadzić do dodatkowej, korzystnej zmiany, jaką jest poprawa w zakresie 
funkcji poznawczych. Zwężenie tętnic szyjnych wydaje się być niezależnym czynnikiem ryzyka deterioracji 
poznawczej. Główne mechanizmy za to odpowiedzialne to zatorowość i hypoperfuzja mózgowa. Zabiegi 
rewaskularyzacyjne najczęściej polepszają funkcjonowanie poznawcze.

CEL
Celem prezentowanej pracy jest ocena dynamiki funkcji poznawczych i weryfikacja hipotezy zakładającej 
poprawę wybranych funkcji poznawczych: pamięci, uwagi, percepcji, funkcji przestrzennych i wykonawczych, 
mowy i fluencji niewerbalnej u pacjentów po zabiegu stentowania tętnic szyjnych w obserwacji 12 miesięcznej. 
W tym celu dokonano oceny przytoczonych powyżej funkcji przed oraz 12 miesięcy po zabiegu wszczepienia 
stentów w ośrodku zabrzańskim. Ponadto oceniono intensywność objawów depresji i lęku oraz poczucie 
koherencji u tych chorych. Do analizy włączono ostatecznie 47 osób.

WYNIKI
Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, iż u badanej populacji osób występuje istotna poprawa 
sprawności niektórych, ważnych z perspektywy życia codziennego, funkcji poznawczych. Jednocześnie nie 
zaobserwowano spadku jakiejkolwiek z analizowanych sprawności poznawczych po dokonanym zabiegu. 
Wyniki Testu Figury Złożonej Rey’a sugerują, że u pacjentów poddanych rewaskularyzacji istotnej poprawie 
uległy zdolności wzrokowo-przestrzenne. Zaobserwowano również zdecydowany wzrost poprawności 
wykonania zadania angażującego pamięć wzrokową. Istotna poprawa wykonania zadań z testu Symbole Cyfr 
świadczy o wzroście sprawności w zakresie koncentracji uwagi i pamięci krótkotrwałej, co może przekładać 
się na podniesienie zdolności uczenia się i poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej. Badani poprawili 
także swoje wyniki w Teście Sortowania Kart z Wisconsin (zaobserwowano istotny spadek odpowiedzi 
błędnych - zdecydowanie spadła liczba odpowiedzi i błędów perseweracyjnych, jak również błędów 
nieperseweracyjnych), co sugeruje poprawę w zakresie elastyczności działania poprzez zwiększenie kontroli 
funkcji poznawczych, co przekłada się na adekwatność działania w zmieniającym się środowisku. 
Wnioski: U pacjentów poddanych rewaskularyzacji tętnic szyjnych uzyskano poprawę w zakresie 
podstawowych funkcji poznawczych takich jak uwaga, pamięć krótkotrwała, jak również w zakresie bardziej 
złożonych sprawności obejmujących koordynację wzrokowo-przestrzenną, koordynację wzrokowo-ruchową, 
a nawet kontrolę funkcji wykonawczych. Intensywność objawów lękowych i depresyjnych istotnie ujemnie 
korelowała z poczuciem koherencji. Z przytoczonych wyżej informacji należy wnioskować, że minimalizowanie 
deterioracji poznawczej występującej zarówno u asymptomatycznych jak i symptomatycznych chorych z 
miażdżycą tętnic szyjnych może stać się kolejnym celem rewaskularyzacji tętnic szyjnych oprócz jak dotąd 
jedynego – prewencji udaru mózgu.

Jak szyja kręci głową, czyli emocjonalne i poznawcze skutki 
miażdżycy tętnic szyjnych
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WSTĘP
Jeszcze kilka lat temu w środowisku psychiatrycznym i w znaczącej części środowiska psychoterapeutycznego 
panował konsensus, że zaburzeń osobowości u dzieci i młodzieży nie rozpoznaje się. Jednym  z tego powodów 
było przekonanie, że nasza wiedza o obrazie klinicznym zaburzeń w młodszym wieku jest zbyt mała, by 
w jednoznaczny sposób je diagnozować. Powszechnie uważano też, że postawienie diagnozy zaburzeń 
osobowości nastolatkowi może negatywnie wpłynąć na jego rozwój, narzucając diagnozą tożsamość, która 
stanowić będzie dla niego wzorzec identyfikacyjny. 

ROZWINIĘCIE OMAWIANEGO TEMATU
Ostatnie kilkanaście lat konfrontuje nas jednak z narastającą falą pacjentów u których dotychczas stosowane 
diagnozy są nieadekwatne lub jedynie w części opisujące ich stan kliniczny. Ich zasadniczą wspólną cechą 
jest znaczne nasilenie skłonności autodestukcujnych, labilny zmieniający się kilka razy dziennie nastrój nie 
pozostający w wyraźnym związku z  okolicznościami zewnętrznymi, wysoki poziom trudności w relacjach 
rodzinnych oraz problemy w tworzeniu relacji terapeutycznych. Jako najtrafniejszą w opisie tej grupy 
uznać można diagnozę zaburzeń osobowości w tym osobowości border-line. Według dostępnych w 
literaturze danych, wśród osób zgłaszających się w trybie pilnym z myślami i tendencjami samobójczymi 
do placówek psychiatrii dzieci i młodzieży rozpoznanie to może mieć ponad 70% nastolatków. Cechy 
zaburzonej osobowości są u nastolatków mniej specyficzne i mniej trwałe. Ich największe nasilenie może 
być obserwowane między 12 a 16 rokiem życia. Cechy osobowości z pogranicza u nastolatków stanowią 
czynnik ryzyka pojawienia się w okresie późniejszym różnorodnej psychopatologii oraz stanowią negatywny 
prognostyk leczenia.

WNIOSKI
Zarówno więc doniesienia naukowe, jak i praktyka kliniczna wskazują, iż konieczne wydaje się opracowanie 
nowego modelu diagnozy zaburzeń osobowości w okresie adolescencji. Opracowania wymagają również 
adekwatne dla pacjentów w wieku rozwojowym schematy terapeutyczne. Jednymi ze wskazanych do 
stosowania w leczeniu zaburzeń osobności są szkoły psychoterapii psychodynamicznej. Ich stosowanie u 
nastolatków wymaga jednak adaptacji do specyfiki wiekowej.

Psychoterapia psychodynamiczna w nieprawidłowym 
rozwoju osobowości u młodzieży.
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Jeszcze kilka lat temu w środowisku psychiatrycznym i w znaczącej części  środowiska psychoterapeutycznego 
panował konsensus, że zaburzeń osobowości u dzieci i młodzieży nie rozpoznaje się. Jednym  z tego  
powodów było przekonanie, że nasza wiedza o obrazie klinicznym zaburzeń w młodszym wieku jest zbyt 
mała by w jednoznaczny sposób je diagnozować. Powszechnie uważano też, że postawienie diagnozy 
zaburzeń osobowości nastolatkowi może negatywnie wpłynąć na jego rozwój, narzucając diagnozą  
tożsamość, która stanowić będzie dla niego wzorzec identyfikacyjny. Ostatnie kilkanaście lat konfrontuje 
nas jednak z narastającą falą pacjentów u których dotychczas stosowane diagnozy są nieadekwatne lub 
jedynie w części opisujące ich stan kliniczny. Ich zasadniczą wspólną cechą jest znaczne nasilenie skłonności 
autodestukcujnych, labilny zmieniający się kilka razy dziennie nastrój nie pozostający w wyraźnym związku z  
okolicznościami zewnętrznymi, wysoki poziom trudności w  relacjach rodzinnych oraz problemy w tworzeniu 
relacji terapeutycznych. Jako najtrafniejszą w opisie tej grupy uznać można diagnozę zaburzeń osobowości 
w tym osobowości border-line. Cechy zaburzonej osobowości są u nastolatków mniej specyficzne i mniej 
trwałe. Profil objawów jej jednak podobny jak u dorosłych choć rozróżnienie pomiędzy ADHD, CHAD a 
osobowością borderline, narcystyczną, i innymi zaburzeniami osobowości może być  trudne. Niektóre z 
tych zaburzeń często ze sobą współwystępują. Cechy osobowości z pogranicza u nastolatków stanowią 
czynnik ryzyka pojawienia się w okresie późniejszym różnorodnej  psychopatologii oraz stanowią negatywny 
prognostyk leczenia. Zarówno więc doniesienia naukowe jak i praktyka kliniczna wskazują, iż konieczne wydaje 
się opracowanie nowego modelu diagnozy zaburzeń osobowości w okresie adolescencji. Opracowania 
wymagają również adekwatne dla pacjentów w wieku rozwojowym schematy terapeutyczne.

Psychoterapia psychodynamiczna w nieprawidłowym rozwoju 
osobowości u  młodzieży
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W ciągu ostatnich czterech dekad odnotowywano generalnie wzrost skali zainteresowania relacją między 
pomagającym i otrzymującym pomoc, a w szczególności wzrosło zainteresowanie przymierzem w 
psychoterapii. Przymierze psychoterapeutyczne jest kluczowym zagadnieniem w pracy klinicznej, zarówno z 
dorosłymi, jak i z młodymi, i podlega nieustannej eksploracji i zrozumieniu, zwłaszcza z uwagi na zależne od 
niego rezultaty terapii. Podkreśla się, że relacja psychoterapeutyczna jest istotnym czynnikiem doświadczeń 
korektywnych i nośnikiem zmiany dla pacjenta. Jak dotąd nie ma jednak akceptowanej wspólnie definicji 
przymierza, chociaż wiele było prób określenia jego treści i struktury w sposób znaczący empirycznie. 
Pomimo braku porozumienia co do jego definicji, badacze rzadko mają wątpliwości, że jest to konstrukt 
wielowymiarowy.

Celem wystąpienia jest przedstawienie wyników badań naukowych, które pozwalają zweryfikować i finalnie: 
wnioskować o wymiarach przymierza terapeutycznego. Eksploracji empirycznej poddano kluczową i 
kanoniczną koncepcję przymierza w działaniu zaproponowaną przez Bordina. Bordin wyraźnie pozycjonował 
w swojej koncepcji przymierze w działaniu jako zmienną panteoretyczną, którą można określić relację pacjent-
terapeuta we wszystkich modalnościach psychoterapeutycznych. Próbę badawczą stanowiło 428 osób, w 
tym 262 pacjentów i 166 psychoterapeutów. W badaniu dokonano oceny struktury przymierza w działaniu 
na podstawie 262 diad psychoterapeuta - pacjent. Analizę struktury czynnikowej przeprowadzono w kilku 
etapach wykorzystując statystykę równań strukturalnych (SEM). Hipoteza dotycząca istnienia trójczynnikowej 
struktury przymierza w działaniu została wsparta wynikami analiz przeprowadzonymi dla czterech modeli 
realizacji pomiaru. 

Bordinowskie trzy wymiary sojuszu uzyskały pełne wsparcie empiryczne. Przymierze w psychoterapii 
ma charakter trójwymiarowy, to sojusz między pacjentem a psychoterapeutą na temat celów i zadań 
psychoterapii w kontekście ich wzajemnej więzi emocjonalnej.

Struktura sojuszu psychoterapeutycznego - perspektywa 
pacjenta i psychoterapeuty
Doniesienia z badań empirycznych
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1. Protokół leczenia natrętnych myśli u dzieci. 
2. Protokół leczenia zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego u dzieci w wielu wczesnoszkolnym. 
3. Protokół leczenia trichotylomanii u nastolatki.

W ostatnich 20 latach obserwuje się coraz częstsze występowanie zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego 
nie tylko u dorosłych, ale przede wszystkim u dzieci (Nardone, Portelli, 2013).

W dzisiejszej prezentacji omówię genezę powstawania i utrzymywania się zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych 
(OCD) u dzieci, przedstawię 5 stadiów rozwoju tego zaburzenia psychicznego, a następnie przedstawię 3 
przypadki kliniczne OCD u dzieci w różnym wieku. Historie moich pacjentów i ich rodzin posłużą także do 
przedstawienia podstawowych technik terapeutycznych stosowanych w ramach krótkoterminowej terapii 
strategicznej, jednej z najbardziej skutecznych modeli psychoterapeutycznych w leczeniu OCD na świecie. 

Skuteczność terapii strategicznej jest związana z bardzo dobrą znajomością funkcjonowania OCD (dzięki 
analizie setek tysięcy godzin zarejestrowanych sesji terapeutycznych w głównym Centrum Terapii Strategicznej 
w Arezzo, Włochy). To właśnie znajomość mechanizmów funkcjonowania zaburzenia pozwala na takie 
prowadzenie pacjenta za pośrednictwem dialogu strategicznego oraz specyficznych zaleceń uzgadnianych z 
pacjentem, że to sam pacjent (i jego rodzina) stają się twórcami swojego „wyleczenia”. Pacjent samodzielnie 
blokuje swoje nieudane próby rozwiązania problemu i wprowadza rozwiązania prowadzące do wyleczenia.

W leczeniu zaburzenia obsesyjno- kompulsywnego bardzo ważne jest poznanie mechanizmu i funkcji, 
które łączą obsesje z kompulsjami, a także zrozumienie z jakim rodzajem rytuału są związane te kompulsje. 
Większość pacjentów (dzieci i dorosłych), aby poradzić sobie z tym problemem, zaczyna unikać sytuacji, 
które wywołują w nich lęk i negatywne myśli, a także zwraca się o wsparcie i pomoc w wykonywaniu pewnych 
rytuałów. To, co z jednej strony ma rozwiązać dany problem, z drugiej go pogłębia.  Inny mechanizm 
funkcjonowania mają natrętne myśli, inny tiki czy kompulsje powtarzania czy kontrolowania, dlatego warto 
go dogłębnie poznać. 

Protokoły leczenia natrętnych myśli, tików, czy trichotylomanii zawierają różne techniki terapeutyczne 
stosowane w terapii strategicznej. Można wśród nich wymienić: „Kontrrytuał”, „Małe modyfikacje”, „Technika 
odraczania”, „Ceremoniał czynności kompulsywnych”, „Mały nieład podtrzymujący porządek”. 

Celem Krótkoterminowej Terapii Strategicznej jest całkowite wyeliminowanie obsesyjnych myśli i 
kompulsywnych zachowań manifestowanych przez dzieci i młodzież, łącznie z zakończeniem leczenia 
farmakologicznego. Dostosowanie technik terapeutycznych do rodzaju zaburzenia OCD i mechanizmów go 
podtrzymujących pozwala podnieść skuteczność leczenia zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego do 86% w 
czasie krótszym niż sześć miesięcy (Nardone, Portelli, 2013).

Natrętne myśli, tiki czy kompulsje. Leczenie dzieci i młodzieży 
wg protokołów leczenia Krótkoterminowej Terapii Strategicznej. 
(3 przypadki kliniczne) 
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WSTĘP

Myśli samobójcze dotyczą według niektórych badań około 30% adolescentów, samookaleczenia – 17%, zaś 
dokonywanie prób samobójczych 4-12% nastolatków. Wielu pacjentów po podjęciu działań autoagresywnych 
zgłasza do szpitalnego oddziału ratunkowego lub Izby Przyjęć ogólnopediatrycznej. Nie jest możliwe ani 
wskazane hospitalizowanie wszystkich pacjentów z zachowaniami autoagresywnymi. Stąd przeprowadzenie 
poprawnej oceny pacjenta i wybór optymalnej drogi postępowania jest przedmiotem badań i dyskusji 
ekspertów.

CEL PRACY

Celem pracy jest przedstawienie wyników przeglądu literatury dotyczących sposobów oceny ryzyka 
samobójczego u pacjenta w wieku rozwojowym w warunkach SOR lub Izby Przyjęć oraz rekomendacji 
ekspertów dotyczących sposobu postępowania.

WYNIKI

Przedstawiono wybrane skale służące do przesiewowej oceny ryzyka samobójczego u dzieci i młodzieży. 
Skala do oceny ryzyka zachowań samobójczych Columbia, Skala Ask Suicide-Screening Questions czy też 
skala Kutchera zostały ocenione jako rzetelne narzędzia psychometryczne. Brakuje natomiast danych, które 
wskazałyby czy rutynowe stosowanie tych skal i podejmowanie stosownych działań zależnie od wyników 
badania przesiewowego zmniejsza ryzyko samobójstw dokonanych w dłuższej perspektywie czasowej. 
Kolejnym obszarem badawczym jest zagadnienie, na ile rekomendacje dotyczące oceny ryzyka samobójstwa 
są stosowane w praktyce klinicznej. 

WNIOSKI

Ocena przesiewowa ryzyka samobójstwa u pacjenta, który zgłasza się z powodu działań lub impulsów 
autoagresywnych jest wskazana. Do proponowanych interwencji należą – oprócz bezpośredniego 
przekierowania młodego pacjenta do szpitala psychiatrycznego – przeprowadzenie krótkiej interwencji w 
warunkach SOR, opracowanie  planu bezpieczeństwa, stworzenie łańcucha pomocy. Brakuje jednak danych 
naukowych dotyczących długoterminowej efektywności wspomnianych działań

Ocena ryzyka samobójstwa u adolescentów w warunkach SOR i 
pediatrycznej Izby Przyjęć. 

dr hab. n. med.
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Podczas zabiegów elektrowstrząsowych dochodzi do spotkania dwóch medycznych światów: psychiatrii i 
anestezjologii. Wzajemnie się one przenikają i uzupełniają, choć symbioza taka z pewnością nie jest łatwa. 
W praktyce obie współpracujące strony często kierują się własnymi dążeniami i realizują własne cele -  
psychiatra chce za wszelką cenę wywołać adekwatny napad padaczkowy, a anestezjolog zapewnić pacjentowi 
wystarczająco głębokie i pełne znieczulenie. Niewiele istnieje w medycynie procedur, gdzie znieczulenie w tak 
bezpośredni sposób wpływałoby na skuteczność, czy wręcz powodzenie, danego zabiegu. Podkreślić należy 
zatem szczególną rolę współpracy i konieczności wzajemnego zrozumienia w zespole przeprowadzającym 
zabiegi elektrowstrząsowe.

Kluczowym aspektem elektrowstrząsów jest dobór odpowiedniego środka znieczulającego. W polskich 
warunkach z reguły mamy do wyboru tiopental, propofol, etomidat i ketaminę – każdy o innych, unikalnych 
właściwościach oraz innym wpływie na jakość i długość napadu padaczkowego. Najpopularniejszym z nich 
jest propofol z uwagi na jego  wysokie bezpieczeństwo, przewidywalność działania i dobrą stabilizację 
hemodynamiczną. Poprzez blokadę kanałów sodowych jest on niestety również jednym z lepszych leków 
przeciwpadaczkowych i jego użycie do EW wiąże się z istotnym skróceniem długości napadowej, większym 
odsetkiem napadów poronnych i w efekcie z koniecznością zwiększania ładunku elektrycznego, co z kolej 
może zwiększać ryzyko zaburzeń funkcji poznawczych u pacjenta. Przy wskazaniach do zastosowania 
propofolu ciekawym rozwiązaniem wydaje się dodanie niewielkich dawek remifentanylu, krótko działającego 
opioidu, co pozwala wykorzystać tzw. opioid-sparing effect i może poprawić długość napadu padaczkowego. 
Z punktu widzenia psychiatry środkiem optymalnym dla samego zabiegu EW wydaje się etomidat 
oraz ketamina, które nie wykazują działania przeciwpadaczkowego i umożliwiają użycie najmniejszych 
skutecznych dawek energii. Główne zastrzeżenia co do ich stosowania pojawiają się w związku z brakiem 
hemodynamicznego działania stabilizującego, co odsłania w pełni fizjologiczne zjawiska towarzyszące 
napadowi padaczkowemu – gwałtowny wzrost ciśnienia tętniczego oraz silną odpowiedź wegetatywną. 
Opcją, która godzi powyższe dylematy, okazuje się połączenie propofolu i ketaminy w jednej mieszaninie, 
co w zasadzie znacznie ogranicza działania niepożądane każdej z substancji osobno. Pewne wątpliwości 
co do użycia ketaminy budzi jej potencjał do wywoływania objawów dysocjacyjnych, jednak jest to efekt 
dawkozależny, który praktycznie nie występuje przy dawkach anestetycznych ketaminy, używanych w trakcie 
indukcji znieczulenia. W licznych badaniach ketamina okazała się bezpieczną opcją również u pacjentów 
ze schizofrenią i innymi psychozami. Kolejnym istotnym zagadnieniem jest dawka użytego anestetyku o 
właściwościach przeciwdrgawkowych. Zbyt głębokie znieczulenie wiązać będzie się z mniejszą skuteczności 
samego zabiegu. Użytecznym do monitorowania głębokości anestezji jest indeks bispektralny (BIS), parametr 
liczbowy bezpośrednio pokazujący głębokość znieczulenia lub sedacji. Coraz więcej doniesień wskazuje, że 
w zasadzie nie powinno się wykonywać zabiegu dopóki BIS nie wyniesie ≥65. 

Przepływ ładunku elektrycznego nieodzownie wiąże się z koniecznością pełnego zwiotczenia mięśni pacjenta. 
Choć na skuteczność samego zabiegu rodzaj użytego środka miorelaksacyjnego nie ma takiego wpływu jak 
w przypadku anestetyku, to należy pamiętać o pewnej specyfice zabiegów elektrowstrząsowych. W tym 

Czego psychiatra i anestezjolog mogą się od siebie nauczyć – 
wokół znieczulenia.
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przypadku środkiem z wyboru jest sukcynylocholina, która zapewnia szybkie i krótkotrwałe zwiotczenie 
przy dobrym profilu bezpieczeństwa. Jej depolaryzacyjny wpływ na płytkę mięśniową wiąże się jednak z 
pewnymi ograniczeniami, m. in. nie powinno się stosować jej w przypadku hiperkaliemii, rozległych oparzeń, 
urazów rdzenia, nerwów obwodowych i mięśni. Jest również znanym czynnikiem spustowym złośliwej 
hipertermii. Istnieją także doniesienia o przypadkach przedłużonego bezdechu u pacjentów z niedoborem 
butyrylocholinesterazy. We wszystkich tych przypadkach skuteczne okazują się środki niedepolaryzujące, 
takie jak miwakurium czy atrakurium, choć wtedy czas samego zabiegu znacznie się wydłuża. Ciekawą 
opcją staje się połączenie rokuronium z sugammadeksem, który zapewnia pełne zniesienie zwiotczenia 
wywołanego lekami niedepolaryzującymi o budowie steroidowej.  U pacjentów szczególnie wrażliwych na 
bóle mięśni po elektrowstrząsach, korzystne okazuje się podanie małej dawki wekuronium lub rokuronium 
przed sukcynylocholiną, co umożliwia pełne wstępne zblokowanie płytki nerwowo-mięśniowej. 

Ogromny postęp, jaki na przestrzeni ostatnich lat dokonał się w anestezjologii zdecydowanie sprzyja 
rozwojowi psychiatrii. Anestetyki takie jak ketamina przestają być domeną wyłącznie sal operacyjnych, a 
zaczynają splatać się  z leczeniem psychiatrycznym. W chwilach, gdy pojawia się problem w optymalizacji 
skuteczności zabiegów elektrowstrząsowych, to właśnie anestezjologia przychodzi nam z pomocą, a coraz 
szersza gama środków znieczulających i zwiotczających  stanowi bogate narzędzie, które bezpośrednio 
wpływa na efekty leczenia psychiatrycznego. 

Czego psychiatra i anestezjolog mogą się od siebie nauczyć – 
wokół znieczulenia.
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Prawo do posiadania potomstwa jest bezsprzecznie przynależne każdemu człowiekowi. Wobec danych 
statystycznych dotyczących rozpowszechnienia chorób psychicznych w populacji ogólnej należy założyć, 
że duża część naszych pacjentek, na pewnym etapie swojego leczenia zajdzie w ciąże  lub będąc już w 
ciąży rozwinie objawy choroby. Uważa się, że co najmniej połowa kobiet ze schizofrenią zostaje matkami, a 
połowa z ich ciąż jest nieplanowana. Częściej padają one również ofiarami przemocy, są bardziej narażone na 
niewydolność socjalną czy w końcu społeczną i instytucjonalną stygmatyzację. Nasze postępowanie powinno 
być zatem szczególnie uważne i zgodne z aktualną wiedzą medyczną, szczególnie, że opieką obejmujemy 
nierozerwalną diadę dwojga istnień. Tym groźniejsze są nasze własne obawy, uprzedzenia oraz kulturowe 
archetypy, które sprawiają, że czasem wyobrażenia o neuromodulacyjnych metodach leczenia kobiet w 
ciąży nabierają okrutnego czy wręcz opresyjnego charakteru i przyćmiewają podejmowanie racjonalnych 
decyzji terapeutycznych. Tymczasem w przypadku ciężkich lub lekoopornych chorób, szczególnie z wysokim 
ryzykiem samobójczym, katatonii, stanów zagrożenia życia, takich jak choćby złośliwy zespół neuroleptyczny, 
elektrowstrząsy, ale i inne techniki neuromodulacyjne, okazują się skutecznymi, dobrze tolerowanymi i 
potencjalnie ratującymi życie (a w zasadzie dwa życia) opcjami terapeutycznymi. 

Zabiegi elektrowstrząsowe, pomimo swojej dość burzliwej historii, pozostają najskuteczniejszą metodą 
leczenia ciężkich chorób psychicznych i charakteryzują się  ugruntowanym profilem bezpieczeństwa. Ich 
zastosowanie w okresie ciąży i połogu badane jest od ponad 50 lat. Nieskutecznie leczona depresja w ciąży 
nieuchronnie wiąże się z takimi powikłaniami dla matki i dziecka, jak suboptymalne przybieranie na wadze, 
obniżona masa urodzeniowa, przedwczesne porody, preeklampsja, czy w końcu większe ryzyko kryzysu 
samobójczego, w tym rozszerzonego na noworodka. Sama skuteczność, czas leczenia, ryzyko i działania 
niepożądane elektrowstrząsów są u ciężarnych w zasadzie podobne jak w innych populacjach. W drugim 
i trzecim trymestrze obserwowano nieco częstsze występowanie przedwczesnych skurczów macicy, a w 
efekcie przedwczesnych porodów. Częstotliwość poronień i zgonów podczas elektrowstrząsów okazała się 
w zasadzie taka sama u ciężarnych jak u pozostałych pacjentów. Dla płodu głównymi komplikacjami są 
arytmie podczas napadu padaczkowego, bradykardia podczas fazy tonicznej z następczą tachykardią przy 
kloniach. Nie powiązano dotychczas elektrowstrząsów z ryzykiem jakichkolwiek wad wrodzonych.  

Sama technika przeprowadzania zabiegów elektrowstrząsowych u ciężarnych cechuje się pewną 
odmiennością. W związku z faktem, że w zasadzie od 12-14 tygodnia ciąży kobiety traktowane są tak 
jakby miały wypełniony żołądek, do wentylacji rekomendowana jest intubacja aby zminimalizować ryzyko 
zachłystowego zapalenia płuc. Również w tym celu powinno się odstawić co najmniej 24 godziny przed 
zabiegiem wszelkie leki antycholinergiczne, mogące zmniejszać napięcie dolnego zwieracza przełyku, a 
tym samym zwiększać ryzyko aspiracji.  Sugeruje się również aby obniżać kwasowość treści żołądkowej 
przed zabiegiem przy użyciu np. cytrynianu sodowego lub ranitydyny. Metoklopramid okazuje się natomiast 
korzystną opcją w przypadku ryzyka gastroparezy. Po trzecim trymestrze ciąży zdecydowanie częściej 
dochodzi do hipotensji w pozycji leżącej na wznak, powiększona macica uciska bowiem żyłę główną dolną. Z 

Neuromodulacja w okresie ciąży i połogu – szanse i 
ograniczenia
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tego powodu konieczne jest dobre wypełnienie łożyska naczyniowego przed zabiegiem przy pomocy wlewów 
dożylnych, a także uniesienie prawego biodra pacjentki w celu zmniejszenia ucisku na żyłę główną dolną.  
Podczas preoksygenacji unikać należy hiperwentylacji, gdyż alkaloza oddechowa jest znanym czynnikiem 
wazokonstrykcyjnym naczyń, co może doprowadzić do przedwczesnych skurczów macicy.

Do pozostałych metod neuromodulacyjnych, znajdujących znacznie rzadziej zastosowanie w leczeniu kobiet 
w ciąży, należy powtarzalna przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (rTMS), stymulacja nerwu błędnego 
(VNS) oraz głęboka stymulacja mózgu (DBS). TMS, choć nie dorównuje skutecznością elektrowstrząsom, 
staje się ciekawą opcją dla kobiet z depresją, które wolą nie przyjmować leków podczas ciąży. Magnetyczna 
stymulacja grzbietowo-bocznej kory przedczołowej nie wymaga znieczulenia i w zasadzie pozbawiona 
jest poważnych działań niepożądanych. Zdecydowanie mniej wiadomo na temat zastosowania VNS-u u 
ciężarnych kobiet, dotychczas opisano niewiele ponad 40 przypadków implantacji stymulatora w trakcie 
trwania ciąży, przy czym tylko jedna pacjentka otrzymała go ze wskazania lekoopornej depresji. DBS jest 
skuteczną opcją terapeutyczną u pacjentów z lekooporną depresją, zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym, 
chorobą Parkinsona czy dystoniami. Wstępne badania sugerują, że w przypadku ciężkich postaci zaburzeń 
ruchowych czy OCD głęboka stymulacja mózgu może przynosić istotne korzyści, jednak po dziś dzień 
opublikowano zaledwie 11 opisów takich pacjentek.

Leczenie psychiatryczne kobiet w ciąży wymaga nadzwyczajnego nadzoru i współpracy interdyscyplinarnej 
lekarzy różnych specjalności. Pozafarmakologiczne sposoby leczenia, takie jak psychoterapia, są 
niezwykle skutecznym i wystarczającym postępowaniem dla znakomitej grupy pacjentek. Istnieje jednak 
pewien odsetek kobiet w ciąży, które rozwijają ciężkie i potencjalnie zagrażające życiu objawy psychiczne. 
Wymagają one zdecydowanie bardziej intensywnego, biologicznego sposobu leczenia, np. poprzez terapię 
elektrowstrząsową, pozostającą najskuteczniejszą, najszybciej działającą oraz stosunkowo bezpieczną 
metodą leczenia - również w okresie ciąży i połogu.

Neuromodulacja w okresie ciąży i połogu – szanse i 
ograniczenia
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Cleveland Clinic Sustainability is responsible for measuring and managing Cleveland Clinic's environmental 
impacts and engages all caregivers in sustainability efforts housed within the Office for Sustainability and 
the larger Operations Division.  Our programs are broad in scope with their fundamental goal to reduce the 
health system’s environmental footprint through infrastructure upgrades and by engaging stakeholders to 
participate in and support these efforts.  
Key areas of focus include waste, energy, water, food, transportation, chemicals, buildings, procurement, 
climate, and culture and community. Recognized as an industry leader, Cleveland Clinic launched its 
sustainability program in 2007 to lessen our environmental impacts. Environmental Sustainability Goals

Issue Goal 2021 Progress

Climate Carbon neutral (scope 1 and 2) 
by 2027

24% overall and 34% intensity 
reduction

Energy
Reduce energy use per square 
foot by 40% from 2010 baseline 
by 2030

25% reduction

Local & Sustainable Food
Source at least 30% of food for 
main campus from local and/or 
sustainable sources

46% sourced

Waste Divert 100% of non-hazardous 
waste from landfill by 2027 29% diversion

Water
Reduce water use per square 
foot by 10% from 2016 baseline 
by 2027

11% reduction

In addition to the goals listed above, we also have commitments to green buildings and transportation, 
sustainable purchasing, toxicity reduction, annual sustainability reporting, caregiver and community 
engagement, tree planting and sustainability education.
CCF Climate & Health Staff Community is a community of Cleveland Clinic Professional Staff that supports 
enterprise sustainability goals and advances climate-smart health care and patient care through:
Practice; Research; Education; Advocacy
Examples of staff engagement include but are not limited to improving OR gases emission and pathology 
waste utilization improvement as well as styrofom use reduction across the enterprise. 
In February 2022, Cleveland Clinic Sustainability launched a speaker series to engage and inform caregivers 
on sustainability issues, such as climate change, local food, and more. 

CCF Climate & Health Professional Staff Community participates as well in conferences locally and 
internationally as well as creates Medical School curriculum to include climate change related subjects like: 
eco-anxiety and solastalgia. 

ENVIRONMENT & HEALTH PROFESSIONAL STAFF 
COMMUNITY- Sustainability team at The Cleveland Clinic
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Od potrzeby do praktyki – ornitologia terapeutyczna w Polsce
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Ruban

Według raportu WHO z 2017 roku ponad 300 milionów osób zmaga się z depresją, z czego 40 milionów 
mieszka w Europie. Choroba ta jest jednym z najczęstszych powodów ograniczenia w pełni sprawnego 
funkcjonowania i może prowadzić do samobójstwa. Do jej leczenia stosuje się psychoterapię w połączeniu 
z lekami przeciwdepresyjnymi. Wciąż jednak istnieje grupa osób z depresją lekooporną. Cały czas trwają 
prace nad znalezieniem skutecznej metody wsparcia tych osób.

Jeszcze w latach 50-60 zaobserwowano, że dzięki wywołaniu przez substancje psychodeliczne wglądu w 
siebie oraz poczucia połączenia ze światem i innymi ludźmi, substancje te mogą być skutecznym narzędziem 
uzupełniającym psychoterapię. Najnowsze doniesienia wskazują na to, że substancje psychodeliczne 
mają potencjał w zastosowaniu przy leczeniu depresji, uzależnień oraz lęku związanego z nieuleczalną 
chorobą. Badania pokazują, że doświadczenie wywołane substancjami psychodelicznymi może powodować 
długotrwałe polepszenie dobrostanu, relacji społecznych, zwiększenie poczucia sensu oraz duchowości 
zarówno u osób zdrowych jak i tych cierpiących na zaburzenia. 

Intensywność doświadczenia mistycznego wywołanego substancjami psychodelicznymi może wpływać 
na skalę zmian zachodzących po zażyciu substancji psychodelicznych. Polega ono na uczuciu połączenia 
ze światem, rozmyciem granic “ja” oraz personalnego wglądu. Doświadczeniu psychodelicznemu oraz 
zmianom zachodzącym na skutek psychoterapii z użyciem substancji psychodelicznych towarzyszą zmiany 
w sieci stanu domyślnego. Sieć stanu domyślnego to zbiór struktur zaangażowanych w procesy związane 
z przetwarzaniem i generowaniem informacji dotyczącej “ja”, planowaniem przyszłości i przypominaniu 
przeszłości. Zmiany w jej aktywności są uważane za jeden z kluczowych mechanizmów neuronalnych będący 
podłożem zaburzeń nastroju, a zmiany zachodzące na skutek zażywania substancji psychodelicznych. 
Negatywne i natrętne myśli na własny temat (ruminacja) są związane między innymi z depresją, lękiem oraz 
samookaleczaniem się, a tendencja do ruminacji przewiduje to, czy ktoś zachoruje na depresję. Zdolność 
substancji psychodelicznych do wywoływania poczucia rozpuszczenia “ja” może być związana z modulacją 
aktywności sieci stanu domyślnego oraz z następującymi zmianami w myśleniu o sobie i redukcją ruminacji.
W referacie przedstawię badania dotyczące mechanizmów i skuteczności stosowania substancji 
psychodelicznych w depresji oraz zmian psychofizjologicznych, które towarzyszą doświadczeniu 
psychodelicznym. Skupię się przede wszystkim na zmianach w obrębie sieci stanu domyślnego oraz 
samoświadomości.

Tytuł wystąpienia: Proces dezintegracji „ja” w doświadczeniu 
psychodelicznym” neuronalne podłoże i rola w psychoterapii.
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Referaty:
Prof. Czesław Czabała Katedra Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego, Akademii Pedagogiki Specjalnej 
w Warszawie „Założyciele psychoterapii w Polsce prof. S.Leder, prof J.Aleksandrowicz”

Dr n. med. Jerzy Sobański, Katedra Psychoterapii Wydział Lekarski Uniwersytet Jagielloński Collegium 
Medicum „Jakby to było wczoraj. Profesor i Jerzy.”

Dyskusja panelowa: ,,Przyszłość psychoterapii” udział wezmą:

prof. dr hab. Aleksander Araszkiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Collegium Medicum im. 
Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy; Wydział Lekarski; Katedra Psychiatrii
prof. dr. hab. Czesław Czabała, Katedra Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego, Akademii Pedagogiki 
Specjalnej w Warszawie, 
prof. dr hab. Piotr Gałecki, Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytet Medyczny w Łodzi 
dr hab. Paweł Holas prof. UW, Katedra Psychopatologii i Psychoterapii, Wydział Psychologii Uniwersytetu 
Warszawskiego, 
dr hab. Sławomir Murawiec, praktyka prywatna
prof. dr. hab. Marta Makara-Studzińska, Zakład Psychologii Zdrowia Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet 
Jagielloński Collegium Medicum
prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski, Katedra Psychoterapii Wydział Lekarski Uniwersytet Jagielloński Collegium 
Medicum
Prof. dr hab. Agnieszka Słopień, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydział 
Medyczny; Katedra Psychiatrii

Sesja składa się z dwóch części. W pierwszej części zatytułowanej ,,Psychoterapia wczoraj” Profesor Czesław 
Czabała oraz Doktor Jerzy Sobański  przybliżą  czas powojennej psychoterapii w Polsce, poprzez wspomnienia 
o profesorach Stefanie Lederze i Jerzym W. Aleksandrowiczu. 
W drugiej części sesji odbędzie się dyskusja panelowa z udziałem psychoterapeutów z wieloletnim 
doświadczeniem klinicznym, zarazem superwizorów i kierowników jednostek akademickich. Tematem 
dyskusji będzie próba spojrzenia w przyszłość psychoterapii w Polsce. Przyszłość rozumiana merytorycznie, 
czyli rozwój kierunków, tematów badań, sposobu organizacji settingu psychoterapeutycznego w 
zmieniających się formach relacji społecznych. Przewodniczący zakładają nie podejmowanie tematów 
administracyjnych. Zamiast tego proponują powrócić do zastanowienia się nad przyszłością znaczenia relacji 
psychoterapeutycznej, życia symbolicznego, czy funkcjonalnego rozumienia objawów w świetle wyników 
najnowszych badań naukowych, czy wyzwań, które zostały postawione przez pandemię. Celem sesji jest 
spojrzenie na samą psychoterapię jako na naukę, nie tylko zajmującą się procesami psychoterapeutycznymi, 
ale także będącą w procesie zmieniającym jej obraz. 

Psychoterapia w psychiatrii – wczoraj, dziś i jutro

prof.
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WSTĘP
Sytuacja w Polsce i na świecie podczas pandemii COVID-19 stanowi istotny stresor dla profesjonalistów 
w ochronie zdrowia i studentów. Aby zapewnić tym grupom odpowiednie wsparcie należy ocenić wpływ 
pandemii na wybrane aspekty zdrowia psychicznego. 
Celem badania była ocena poziomu lęku i depresji u pracowników ochrony zdrowia oraz studentów 
kierunków medycznych i psychologii w odniesieniu do czynników związanych z warunkami pracy i studiów 
oraz różnymi metodami ochrony przed skutkami pandemii.

MATERIAŁ I METODY
Zebrano dane z 1396 ankiet. Badano psychologiczne efekty skutków pandemii na podstawie modelowania 
zależności Inwentarza Depresji Becka i wsp. (1961) i dwóch skal (Uogólnionego Zaburzenia Lękowego oraz 
Lęku o Zdrowie-Terapia Poznawcza Zaburzeń Lękowych A. Wells) od czynników społecznych, ekonomicznych, 
zdrowotnych, medycznych, epidemicznych, higienicznych. 
Zastosowano jednowymiarowy i wielowymiarowy ogólny model liniowy (Dobson i wsp., 2018) do modelowania 
następujących pięciu zmiennych: średnia skali depresji, średnia skali lęku uogólnionego dla maksimum skali 
8 oraz 100, a także średnia skali lęku o zdrowie dla maksimum skali 8 oraz 100. Do modelu wprowadzono 
16 zmiennych, w tym uwzględniono takie zmienne ilościowe jak wiek, wielkość miejscowości (liczba 
mieszkańców), średnia dostępności zabezpieczeń epidemiczno-higienicznych w miejscu pracy. Pominięto 
natomiast kilka zmiennych współzależnych np. przebycie COVID-19 z zachorowaniem na tę samą chorobę 
u osób bliskich czy zgonem w rodzinie z powodu zakażenia koronawirusem.
Do modelu wprowadzono 11 zmiennych jakościowych z ankiet, w tym 7 zmiennych binarnych. W modelowaniu 
uwzględniano efekty interakcji z wcześniejszym leczeniem psychiatrycznym (*). Do modelu dodano interakcje 
z następującymi zmiennymi: płeć biologiczna, wykształcenie, określenie czy ankietowany jest studentem 
studiów medycznych albo psychologii, praca bezpośrednio z osobami z podejrzeniem SARS-CoV-2, sytuacja 
finansowa w pandemii, fakt leczenia psychiatrycznego przed pandemią koronawirusa, liczba mieszkańców 
miejscowości w miejscu pracy, średni stopień dostępności środków aseptycznych, wiek, stopień naukowy, 
braki kadrowe w miejscu pracy, przebyte szczepienia przeciwko wirusowi SARS CoV-2, zawód, specjalizacja 
lekarska, miejsca pracy, płeć biologiczna, przebycie zakażenia koronawirusem. 
W Ogólnym Modelu Liniowym (General Linear Model- GLM) uwzględniono średnie wartości współzmiennych: 
liczbę mieszkańców w miejscowości = 5,2328 (101-300 tys. / 301-500 tys.), średni stopień dostępności 
środków aseptycznych= 4,3695 (dobra dostępność / pełna dostępność), wiek (grupy: 26-35 i 36-45 lat) = 
3,0226.

WYNIKI
Nasilenie objawów depresji w Inwentarzu Becka: brak istotnych objawów (<12) stwierdzono   u 50,34% 
respodentów; depresję o nasileniu: łagodnym u 36,41%, umiarkowanym u 10,38%, ciężkim u 2,51%, bardzo 
ciężkim u 0,23% osób badanych. 

Ocena wpływu pandemii COVID-19 na występowanie lęku i 
depresji u pracowników ochrony zdrowia oraz studentów 
kierunków medycznych i psychologii

lek.
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Znaczna część badanych doświadcza zaburzeń nastroju, snu, funkcji seksualnych. W szczególności: 
- 19.73% ankietowanych deklarowało myśli samobójcze;
- 19.82% osób podało, że nie przejmuje się zbytnio przyszłością; 
- 43.30% osób było z siebie zadowolonych; 
- 53.95% osób wskazywało, że może pracować jak dawniej;
- 56,47% badanych osób wskazywało, że pogorszył się u nich sen; 
- 46.28% osób doświadczyło zaburzeń funkcji seksualnych. 
Obawy (lęki) o zdrowie, o nasileniu powyżej umiarkowanego do ciężkiego (nasilenie 5-8 w skali 0-8) 
występowały u 5.5% respondentów. Rezultaty analiz jedno i wielowymiarowych GLM wskazują na podobny 
zestaw istotnych zmiennych. W modelu wielowymiarowym GLM dla ogólnego nasilenia depresji i lęku w 
skalach, istotne okazały się: wiek, wykształcenie, sytuacja finansowa w pandemii, średni  stopień zabezpieczeń 
aseptycznych, zaszczepienie. 

W modelu jednowymiarowym GLM istotne statystycznie okazały się:
a) dla skali depresji Becka: wiek, wykształcenie, wcześniejsze leczenie psychiatryczne, zaszczepienie, 
sytuacja finansowa w pandemii, miejsce pracy, specjalizacja oraz interakcje z wcześniejszym leczeniem 
psychiatrycznym, z miejscem pracy i z wykształceniem; 
b) dla skali lęku uogólnionego (odp. w skali 0-8): płeć, szczepienie i wcześniejsze leczenie psychiatryczne, 
wiek i stopień zabezpieczeń aseptycznych;
c) dla skali lęku uogólnionego (odp. w skali 0-100): wiek, sytuacja finansowa w pandemii i stopień zabezpieczeń 
aseptycznych;
d) dla skali lęku o zdrowie (odp. 0-8): zaszczepienie i stopień zabezpieczeń aseptycznych;
e) dla skali lęku o zdrowie (odp. 0-100): wiek, specjalizacja, braki kadrowe w miejscu pracy, sytuacja finansowa 
i miejsce pracy.

WNIOSKI
Pandemia COVID-19 w znaczący sposób rzutuje na wykładniki lęku i depresji u osób zaangażowanych w jej 
zwalczanie oraz studentów kierunków medycznych.  Różne czynniki w odmienny sposób modelują nasilenie 
objawów depresji i lęku w badanych grupach. Szczególnie istotne są: wysoki odsetek osób deklarujących myśli 
samobójcze oraz fakt występowania depresji u niemal połowy respondentów. Z tych powodów pracownicy 
ochrony zdrowia i studenci kierunków medycznych w okresie pandemii wymagają wsparcia psychicznego, a 
także organizacyjnego, przeciwepidemicznego i finansowego. 

Źródła
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Archives of General Psychiatry, 4, 53-63.
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Hall/CRC. 
Parnowski, T., Jernajczyk, W. (1977). Inwentarz Depresji Becka w ocenie nastroju osób zdrowych i chorych 
na choroby afektywne. Psychiatria Polska, t. XI, 4, 417-421.
Wells A. Terapia poznawcza zaburzeń lękowych. Praktyczny podręcznik i przewodnik po teorii. WUJ. 
Kraków 2010.
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Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD, ang. autism spectrum disorder) należą do grupy zaburzeń 
neurorozwojowych i są związane z istotnymi trudnościami w funkcjonowaniu społecznym, komunikacyjnym 
i behawioralnym. Deficyty powodują upośledzenie w różnych obszarach życia: np. edukacyjnym, osobistym i 
zawodowym. Szacuje się, że na świecie zaburzenia ze spektrum autyzmu występują u 1-2% populacji. Osoby, 
u których rozpoznano ASD wymagają kompleksowej opieki i terapii. Często, z powodu braku wyszkolonych 
specjalistów, mają trudność z dostępem do wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej. 

Model ECHO (Extension for Community Healthcare Outcomes) Autism* to program rozszerzonej opieki, 
na skalę światową, który umożliwia ekspertom ds. zaburzeń ze spektrum autyzmu przekazywanie wiedzy 
oraz umiejętności, co skierowane jest do specjalistów w lokalnych społecznościach. Celem programu 
jest zapewnienie możliwie najlepszej opieki zarówno pacjentom z ASD, jak i ich rodzinom. Pacjenci z 
ASD wymagają szerokiej kompleksowej opieki, często ze strony wielu specjalistów. Częściej niż inne 
zaburzenia neurorozwojowe , ASD wiążą się z różnymi problemami medycznymi (np. neurologicznymi, 
gastroenterologicznymi) i psychiatrycznymi, takimi jak m.in. zaburzenia depresyjne i lękowe, zaburzenia snu, 
niepełnosprawność intelektualna, padaczka, zespół deficytu uwagi/nadpobudliwości psychoruchowej czy 
zaburzenia tikowe. Wydaje się, że mimo rosnącej częstości występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu w 
ostatnich dekadach, nadal dużym problemem jest przeprowadzenie prawidłowej diagnostyki, co wiąże się 
głównie z niedostatecznym dostępem do specjalistycznej opieki zdrowotnej. Wynika to m.in. z niedoboru 
przeszkolonych klinicystów, długiego czasu oczekiwania na wizytę, wyższych kosztów usług oraz barier 
kulturowych i językowych. Należy zwrócić uwagę, że postawienie diagnozy ASD to wielostopniowy proces 
diagnostyczny, który musi być przeprowadzony przez wielodyscyplinarny zespół specjalistów. Dodatkowo 
duże zróżnicowanie w zakresie każdej kategorii objawów implikuje dalsze trudności diagnostyczne. Dlatego 
uzasadniona jest potrzeba kształcenia kolejnych specjalistów w zakresie ASD.

Projekt ECHO to model mentorski, w którym interdyscyplinarny zespół składający się z ekspertów 
merytorycznych pełni rolę nadrzędną i przekazuje praktyczne informacje do specjalistów w społecznościach 
lokalnych. ECHO Autism to model telementoringu, w którym jedni specjaliści zapewniają i dostarczają 
ukierunkowaną wiedzę innym specjalistom. Eksperci uczą, jak badać i diagnozować ASD, a także jak radzić 
sobie ze współwystępującymi problemami medycznymi i psychiatrycznymi u pacjentów z ASD. 

Globalny program ECHO Autism usprawniający opiekę 
zdrowotną dla adolescentów z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu (ASD) w okresie wkraczania w dorosłość. (P18)

dr n. med.



128

ECHO Autism to program obejmujący swoim zasięgiem zarówno dorosłych, jak i dzieci. Wydaje się, że jest 
szczególnie przydatny w zaspokajaniu złożonych potrzeb dzieci z ASD i zmniejszaniu nierówności często 
występujących w różnych społecznościach (np. wiejskich i zaniedbanych). Model może być rozpowszechniany 
na całym świecie ze względu na jego elastyczność w dostosowywaniu się do lokalnych i regionalnych różnic 
w normach i konstrukcjach społecznych. W związku z tym, że na świecie coraz większa liczba specjalistów 
dołącza do projektu, możemy przewidywać ́dalsze rozwinięcie globalnej sieci ECHO Autism, w tym również 
w Polsce. 

*Sohl, K.; Rynkiewicz, A.; Nanclares-Nogués, V.; Brewer Curran, A.; Scorah, J.; Steiman, M.; Lord, C.; Vasa, R.A.; 
Słopień, A.; Janas-Kozik, M.; Łucka, I.; Mazur, A. Project Extension for Community Health Outcomes (ECHO) 
Autism: A Successful Model to Increase Capacity in Community-Based Care. Brain Sci. 2022, 12, 327. https://
doi.org/10.3390/brainsci12030327

Globalny program ECHO Autism usprawniający opiekę 
zdrowotną dla adolescentów z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu (ASD) w okresie wkraczania w dorosłość. (P18)
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Pozarejestracyjne stosowanie leku (off-label use, OLU ) to praktyka polegająca na podawaniu zarejestrowanego 
i dostępnego na rynku leku w sposób inny niż określono w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL). 
Praktyka stosowania ketaminy poza wskazaniami rejestracyjnymi jest legalna, coraz bardziej znana i 
nieunikniona, choć może budzić kontrowersje. W jakich sytuacjach można rozważyć zastosowanie ketaminy 
off-label? Przesłankami do stosowania poza wskazaniami jest:
• konieczność ratowania życia i zdrowia pacjenta,
• nieskuteczność/niewystarczająca skuteczność dotychczasowych terapii,
• wyczerpanie wszystkich dostępnych metod leczenia zatwierdzonych w danym przypadku,
• brak leków dopuszczonych dla danej populacji.
Zastosowanie ketaminy dożylnej off-label to szansa czy zagrożenie dla pacjenta? Nadrzędne jest 
bezpieczeństwo pacjenta. Stosowanie leków off-label  może być obarczone wyższym ryzykiem wystąpienia 
działań niepożądanych i komplikacji, najczęściej z powodu braku badań i rejestracji w danym wskazaniu. 
Esketamina jako enancjomer była badana klinicznie na grupach pacjentów chorujących na:
• Depresję jednobiegunową
• Depresję lekooporną
• Depresję dwubiegunową
W badaniach klinicznych esketaminy (którą zawiera ketamina) nie stwierdzono objawów z powodu jej 
odstawienia. Poza rejestracyjne stosowanie leków ma kluczowe znaczenie zwłaszcza w onkologii, pediatrii, 
intensywnej terapii czy psychiatrii. Esketamina podawana w formie wziewnej (inhalacja) z sukcesami 
zakończyła II fazę badań klinicznych w leczeniu depresji lekoopornej i jedno- lub dwubiegunowej. Obecnie 
jest w trakcie przygotowań do III fazy badania klinicznego w powyższych wskazaniach. Ketamina stosowana 
dożylnie off-label to szansa dla pacjentów obarczonych chorobami czy stanami psychiatrycznymi takimi jak: 
depresja, choroba dwubiegunowa, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, stany lękowe, przewlekły ból, stres 
pourazowy, wobec których opcje formalnie dopuszczonych terapii zostały wyczerpane.
Zastosowanie ketaminy off-label to szansa dla pacjentów. Motywacją przy terapii ketaminą off-label 
powinno być wyłącznie dobro pacjenta. Terapia off-label może być przepisywana jedynie w dobrej wierze, 
bez ukrytych celów. Wszelkie inne motywy niż dobro pacjenta stosowania tej terapii, czynią tę procedurę 
nieetyczną. Pozwolenie na posiadanie i stosowanie w celach medycznych preparatu z ketaminą wydawane 
jest przez lokalny WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY jako odpowiedź na wniosek o uzyskanie 
pozwolenia na posiadanie i stosowanie w celach medycznych preparatów zawierających środki odurzające 
lub substancje psychotropowe
Procedury medyczne dotyczące podania ketaminy dożylnie powinny obejmować:
• Skierowanie na terapię ketaminą
• Wywiad medyczny i potwierdzenie diagnozy przez psychiatrę
• Zapoznanie pacjenta z informacjami dotyczącymi terapii ketaminą dożylną
• Podpisanie przez pacjenta zgody na terapię
• Kwalifikacja pacjenta bezpośrednio przed wlewem
Podczas wlewu, który trwa około 40 minut należy:
• Stale monitorować stan zdrowia pacjenta oraz jego samopoczucie
• Infuzja powinna być przeprowadzana w pozycji zapewniającej komfort (leżącej, półleżącej

Procedury medyczne i aspekty prawne dożylnego 
podawania ketaminy.
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lub siedzącej)
• Odpowiednia atmosfera powinna być zapewniona (cicha, relaksująca muzyka lub całkowite wyciszenie, 

ograniczenie światła bądź zasłonięcie oczu
• Pacjent po zakończeniu wlewu powinien pozostać pod obserwacją
• Po infuzji pacjent powinien przebywać w pozycji leżącej tak długo, aż będzie gotowy do wstania.
Obecnie praktykuje się podanie Esketaminy donosowo. W 2019 r, w USA i UE została ona zarejestrowana 
w leczeniu depresji lekoopornej w skojarzeniu z (SSRI lub SNRI). Dożylnie, ale poza wskazaniami jest 
stosowana ketamina w schorzeniach takich jak: depresja, choroba dwubiegunowa, zaburzenia obsesyjno-
kompulsywne, stany lękowe, przewlekły ból, stres pourazowy. Przyszłość ketaminy jest obiecująca. Wziewna 
postać (inhalatory) przymierza się do III fazy badania klinicznego w leczeniu depresji lekoopornej i jedno- 
lub dwubiegunowej. Doustna postać ketaminy o przedłużonym uwalnianiu obecnie jest po II fazie badań w 
leczeniu depresji lekoopornej. Również drugi enancjomer ketaminy -R-ketamina jest biologicznie aktywna. 
Jest obecnie w fazie rozwoju klinicznego jako nowy lek przeciwdepresyjny. Ketamina dożylna otwiera nowy 
rozdział w walce z depresją oporną na leczenie w Polsce. Terapia ketaminą staje się bardziej znana i zyskuje 
coraz większe uznanie wśród psychiatrów. Zauważa się zadowolenie wśród pacjentów, którzy nierzadko 
natrafiali w przeszłości na nieskuteczność stosowanych terapii i brak zadowalających rezultatów leczenia.

Procedury medyczne i aspekty prawne dożylnego 
podawania ketaminy.
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Epidemia COVID-19 przyniosła konsekwencje dla zdrowia psychicznego w nieoczekiwanej wcześniej skali. 
Dotknęły one również pracowników ochrony zdrowia, którzy w trakcie wykonywania pracy zawodowej są 
stale narażeni na zwiększone ryzyko zakażenia SARS-CoV-2. W metaanalizie Pappy i wsp. wykazano, że w 
wyniku pandemii objawy lęku, depresji i bezsenność wystąpiły odpowiednio u 23%, 23% i 38% pracowników 
medycznych. Wraz z pandemią pojawił się też termin koronafobia, który odnosi się do strachu i niepokoju 
odczuwanego w związku z możliwością zakażenia się koronawirusem i, jak wynika z wcześniejszych prac, 
może tłumaczyć objawy depresji, lęku uogólnionego i lęku przed śmiercią, niezależnie od innych dobrze 
poznanych czynników psychospołecznych. Metaanaliza przeprowadzona przez Şimşir i wsp., obejmująca 
33 badania przeprowadzone w populacjach ogólnych, wykazała, że strach przed COVID-19 był silnie 
związany z lękiem, stresem traumatycznym i dystresem, umiarkowanie związany ze stresem i depresją oraz 
umiarkowanie skorelowany z bezsennością. Następstwem epidemii SARS-CoV-2 dla zdrowia psychicznego 
jest również wypalenie zawodowe definiowane jako zespół objawów psychologicznych i somatycznych, 
które mogą pojawić się w wyniku nieskutecznego radzenia sobie z przewlekłym stresem w pracy. Częstość 
występowania wypalenia zawodowego w wyniku pandemii koronawirusa wśród pracowników ochrony 
zdrowia osiągała nawet 34%, a wśród pielęgniarek pracujących w systemie ratownictwa medycznego 
26%. Pielęgniarki odgrywają zasadniczą rolę w odpowiedzi systemów opieki zdrowotnej na pandemię, a 
jednocześnie znajdują się pod ekstremalną presją psychologiczną z powodu narażenia na ryzyko zakażenia 
SARS-CoV-2, strachu o bezpieczeństwo własne, członków najbliższej rodziny i pacjentów (Galanis i wsp., 2021). 
W takich okolicznościach pielęgniarki mogą doświadczać poważnych problemów psychicznych, które mogą 
prowadzić do wypalenia, a następnie do pogorszenia jakości opieki nad chorymi. Wobec braku pewności 
co do dalszego przebiegu epidemii COVID-19, poszukiwanie czynników ryzyka wypalenia zawodowego w tej 
grupie oraz opracowanie metod profilaktyki ma szczególne znaczenie. 

Celem prezentowanej pracy była analiza związku pomiędzy lękiem przed koronawirusem wśród personelu 
pielęgniarskiego i wypaleniem zawodowym, objawami depresyjnymi i bezsennością.

Metody i wyniki. Badanie przekrojowe przeprowadzono na grupie 520 pielęgniarek w średnim wieku 48,2 
lat (23-75) zatrudnionych w różnych warszawskich szpitalach, które poproszono o wypełnienie zestawu 
kwestionariuszy: Skali Lęku Przed Koronawirusem (CAS), Inwentarza Wypalenia Maslach w wersji ogólnej 
(MBI-GS), skali depresji Center for Epidemiologic Studies Depression Scale w wersji zrewidowanej (CESD-R) 
oraz Ateńskiej Skali Bezsenności (AIS). Skonstruowano modele regresji liniowej predykcji wyników AIS, 
CESD-R oraz wymiarów MBI-GS, za każdym razem z wynikiem w skali CAS jako predyktorem. Modele zostały 
skorygowane o płeć, lata pracy, liczbę godzin pracy tygodniowo. Nasilenie lęku przed koronawirusem było 
predyktorem nasilenia bezsenności (efekt miał średnią siłę, przy skorygowaniu o lata pracy, liczbę godzin 
pracy, płeć), objawów depresyjnych (średnia siła efektu), jak również wyczerpania (średnia siła efektu) i 
cynizmu (średnia siła) jako wymiarów wypalenia zawodowego. Nie stwierdzono statystycznie znamiennej 
zależności między lękiem przed koronawirusem a poczuciem efektywności zawodowej.

Lęk przed koronawirusem wśród personelu pielęgniarskiego – 
związek z wypaleniem zawodowym, objawami depresyjnymi i 
bezsennością
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WNIOSKI
Badanie wskazuje, że lęk przed koronawirusem może być predyktorem bezsenności, objawów depresyjnych 
i objawów wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek aktywnych zawodowo. Rozpoznanie klinicznie istotnej 
koronafobii lub innego stresu psychologicznego związanego z pandemią COVID-19 powinno skutkować 
wprowadzeniem konkretnych interwencji terapeutycznych w ramach interwencji kryzysowej lub wsparcia 
społecznego. Umiejętność skutecznego radzenia sobie ze strachem przed zakażeniem SARS-CoV-2 może 
być kluczowa w zapobieganiu i łagodzeniu innych negatywnych skutków dotyczących zdrowia psychicznego. 

1.Galanis P, Vraka I, Fragkou D, Bilali A, Kaitelidou D. Nurses' burnout and associated risk factors during 
the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis. J Adv Nurs. 2021;77(8):3286-3302. DOI: 
10.1111/jan.14839.

2. Pappa S, Ntella V, Giannakas T, Giannakoulis VG, Papoutsi E, Katsaounou P. Prevalence of depression, 
anxiety, and insomnia among healthcare workers during the COVID-19 pandemic: a systematic review and 
metaanalysis. Brain Behav Immun 2020; 88: 901-907.

3. Şimşir Z, Koç H, Seki T, Griffiths MD. The relationship between fear of COVID-19 and mental health 
problems: a meta-analysis. Death Stud 2021. DOI: 10.1080/07481187.2021.1889097
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Epidemia COVID-19 przyniosła konsekwencje dla zdrowia psychicznego w nieoczekiwanej wcześniej skali. 
Dotknęły one również pracowników ochrony zdrowia, którzy w trakcie wykonywania pracy zawodowej są 
stale narażeni na zwiększone ryzyko zakażenia SARS-CoV-2. W metaanalizie Pappy i wsp. wykazano, że w 
wyniku pandemii objawy lęku, depresji i bezsenność wystąpiły odpowiednio u 23%, 23% i 38% pracowników 
medycznych. Wraz z pandemią pojawił się też termin koronafobia, który odnosi się do strachu i niepokoju 
odczuwanego w związku z możliwością zakażenia się koronawirusem i, jak wynika z wcześniejszych prac, 
może tłumaczyć objawy depresji, lęku uogólnionego i lęku przed śmiercią, niezależnie od innych dobrze 
poznanych czynników psychospołecznych. Metaanaliza przeprowadzona przez Şimşir i wsp., obejmująca 
33 badania przeprowadzone w populacjach ogólnych, wykazała, że strach przed COVID-19 był silnie 
związany z lękiem, stresem traumatycznym i dystresem, umiarkowanie związany ze stresem i depresją oraz 
umiarkowanie skorelowany z bezsennością. Następstwem epidemii SARS-CoV-2 dla zdrowia psychicznego 
jest również wypalenie zawodowe definiowane jako zespół objawów psychologicznych i somatycznych, 
które mogą pojawić się w wyniku nieskutecznego radzenia sobie z przewlekłym stresem w pracy. Częstość 
występowania wypalenia zawodowego w wyniku pandemii koronawirusa wśród pracowników ochrony 
zdrowia osiągała nawet 34%, a wśród pielęgniarek pracujących w systemie ratownictwa medycznego 
26%. Pielęgniarki odgrywają zasadniczą rolę w odpowiedzi systemów opieki zdrowotnej na pandemię, a 
jednocześnie znajdują się pod ekstremalną presją psychologiczną z powodu narażenia na ryzyko zakażenia 
SARS-CoV-2, strachu o bezpieczeństwo własne, członków najbliższej rodziny i pacjentów (Galanis i wsp., 2021). 
W takich okolicznościach pielęgniarki mogą doświadczać poważnych problemów psychicznych, które mogą 
prowadzić do wypalenia, a następnie do pogorszenia jakości opieki nad chorymi. Wobec braku pewności 
co do dalszego przebiegu epidemii COVID-19, poszukiwanie czynników ryzyka wypalenia zawodowego w tej 
grupie oraz opracowanie metod profilaktyki ma szczególne znaczenie. 

Celem prezentowanej pracy była analiza związku pomiędzy lękiem przed koronawirusem wśród personelu 
pielęgniarskiego i wypaleniem zawodowym, objawami depresyjnymi i bezsennością.

METODY I WYNIKI
Badanie przekrojowe przeprowadzono na grupie 520 pielęgniarek w średnim wieku 48,2 lat (23-75) 
zatrudnionych w różnych warszawskich szpitalach, które poproszono o wypełnienie zestawu kwestionariuszy: 
Skali Lęku Przed Koronawirusem (CAS), Inwentarza Wypalenia Maslach w wersji ogólnej (MBI-GS), skali 
depresji Center for Epidemiologic Studies Depression Scale w wersji zrewidowanej (CESD-R) oraz Ateńskiej 
Skali Bezsenności (AIS). Skonstruowano modele regresji liniowej predykcji wyników AIS, CESD-R oraz 
wymiarów MBI-GS, za każdym razem z wynikiem w skali CAS jako predyktorem. Modele zostały skorygowane 
o płeć, lata pracy, liczbę godzin pracy tygodniowo. Nasilenie lęku przed koronawirusem było predyktorem 
nasilenia bezsenności (efekt miał średnią siłę, przy skorygowaniu o lata pracy, liczbę godzin pracy, płeć), 
objawów depresyjnych (średnia siła efektu), jak również wyczerpania (średnia siła efektu) i cynizmu (średnia 
siła) jako wymiarów wypalenia zawodowego. Nie stwierdzono statystycznie znamiennej zależności między 
lękiem przed koronawirusem a poczuciem efektywności zawodowej.
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WNIOSKI
Badanie wskazuje, że lęk przed koronawirusem może być predyktorem bezsenności, objawów depresyjnych 
i objawów wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek aktywnych zawodowo. Rozpoznanie klinicznie istotnej 
koronafobii lub innego stresu psychologicznego związanego z pandemią COVID-19 powinno skutkować 
wprowadzeniem konkretnych interwencji terapeutycznych w ramach interwencji kryzysowej lub wsparcia 
społecznego. Umiejętność skutecznego radzenia sobie ze strachem przed zakażeniem SARS-CoV-2 może 
być kluczowa w zapobieganiu i łagodzeniu innych negatywnych skutków dotyczących zdrowia psychicznego. 

1.Galanis P, Vraka I, Fragkou D, Bilali A, Kaitelidou D. Nurses' burnout and associated risk factors during 
the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis. J Adv Nurs. 2021;77(8):3286-3302. DOI: 
10.1111/jan.14839.
2.Pappa S, Ntella V, Giannakas T, Giannakoulis VG, Papoutsi E, Katsaounou P. Prevalence of depression, 
anxiety, and insomnia among healthcare workers during the COVID-19 pandemic: a systematic review and 
metaanalysis. Brain Behav Immun 2020; 88: 901-907.
3.Şimşir Z, Koç H, Seki T, Griffiths MD. The relationship between fear of COVID-19 and mental health 
problems: a meta-analysis. Death Stud 2021. DOI: 10.1080/07481187.2021.1889097

Badanie zostało sfinansowane z grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) Nr I.PB.08 
„Wypalenie zawodowe i depresja u przedstawicieli zawodów związanych z ekspozycją na wysoki poziom 
stresu zawodowego: uwarunkowania, rozpowszechnienie, wzajemne zależności i mechanizmy wpływu na 
wybrane wskaźniki zdrowia, funkcjonowania psychospołecznego i efektywności zawodowej”, realizowany w 
ramach wieloletniego programu „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” V etap, okres realizacji: lata 
2020-2022; koordynowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Krajowy Instytut Badawczy (CIOP-
PIB).
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WHO szacuje, że co roku ponad 800 tys. osób umiera wskutek samobójstwa.    Destrukcyjny wpływ 
samobójstwa na rodziny, przyjaciół i społeczności utrzymuje się jeszcze długo po odebraniu sobie życia 
przez bliską osobę.
 W Polsce w 2021 r. śmiercią samobójczą zginęło  5201 Polaków. Najmłodsza ofiara była w wieku 
poniżej 12 lat, a  najliczniejszą grupę stanowiły osoby pomiędzy  30 - 44 rokiem życia.  W 2021 r. w czasie 
pandemii COVID - 19 prób samobójczych było więcej niż rok wcześniej. 
W przeciwieństwie do ubiegłych lat, w pandemii na swoje życie częściej targały się młode osoby.
 Samobójstwo pacjenta jest najtrudniejszym aspektem pracy zawodowej lekarza psychiatry i osób z 
nim współpracujących. Jest wstrząsającym skutkiem dramatycznej decyzji człowieka pogrążonego 
w cierpieniu i desperacji. Ofiarą samobójstwa jest nie tylko osoba, która targnęła się na swoje życie, 
ale także jej bliscy, rodzina, przyjaciele, znajomi i personel medyczny, który próbował pomóc i zapobiec 
nieszczęściu. Hołyst ocenił, iż jedno samobójstwo dotyka od 6 do 20 osób związanych z suicydentem. 
 Wśród ustalonych przyczyn samobójstw najczęściej wymienia się zaburzenia psychiczne, ale także 
różnorodne straty. Utratę osoby bliskiej, statusu materialnego, zatrudnienia, zdrowia somatycznego. 
Powodem próby samobójczej może być  również zawód miłosny lub nieporozumienie i przemoc w rodzinie. 
 Do czynników ryzyka samobójstwa należą także trudności z dostępem do opieki zdrowotnej 
i uzyskiwaniem potrzebnych świadczeń zdrowotnych. Częste społeczne stygmatyzowanie osób szukających 
pomocy z powodu zachowań samobójczych lub problemów ze zdrowiem psychicznym czy nadużywaniem 
substancji psychoaktywnych.
  W ambulatoryjnej placówce służby zdrowia kontakt z osobą potwierdzającą tendencje  suicydalne 
powinien charakteryzować spokój i zapewnienie opieki. Zadaniem lekarza psychiatry jest szukanie 
ambiwalencji w decyzjach samobójczych oraz przekonywanie o innych możliwych rozwiązaniach, dążenie 
do uzyskania zgody na hospitalizację.  Zalecane jest nawiązanie kontaktu z osobami bliskimi  lub służbami 
medycznymi.
 Choroba psychiczna stanowi najistotniejszy czynnik ryzyka samobójstwa. Szacuje się, że około 12-
17% populacji przynajmniej raz w życiu doświadcza epizodu depresji. Występowanie  choroby afektywnej 
dwubiegunowej ocenia się  od 1,5 % a nawet do 5% ogólnej populacji. W próbach klinicznych od 14% do 
59%  badanych przeżywa myśli samobójcze. Około 19% osób umiera z powodu samobójstwa. Wskaźnik 
wystąpienia samobójstwa w CHAD ocenia się jako 25 razy wyższy niż w ogólnej populacji. Samobójstwo 
jest przyczyną zgonu u 15% osób z rozpoznanym zaburzeniem depresyjnym nawracającym. Ryzyko jest 
wyższe na początku epizodu oraz w chwili ustępowania zaburzeń nastroju. Zachowania samobójcze mogą 
się pojawić w przebiegu wielu innych zaburzeń psychicznych. W schizofrenii sięgają blisko 5%, występują 
w początkowym etapie choroby, gdy halucynacje słuchowe o treści imperatywnej nakazujące dokonanie 
samobójstwa współwystępują z objawami depresji oraz towarzyszącym wglądem w proces choroby. 
 Ważnym czynnikiem ryzyka korelującym z podejmowaniem próby suicydalnej  jest używanie substancji 
psychoaktywnych (najczęściej alkoholu). Niekorzystnie rokuje rodzinna historia występowania uzależnienia  
lub zaburzeń nastroju. Izolacja, zachowania impulsywne oraz brak dostępu do opieki psychiatrycznej, 
stanowią również czynnik ryzyka.

Pacjent z myślami samobójczymi w gabinecie 
psychiatrycznym. 

dr n. med. 
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 Działania prewencyjne w psychiatrii to przede wszystkim leczenie zaburzeń psychicznych, głównie 
depresji i choroby afektywnej dwubiegunowej oraz zaburzeń psychotycznych, obejmujące farmakoterapię, 
psychoterapię, oddziaływania środowiskowe. Leczenie uzależnienia od alkoholu oraz substancji 
psychoaktywnych. Kontakt terapeutyczny osób z zaburzeniami osobowości z ewentualną możliwością 
rozważenia włączenia leków psychotropowych 
 Innymi masowymi działaniami są programy edukacyjne, kampanie społeczne skierowane do lekarzy 
POZ i innych specjalności, pracowników medycznych (ratownicy, personel pielęgniarski), nauczycieli, 
pracowników mediów, służby więziennej, policji, straży pożarnej. Nie bez znaczenia jest poprawa sytuacji socjo-
demograficznej osób zagrożonych samobójstwem. Znaczenie zapobiegawcze mają także przeciwdziałanie 
dyskryminacji /stygmatyzacji osób  zaburzeniami psychicznymi oraz upowszechnianie wiedzy na tematy 
zdrowia psychicznego i jego ochrony.
 Powyższa prezentacja podejmuje się  również przedstawienia dwóch udaremnionych przypadków 
prób suicydalnych wśród ambulatoryjnych pacjentów psychiatrycznych. 

Pacjent z myślami samobójczymi w gabinecie 
psychiatrycznym. 
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WSTĘP
Objawy depresyjne i lękowe często ze sobą współwystępują, co może wiązać się z pogorszeniem 
funkcjonowania, gorszym rokowaniem oraz cięższym i  bardziej przewlekłym przebiegiem zaburzeń 
depresyjnych u pacjentów. Najnowsza klasyfikacja ICD 11 wyodrębnia depresję ze współwystępującymi 
objawami lękowymi -„anxious depression”, podkreślając tym samym jej odrębną specyfikację oraz istotność 
kliniczną.  Biorąc pod uwagę obraz kliniczny, istotnym wydaje się wyodrębnienie swoistych biomarkerów 
oraz wyjaśnienie procesów patofizjologii leżących u podłoża koegzystencji depresji i lęku. W ostatnich latach, 
coraz więcej mówi się o spojrzeniu holistycznym i traktowaniu depresji jako choroby ogólnoustrojowej 
organizmu. W zgodzie z takim poglądem pozostaje teoria wpływu mikrobiomu jelitowego na etiopatogenezę 
zaburzeń depresyjnych.

ROZWINIĘCIE
Termin mikrobiota odnosi się do ogółu mikroorganizmów występujących w danym siedlisku. W organizmie 
człowieka najliczniejszą grupę stanowi mikrobiota jelitowa. Do podstawowych jej funkcji zaliczamy: utrzymanie 
integralności ściany jelita, udział w procesach trawiennych i magazynowaniu energii, regulację układu 
immunologicznego oraz syntezę niektórych neuroprzekaźników i witamin. Co istotne, mikrobiota jelitowa 
może także wpływać na funkcje centralnego układu nerwowego, a powiązania te nazywane są osią mózgowo 
– jelitową. Relacja ta wydaje się być dwukierunkowa i odbywa się poprzez drogi nerwowe, immunologiczne 
oraz hormonalne. Do tej pory funkcje mikrobioty były przypisywane raczej konkretnym grupom bakterii, 
jednak wyniki dotychczasowych badań nad opisem mikroflory jelitowej typowej dla zaburzeń depresyjnych, 
czy nerwicowych wykazały znaczne rozbieżności dotyczące jej składu. Dlatego można przypuszczać, że 
ekosystemy mikrobiologiczne flory jelitowej zachowane są bardziej na poziomie funkcjonalnym niż na 
poziomie taksonomicznym. W związku z powyższym, innowacyjnym podejściem w zrozumieniu roli mikrobioty 
w powstawaniu chorób psychicznych może być zastosowanie właśnie  biomarkerów funkcjonalnych. W 
ciągu ostatnich kilku lat wiele danych uzyskanych z eksperymentalnych badań prowadzonych na modelu 
zwierzęcym potwierdziło powiązania dysbiozy z zachowaniami podobnymi do depresji. Podobny związek 
potwierdziły  badania z udziałem ludzi wykazując konkretne zmiany w różnorodności mikrobioty jelitowej, 
ale też przynosząc przy tym wspomniane rozbieżności odnośnie reprezentacji różnych rodzajów i rodzin 
bakterii. Dodatkowo, najnowsze badania podkreślają korzyści w zakresie redukcji objawów depresyjnych 
podczas suplementacji probiotyków u pacjentów z rozpoznaniem epizodu depresji o nasileniu łagodnym 
lub umiarkowanym. Jednakże, jedynie niewielka część badań oceniała również możliwy wpływ suplementacji 
probiotyku na współwystępujące objawy lękowe, a wyniki w nich uzyskane są niejednoznaczne. 

WNIOSKI
Mikrobiota jelitowa wpływa na funkcje centralnego układu nerwowego, a powiązania te nazywane są osią 
mózgowo – jelitową. Wykazano, że osoby cierpiące na zaburzenia afektywne oraz nerwicowe w porównaniu 
z populacją osób zdrowych mają inny zarówno ilościowy, jak i jakościowy skład mikrobioty jelitowej. 

Zaburzenia afektywne i nerwicowe a stan mikrobioty
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WSTĘP
Wyniki psychoterapii najczęściej oceniane są w kategoriach zmiany łącznego nasilenia objawów. Pozwala to 
na skategoryzowanie jej efektów jako wyleczeń, mniejszych popraw lub braków zmian a nawet pogorszeń 
objawowych. Jednym z najczęściej stosowanych w Polsce narzędzi do opisu stanu pacjenta przed terapią 
oraz oceny wyniku leczenia jest kwestionariusz objawowy KO”0”, opracowany w 1978r przez Jerzego 
Aleksandrowicza i wsp. Współwystępowanie objawów różnych zaburzeń nerwicowych u tych samych 
pacjentów (niezależnie od ich głównego rozpoznania) było wielokrotnie opisywane zarówno przez badaczy, 
jak i klinicystów za pomocą rozmaitych narzędzi kwestionariuszowych i ustrukturowanych wywiadów 
klinicznych. Często opisywano w piśmiennictwie zmiany występowania i nasilenia objawów następujące po 
zakończeniu terapii (więc jak można zakładać zachodzące w wyniku leczenia) i dowiedziono, że są one większe 
od przekształceń obserwowanych w okresie oczekiwania na terapię oraz podczas stosowania procedur 
typu placebo. Mniej zbadanym obszarem jest zmiana współwystępowania symptomów w kwestionariuszach 
wypełnianych przed- oraz po terapii. 

ROZWINIĘCIE OMAWIANEGO TEMATU
Przeprowadzono retrospektywną przekrojową analizę wyników psychoterapii opartą na zmianie obrazu 
współwystępowania objawów opisanego przez dane zawarte w kwestionariuszach objawowych służących 
do oceny wyniku leczenia w psychoterapeutycznym oddziale dziennym. Badanie dotyczyło pacjentów (1742 
kobiet i 968 mężczyzn), z rozpoznaniem zaburzeń nerwicowych i/lub zaburzeń osobowości, leczonych w 
latach 1980-2015 w psychoterapeutycznym oddziale dziennym, w podejściu psychodynamicznym, za 
pomocą terapii grupowej i indywidualnej. Spośród 2710 pacjentów, większość – 1528 osób (56%; 1043 
kobiety i 485 mężczyzn) uzyskała wyleczenie w zakresie objawów. Za pomocą procedur eliminowania 
redundancji (metodą sędziów kompetentnych oraz pakietu goldbricker) wyselekcjonowano 106 spośród 
135 objawów, dla których użyto informacji o występowaniu (dane poddano binaryzacji). Zastosowano 
nowoczesną metodę analizy sieci skonstruowanych za pomocą procedury TMFG. Za pomocą procedury 
bootstrapowania oszacowano stabilność sieci, którą uznano za zadowalającą. Następnie porównano 
uzyskane grafy wizualnie za pomocą procedury fixed layout oraz obliczono współczynniki centralności dla 
zbiorów objawów sprawozdanych przez pacjentów w kwestionariuszach wypełnianych przed i po terapii. 
Wartości miar centralności oszacowano za pomocą procedury bootstrapowania ze zwracaniem, a następnie 
porównano sekwencje węzłów o największej centralności. Uzyskane wyniki dowodzą specyficzności zmian w 
centralności niektórych węzłów sieci (objawów) zaobserwowanych jedynie w grupie wyleczonych, mianowicie 
wzrostu znaczenia w sieci węzłów odpowiadających objawom smutku, napięcia i niepewności, a zmniejszenia 
znaczenia wcześniej wysoce centralnych węzłów odpowiadających objawom związanym z ciałem (duszności, 
bólom wędrującym oraz lękom i obawom hipochondrycznym). W grupie o mniej korzystnych wynikach 
terapii zaobserwowane zmiany sekwencji centralności węzłów/objawów są odmienne, w tym utrzymuje się 
wysokie znaczenie objawu duszności.

Zmiany w zakresie współwystępowania objawów 
zaburzeń nerwicowych uzyskiwane w wyniku intensywnej 
psychodynamicznej psychoterapii w oddziale dziennym.

dr n. med.
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WNIOSKI
W grupie pacjentów, którzy uzyskali najlepsze wyniki psychoterapii, zmiany w zakresie występowania 
pojedynczych objawów wskazują na zmniejszenie oszacowywanego za pomocą miar centralności znaczenia 
objawów somatyzacyjnych, na rzecz wzrostu centralności i wg teorii analizy sieci roli symptomów takich jak 
smutek. Zaobserwowane właśnie w podgrupie pacjentów o najlepszych wynikach terapii zmiany są zgodne 
z założeniami psychoanalitycznej teorii leczenia zaproponowanej przez Melanię Klein, dotyczącymi pozycji 
depresyjnej. Obserwacje wymagają oczywiście dalszych analiz między innymi obejmujących inne zakresy 
oceny wyników, kwestionariusze i grupy pacjentów, także leczonych psychoterapią w innych warunkach a 
szczególnie przy przyjętych odmiennych podejściach teoretycznych. 

Zmiany w zakresie współwystępowania objawów 
zaburzeń nerwicowych uzyskiwane w wyniku intensywnej 
psychodynamicznej psychoterapii w oddziale dziennym.
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Nieswoiste choroby zapalne jelit (NChZJ) to przewlekłe schorzenia przewodu pokarmowego, do których 
zaliczamy chorobę Leśniowskiego-Crohna (ChLC) i wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG). Częstość 
występowania tych chorób w społeczeństwach krajów rozwiniętych stale wzrasta. W Polsce cierpi na nie 
około 50 000 pacjentów. Większość z nich to bardzo młodzi ludzie, których choroba istotnie ogranicza życie 
zawodowe i prywatne, a także wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. NChZJ mają nie do końca poznaną 
etiologię. Objawiają się biegunkami (nawet do 20 wypróżnień w ciągu doby, również w nocy) i silnymi bólami 
brzucha. Często dochodzi do rozwoju powikłań, takich jak ropnie i przetoki (nieprawidłowe połączenia 
różnych części jelit lub jelit ze skórą). Coraz częściej wspomina się o aspektach psychologicznych, które 
mogą być ważne w etiopatogenezie NChZJ.

Podłożem patofizjologicznym NChZJ mogą być zaburzenia osi mózgowo-jelitowej, czyli specyficzny system 
dwukierunkowej wymiany informacji na podłożu biochemicznym i neurohumoralnym pomiędzy przewodem 
pokarmowym a układem nerwowym. Istnieje hipoteza, że dysbioza jelitowa wywołuje stan zapalny, a ten 
może być podłożem depresji. Dostępne są doniesienia o potwierdzające tę koncepcję w modelu NChZJ, 
jednak duża część tych badań nie wykorzystywała do diagnostyki klasyfikacji międzynarodowych zaburzeń 
psychicznych. Zaburzenia lękowe występują u około 80% pacjentów w zaostrzeniu ChLC i WZG oraz nawet 
30% chorych ma objawy depresji. Zaobserwowano, że nasilenie depresji ma związek z zaawansowaniem 
NChZJ. Około 60% tych pacjentów jest identyfikowanych jako introwertyczni lub neurotyczni. Dodatkowo, 
ponad 40% pacjentów z NChZJ notuje obniżoną jakość snu, objawiającą się głównie jako bezsenność, 
która występuje niezależnie od dolegliwości bólowych. Około 9-13,5% pacjentów przyjmuje leki nasenne, 
w tym przede wszystkim benzodiazepiny i leki z grupy „Z”. Wykazano również, że pacjenci z WZJG z 
współtowarzyszącymi objawami depresyjno-lękowymi mają częściej nieprawidłowy skład mikrobioty 
jelitowej, niż ci z WZJG bez stwierdzonych zaburzeń psychicznych. Suplementowanie probiotyków w 
NChZJ zmniejszało objawy depresyjne. Dodatkowo, stosowanie leków antydepresyjnych może poprawiać 
przebieg tych chorób. Z drugiej strony istnieją doniesienia, że zaburzenia psychiczne oraz stan mikrobioty 
jelitowej mogą być związane z większym ryzykiem rozwoju NChZJ. W badaniu kohortowym zauważono około 
dwukrotnie większe ryzyko zachorowania na ChLC oraz WZJG wśród pacjentów z objawami depresyjnymi, a 
selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny zmniejszały to ryzyko.

Zaburzenia psychiczne to powszechny problem wśród pacjentów chorujących z NChZJ; jedną z przyczyn 
ich występowania może być nieprawidłowa mikrobiota jelitowa. Oprócz leczenia podstawowego, niezwykle 
ważne jest monitorowanie zdrowia psychicznego tej grupy chorych, co może znacznie poprawić ich 
jakość życia. Wydaje się, że mimo obiecujących pojedynczych doniesień o powiązaniu NChZJ, zaburzeń 
psychicznych i mikrobioty jelitowej, jesteśmy nadal daleko od pełnego zrozumienia roli drobnoustrojów w 
zdrowiu psychicznym.

Ocena wpływu pandemii COVID-19 na występowanie lęku i 
depresji u pracowników ochrony zdrowia oraz studentów 
Choroby zapalne jelit, zdrowie psychiczne i mikrobiota jelitowa

dr n. med.
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WSTĘP
Chorobę Alzheimera charakteryzuje obecność złogów β-amyloidu w płytkach starczych i naczyniach 
mózgu. β-amyloid stymuluje glejowe wydzielanie interleukin, reaktywnych form tlenu (ROS) oraz tlenku 
azotu (NO). Jednym z potencjalnych sposobów terapii w chorobie Alzheimera jest zastosowanie czynników, 
które umożliwiają hamowanie agregacji i tworzenia nierozpuszczalnych złogów β-amyloidu w mózgu lub 
rozerwanie już utworzonych jego agregatów, zapobiegając w ten sposób ich toksyczności.

CEL I METODY: 
Celem badania była ocena wpływu owocystatyny na tworzenie i destabilizację agregacji β-amyloidu. Wpływ 
owocystatyny na agregację β-amyloidu zbadano za pomocą spektroskopii fluorescencyjnej z tioflawiną T 
(ThT) oraz poprzez analizę widma dichroizmu kołowego.

WYNIKI
Owocystatyna może bezpośrednio oddziaływać z Aβ42, hamować jego agregację i zmniejszać toksyczność 
indukowaną poprzez zagregowane formy β-amyloidu. Wszystkie uzyskane efekty są zależne od dawki.

WNIOSKI
Owocystatyna może stanowić istotny czynnik w procesie zapobiegania i leczenia choroby Alzheimera 
poprzez uczestnictwo w regulacji transformacji monomerycznego β-amyloidu w większe i być może 
bardziej toksyczne cząsteczki. Niemniej jednak mechanizmy hamowania tworzenia włókienkowych białek 
amyloidowych i/lub ich destabilizacji przez owocystatynę są nadal niejasne 
i wymagają dalszych badań.

Wpływ Owocystatyny na tworzenie rozpuszczalnych oligomerów 
i protofibryli Aβ42 w badaniach in vitro.

dr prof. UMW
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Celem proponowanego wystąpienia jest omówienie doświadczeń klinicznych wynikających z prowadzenia 
warsztatu przeciwdziałającego autostygmatyzacji w oddziale psychiatrycznym.

Autostygmatyzacja – inaczej zinternalizowane piętno (internalised stigma, self-stigma), zgodnie z definicją 
Corrigan’a i Watson’a (2002), polega na akceptowaniu i przypisywaniu sobie przez osoby z grupy 
stygmatyzowanej istniejących w społeczeństwie negatywnych stereotypów oraz uprzedzeń. Wiąże się to ze 
zwiększonym poczuciem beznadziejności, depresją, obniżoną samooceną i obniżonym poczuciem własnej 
skuteczności oraz niewielkimi sieciami społecznymi (Corrigan i in., 2006). Zinternalizowane piętno okazało 
się podstawą rozwoju i utrzymywania objawów psychicznych (Schrank i in., 2014). Otrzymanie diagnozy 
choroby psychicznej może mieć także wpływ na pojawienie się autostygmatyzacji.

Badania wskazują na znaczne zróżnicowanie założeń teoretycznych na podstawie których opracowywane 
są interwencje przeciwdziałające autostygmatyzacji. Są to m.in.: interwencje psychoedukacyjne dotyczące 
piętna, interwencje poznawczo-behawioralne, interwencje ukierunkowane na ujawnienie choroby 
psychicznej oraz interwencje wieloskładnikowe, które łączą kilka z powyższych. Metaanalizy wykazały, że 
wiele interwencji grupowych skutecznie zmniejszała poziom zinternalizowanego piętna wśród uczestników 
(Alonso i in., 2019). Zmniejszenie autostygmatyzacji z kolei może wiązać się z poprawą w zakresie innych 
wskaźników zdrowia, samopoczucia i funkcjonowania psychospołecznego, na które autostygmatyzacja 
ma wpływ. Programy przeciwdziałające autostygmatyzacyjne przynoszą poprawę w aspektach, takich jak 
subiektywne zdrowienie, strategie radzenia sobie, poczucie własnej wartości i samoocena (Alonso i in., 
2019). Wood i in. (2016) sugerują, że jedną z najważniejszych interwencji, którą należałoby sprawdzić w 
badaniach naukowych, jest trening poznawczo-behawioralny przeznaczony dla osób z rozpoznaniem ze 
spektrum schizofrenii, grupy szczególnie doświadczonej zjawiskiem autostygmatyzacji.
Głównym celem omawianego badania jest ocena skuteczności warsztatu przeciwdziałającego 
autostygmatyzacji w oparciu o założenia terapii poznawczo-behawioralnej oraz jego wpływ na poziom 
zinternalizowanego piętna, odporność na stygmatyzację, ukrywanie choroby psychicznej, poczucie 
samotności, poziom lęku społecznego, poziom depresji, jakość życia czy poziom samooceny w grupie 
pacjentów z rozpoznaniami F20.0- F 29.0 oraz F30.0- F39.0.

Badanie jest prowadzone w dwóch grupach: kontrolnej i eksperymentalnej, ocena następuje w dwóch 
punktach badawczych T0 (przed podjęciem interwencji) i T1 (bezpośrednio po zakończeniu interwencji). 
Przydział pacjentów do obu grup odbywa się na podstawie randomizacji. Terapia prowadzona jest w oparciu 
o protokół terapeutyczny opracowany na potrzeby prezentowanego badania. Interwencja odbywa się w 
małej grupie.
W Polsce prowadzi się stosunkowo niewiele badań randomizowanych dotyczących skuteczności 
psychoterapii, najczęściej te badania dotyczą psychoterapii indywidualnej. Analiza skuteczności interwencji 
przeciwdziałającej autostygmatyzacji ma odpowiedzieć na pytanie dotyczące tego czy warsztat przynosi 
korzyści terapeutyczne w badanej grupie pacjentów, czy wspiera proces zdrowienia oraz czy warto 
wprowadzać ten rodzaj działań do praktyki klinicznej. 

Warsztat przeciwdziałający autostygmatyzacji - doświadczenia 
kliniczne

dr n. med.
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WSTĘP
Zaburzenia poznawcze w schizofrenii dotyczą m.in. takich prostych czynności poznawczych jak uwaga, 
pamięć robocza i funkcje zarządcze, uczenie się werbalne i wzrokowo-przestrzenne. Badania jednoznacznie 
wskazują, że we wszystkich tych obszarach funkcjonowania poznawczego osoby z diagnozą schizofrenii 
doświadczają dużego osłabienia (d Cohena=1). Nasza wiedza dotycząca przyczyn takiego stanu rzeczy jest 
jednakże ograniczona. 

ROZWINIĘCIE
W prezentacji przedstawię trójwarstwowy model ukazujący próbę uporządkowania dotychczasowych badań 
nad źródłami zaburzeń poznawczych ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań psychologicznych. Tezy 
modelu zostaną wsparte wynikami badania, w którym udział wzięły 92 osoby z diagnozą schizofrenii i 138 osób 
z grupy kontrolnej (Styła, 2021). Uczestnicy zostali przebadani testami poznawczymi umożliwiającymi pomiar 
funkcji zarządczych, pamięci roboczej i szybkości przetwarzania (Test Flankerów, Test Antysakady, Próba 
Kolejności Cyfr i Liter (LNS), TMT-A i TMT-B) oraz szeregiem kwestionariuszy psychologicznych uwzględniając 
takie zmienne jak martwienie się, napięcie, pozytywne objawy psychozy, neurotyczność, negatywna 
przeszłość, traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa, zaangażowanie, autostygmatyzacja, teraźniejszość 
fatalistyczna, samotność i izolacja społeczna. W badaniu wykazano, że we wszystkich uwzględnionych 
zmiennych zaobserwowano istotną różnicę między osobami z diagnozą schizofrenii a osobami zdrowymi. 
Analizy wykazały również małe lub umiarkowanie silne korelacje między martwieniem się, napięciem, 
objawami wytwórczymi, zaangażowaniem i teraźniejszością fatalistyczną a wybranymi miarami poznawczymi. 
Statystyczna kontrola wybranych zmiennych socjodemograficznych i społeczno-psychologicznych ukazała, 
że duża wielkość efektu różnic w testach poznawczych maleje do efektów umiarkowanych. Wskazano również 
szereg mediatorów (martwienie się jako stan, objawy wytwórcze, przeszłość negatywna, teraźniejszość 
fatalistyczna) między przynależnością do grupy klinicznej lub kontrolnej a wynikami w testach poznawczych.    

WNIOSKI
Zwiększa się baza empiryczna wskazująca, że zmienne psychologiczne mogą pełnić istotną rolę w ujawnianiu 
się trudności poznawczych u osób z diagnozą schizofrenii i tym samym podkopując ideę redukowania 
zaburzeń poznawczych w schizofrenii do aspektów biologicznych. Wyniki nowych badań naukowych wskazują, 
że zaburzenia poznawcze powinny być rozumiane (podobnie jak fenomen schizofrenii) z perspektywy bio-
psycho-społecznej.  

Psychologiczne funkcjonowanie osób z diagnozą schizofrenii 
jako źródło zaburzeń poznawczych

dr
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Schizofrenia, ze szczególnym uwzględnieniem diagnozowania pierwszego epizodu psychozy, różnicowania 
psychoz endo- i egzogennych, przebiegu schizofrenii z objawami negatywnymi, zasad łączenia leków 
przeciwpsychotycznych, nowych metod leczenia farmakologicznego. LAI – kiedy i jak stosować.

OPIS SESJI 
Sesja zorganizowana jest we współpracy dwóch przewodniczących sesji: dr Rafała Styły i dr Tomasza 
Szafrańskiego. Będzie ona miała na celu refleksję nad obecnym stanem wiedzy dotyczącej diagnostyki 
zaburzeń schizofrenicznych. W toku sesji wykorzystana zostanie perspektywa medyczna, filozoficzna, 
psychologiczna i społeczna. Rozważania dwóch pierwszych wystąpień będą się koncentrować wokół istoty 
i definicji schizofrenii. W dwóch kolejnych wystąpieniach omówione zostaną dwa wymiary doświadczania 
schizofrenii analizowane z perspektywy psychologicznej i społecznej: samotności oraz zaburzeń prostych 
czynności poznawczych (w tym szybkości przetwarzania, funkcji zarządczych i pamięci roboczej).

WYSTĄPIENIE 1
Czy schizofrenia istnieje?
Dr Jakub Tercz, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja OSF

WYSTĄPIENIE 2
ABCD czy cztery A? Trudności w definiowaniu schizofrenii 
Dr Tomasz Szafrański, Klinika Psychiatrii, Wydział Medyczny, Uczelnia Łazarskiego

WYSTĄPIENIE 3
Samotność w schizofrenii
Dr hab. Piotr Świtaj, I Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, ul. Sobieskiego 9, 
02-957 Warszawa, e-mail: pswitaj@ipin.edu.pl

WSTĘP
Samotność to subiektywnie postrzegana izolacja społeczna, mająca swe źródło w rozbieżności między 
rzeczywistymi relacjami społecznymi jednostki a jej potrzebą i pragnieniem kontaktów społecznych. Osoby 
chorujące na schizofrenię i inne zaburzenie psychotyczne są szczególnie narażone na doświadczenie 
intensywnej i chronicznej samotności. Z drugiej strony, istnieją przesłanki na rzecz hipotezy, że przewlekła 
izolacja społeczna i samotność mogą wyzwalać lub nasilać objawy psychotyczne.

ROZWINIĘCIE
Cel wystąpienia to przedstawienie wyników dwóch badań przeprowadzonych w I Klinice Psychiatrycznej 
Instytutu Psychiatrii i Neurologii, w których poddano wszechstronnej analizie doświadczenie samotności 
wśród pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń z kręgu schizofrenii. W pierwszym z tych badań (N = 207) 
wykazano, że poziom samotności wśród pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi jest wyraźnie wyższy 
niż w populacji ogólnej. Zidentyfikowano również najważniejsze predyktory samotności w tej grupie 
pacjentów. Najsilniejszym predyktorem większego poczucia samotności okazała się autostygmatyzacja, a w 

Psychologiczne funkcjonowanie osób z diagnozą schizofrenii 
Schizofrenia – próba dekonstrukcji
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dalszej kolejności słabsze wsparcie społeczne, gorsze kompetencje interpersonalne, częstsze hospitalizacje 
psychiatryczne i mniejsza sieć społeczna. W osobnej analizie wykazano, że samotność jest silniejszym 
predyktorem obniżonej satysfakcji z życia niż objawy depresyjne. Stwierdzono też, że objawy depresyjne są 
moderatorem wpływu samotności na satysfakcję z życia – negatywny wpływ samotności na satysfakcję z życia 
słabnie wraz z rosnącą intensywnością objawów depresyjnych. W drugim badaniu (N = 110) analizowano 
mechanizmy wpływu doświadczeń dyskryminacji na poczucie samotności u pacjentów z rozpoznaniem 
schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych. Wykazano, że dyskryminacja nasila poczucie samotności 
zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, poprzez obniżenie samooceny i skłonności do poszukiwania 
wsparcia społecznego. W kolejnej analizie przeprowadzonej na danych z tego badania samotność okazała 
się pełnym mediatorem negatywnego wpływu autostygmatyzacji na nasilenie objawów depresyjnych.    

WNIOSKI
Samotność to istotny problem kliniczny i społeczny. Wpływa negatywnie na liczne wskaźniki zdrowia 
psychicznego i fizycznego, obniża jakość życia oraz przyczynia się do przedwczesnej śmiertelności. 
Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne powinny uwzględniać interwencje mające na celu przeciwdziałanie 
samotności jako jednemu z kluczowych aspektów doświadczenia schizofrenii.

WYSTĄPIENIE 4
Psychologiczne funkcjonowanie osób z diagnozą schizofrenii jako źródło zaburzeń poznawczych 
Dr Rafał Styła, Katedra Neuropsychologii Klinicznej i Psychoterapii Wydziału Psychologii Uniwersytetu 
Warszawskiego, ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, e-mail: rstyla@psych.uw.edu.pl

WSTĘP
Zaburzenia poznawcze w schizofrenii dotyczą m.in. takich prostych czynności poznawczych jak uwaga, 
pamięć robocza i funkcje zarządcze, uczenie się werbalne i wzrokowo-przestrzenne. Badania jednoznacznie 
wskazują, że we wszystkich tych obszarach funkcjonowania poznawczego osoby z diagnozą schizofrenii 
doświadczają dużego osłabienia (d Cohena=1). Nasza wiedza dotycząca przyczyn takiego stanu rzeczy jest 
jednakże ograniczona. 

ROZWINIĘCIE
W prezentacji przedstawię trójwarstwowy model ukazujący próbę uporządkowania dotychczasowych badań 
nad źródłami zaburzeń poznawczych ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań psychologicznych. Tezy 
modelu zostaną wsparte wynikami badania, w którym udział wzięły 92 osoby z diagnozą schizofrenii i 138 osób 
z grupy kontrolnej (Styła, 2021). Uczestnicy zostali przebadani testami poznawczymi umożliwiającymi pomiar 
funkcji zarządczych, pamięci roboczej i szybkości przetwarzania (Test Flankerów, Test Antysakady, Próba 
Kolejności Cyfr i Liter (LNS), TMT-A i TMT-B) oraz szeregiem kwestionariuszy psychologicznych uwzględniając 
takie zmienne jak martwienie się, napięcie, pozytywne objawy psychozy, neurotyczność, negatywna 
przeszłość, traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa, zaangażowanie, autostygmatyzacja, teraźniejszość 
fatalistyczna, samotność i izolacja społeczna. W badaniu wykazano, że we wszystkich uwzględnionych 
zmiennych zaobserwowano istotną różnicę między osobami z diagnozą schizofrenii a osobami zdrowymi. 
Analizy wykazały również małe lub umiarkowanie silne korelacje między martwieniem się, napięciem, 
objawami wytwórczymi, zaangażowaniem i teraźniejszością fatalistyczną a wybranymi miarami poznawczymi. 
Statystyczna kontrola wybranych zmiennych socjodemograficznych i społeczno-psychologicznych ukazała, 
że duża wielkość efektu różnic w testach poznawczych maleje do efektów umiarkowanych. Wskazano również 
szereg mediatorów (martwienie się jako stan, objawy wytwórcze, przeszłość negatywna, teraźniejszość 
fatalistyczna) między przynależnością do grupy klinicznej lub kontrolnej a wynikami w testach poznawczych.    

WNIOSKI
Zwiększa się baza empiryczna wskazująca, że zmienne psychologiczne mogą pełnić istotną rolę w ujawnianiu 
się trudności poznawczych u osób z diagnozą schizofrenii i tym samym podkopując ideę redukowania 
zaburzeń poznawczych w schizofrenii do aspektów biologicznych. Wyniki nowych badań naukowych wskazują, 
że zaburzenia poznawcze powinny być rozumiane (podobnie jak fenomen schizofrenii) z perspektywy bio-
psycho-społecznej.  

Psychologiczne funkcjonowanie osób z diagnozą schizofrenii 
Schizofrenia – próba dekonstrukcji
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Utrzymujące się trudności i kontrowersje w definiowaniu schizofrenii mogą wynikać z braku refleksji 
historycznej, epistemologicznej i metodologicznej. W rezultacie utrudniać rozwój naszej wiedzy.  
Definicje zaburzeń ze spektrum schizofrenii ewoluowały od końca XIX wieku, do obecnych kryteriów 
diagnostycznych proponowanych przez klasyfikacje DSM-5 i ICD-11. Medyczny model schizofrenii 
przedstawiony w tych klasyfikacjach bywa krytykowany jako bazujący na przejawach choroby o wyraźnym 
nasileniu, kładący nacisk na objawy łatwiejsze do zidentyfikowania a jednocześnie marginalizujący lub 
pomijający osiowe objawy schizofrenii dotyczące zaburzeń poczucia „ja”, intersubiektywności i generalnie 
indywidualne doświadczenia pacjentów. Dominacja modelu medycznego, kontekstów biologicznych i 
społecznych przekłada się na aktualne modele badawcze, terapeutyczne i koncepcje leczenia. Istnieją 
jednak różne perspektywy rozumienia i opisywania schizofrenii mające cechy wspólne, ale również istotne 
różnice wpływające na rozumienie czym jest sama choroba jak również na opis możliwości i warunków 
zdrowienia. Obok klasycznych koncepcji Kandinskyego, Kreapelina i Bleulera istnieje perspektywa psychiatrii 
egzystencjalnej, koncepcja ukształtowana przez teorię i praktykę psychoanalityczną, ujęcie wywodzące się 
z rehabilitacji psychospołecznej oraz last but not least perspektywę fenomenologiczną. Ta ostatnia zyskuje 
szczęśliwie coraz większy renesans i zainteresowanie, także w Polsce. Pogłębiona refleksja nad zrozumieniem 
psychopatologii schizofrenii i wykorzystywanie nowych metod i odkryć neurobiologii, pozwala dostrzegać 
ograniczenia dotychczasowych badań i pozwala na otwieranie nowych perspektyw rozumienia i pomagania. 

ABCD czy cztery A? Trudności w definiowaniu 
schizofrenii
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Leczenie zaburzeń zbieractwa bazuje obecnie na doświadczeniach związanych z leczeniem zaburzeń 
obsesyjno-kompulsyjnych (OCD). Za podstawowe podejście uważa się terapie oparte na paradygmacie 
poznawczo behawioralnym. Zwraca się uwagę na zagadnienia motywacji, podejmowania decyzji, trening 
umiejętności organizowania i pozbywania się przedmiotów. Niektórzy podkreślają konieczność aktywnego 
działania - lepsze efekty osiąga się, gdy schemat uwzględnia wizyty domowe.  Trwają badania nad efektywnością 
oddziaływań nakierowanych na regulację emocji (terapie dialektyczne, oparte na mentalizacji).  Badania 
wskazują na skuteczność tych terapii, jednak efekty są ograniczone i zwykle mniejsze niż w przypadku OCD, 
chociaż są też prace pokazujące zbliżone efekty. Najlepsze wyniki przynosi leczenie skojarzone psychoterapia 
i farmakoterapia. Co do farmakoterapii to, jako leki pierwszego rzutu stosowane są inhibitory wychwytu 
zwrotnego serotoniny (u części pacjentów uzyskuje się tylko ograniczoną poprawę?. Sugerowane strategie 
potencjalizacji (leki przeciwpsychotyczne, modulatory NMDA, leki o działaniu stymulującym) nie mają badań 
pozwalających na ocenę ich faktycznego efektu. 
Podstawowym problemem w leczeniu pozostaje kwestia motywacji do leczenia po stronie osób gromadzących 
rzeczy.  Osoby z najbardziej nasilonymi objawami często mają ograniczony wgląd lub praktycznie brak wglądu 
w objawy. Także inne działania są ograniczone przepisami prawa. Pierwotne zbieractwo nie jest jednak 
zaburzeniem psychotycznym – nie mają zastosowania przepisy dotyczące leczenia bez zgody z ustawy o 
ochronie zdrowia psychicznego. Z drugiej strony problem zbieractwa może angażować interwencje i działania 
różnych służb. Programy nakierowane na rozwiązywanie problemów i pomoc osobom z zaburzeniami 
zbieractwa powinny koordynować specjalistyczne działania – zarówno specjalistów zdrowia psychicznego 
pracujących w Centrach Zdrowia Psychicznego, jak również pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej. . 
Ważnym elementem jest upowszechnianie edukacji, oraz programów pomocy i samopomocowy takich 
jak opracowany przez Tolina, Frosta i Steketee program „Zagrzebani w skarbach”, który może być szeroko 
wykorzystywany w pracy z osobami z problemem zbieractwa i ich rodzinami.

Zagrzebani w skarbach. Jak pomagać osobom z 
problemem zbieractwa?
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WSTĘP
Choroby afektywne stanowią problem zdrowotny i społeczno-ekonomiczny o charakterze globalnym. 
Należą do głównych przyczyn niepełnosprawności, obniżają poziom funkcjonowania społecznego oraz 
jakości życia chorych i ich bliskich. Wiążą się także ze zwiększoną zachorowalnością na choroby somatyczne 
i wysokim ryzykiem przedwczesnej śmierci. Dostępne wyniki badań wskazują na istnienie powiązań 
między występowaniem, następstwami oraz rokowaniem chorób afektywnych  a stylem życia, określanym 
w dziedzinie psychologii zdrowia zachowaniami zdrowotnymi (health behaviorus). Kompleksowa ocena 
zachowań zdrowotnych oraz identyfikacja czynników je determinujących może mieć znaczenie dla 
wskazywania kierunków działań i sposobów ich modyfikacji. W związku z powyższym w procesie zdrowienia 
osób z chorobami afektywnymi powinno to prowadzić do zmniejszenia niepełnosprawności, poprawy 
funkcjonowania psychospołecznego i jakości życia. 

CEL
Głównym celem pracy była charakterystyka zachowań zdrowotnych osób z chorobami afektywnymi. Cele 
szczegółowe obejmowały: 1) ocenę ogólnego nasilenia zachowań zdrowotnych 
i kategorii zachowań, w tym prawidłowych nawyków żywieniowych, zachowań profilaktycznych, pozytywnego 
nastawienia psychicznego i praktyk zdrowotnych; 2) analizę zależności między zachowaniami zdrowotnymi 
a czynnikami społeczno-demograficznymi i klinicznymi oraz podmiotowymi: subiektywną oceną jakości 
życia i stanu zdrowia oraz umiejscowieniem kontroli zdrowia; 3) identyfikację czynników determinujących 
zachowania zdrowotne badanych osób z chorobami afektyw-nymi; 4) ocenę zachowań zdrowotnych 
badanych osób z chorobami afektywnymi z uwzględnieniem grup porów-nawczych: chorych na cukrzycę 
typu 2 i osób zdrowych.

MATERIAŁ I METODA
Badaniem objęto 108 osób z chorobami afektywnymi (wg ICD-10), w tym 72 kobiety i 36 mężczyzn 
hospitalizowanych w Klinice Psychiatrii Dorosłych Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera Uniwersytetu 
Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz w Wielkopolskim Centrum Neuropsychiatrycznym 
im. O. Bielawskiego w Kościanie. Analizy porównawcze przeprowadzono w grupach jednorodnych pod 
względem wieku i płci, w tym 65 osób z chorobami afektywnymi, 67 chorych na cukrzycę typu 2 i 46 osób 
zdrowych. Zachowania zdrowotne badano za pomocą Inwentarza Zachowań Zdrowotnych (IZZ). Do oceny 
nasilenia objawów depresyjnych zastosowano Inwentarz Depresji Becka (BDI), poziomu funkcjonowania 
– Skalę Globalnej Oceny Funkcjonowania (GAF), subiektywnej oceny ogólnej jakości życia i stanu zdrowia 
– Kwestionariusz Jakości Życia WHOQOL-BREF, a wymiary umiejscowienia kontroli zdrowia badano 
Wielowymiarową Skalą Umiejscowienia Kon-troli Zdrowia (MHLC-B).  Dane w zależności od skali (ilościowa/
jakościowa), typu zmiennych i normalności rozkładu analizowano za pomocą testów parametrycznych 
lub nieparametrycznych. Użyto testów różnic między dwoma i trzema grupami, post-hoc dla porównań 
wielokrotnych, korelacji Pearsona i rang Spearmana. Model został utworzony za pomocą regresji wielorakiej, 

Zachowania zdrowotne osób z chorobami afektywnymi
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krokowej postępującej. Analizę statystyczną wyników badań wykonano za pomocą pakietu statystycznego 
STATISTICA 13 (StatSoft Inc.).

WYNIKI
Wyniki badań osób z chorobami afektywnymi wykazały, że średni ogólny wskaźnik nasilenia zachowań 
zdrowotnych wyniósł 5 stenów i mieścił się w granicach wyników przeciętnych  (79,21 ± 15,62 pkt). Najwięcej 
osób deklarowało niskie nasilenie zachowań zdrowotnych (40%), następnie przeciętne (35%), a wysokie 
– najmniej osób (25%). Spośród czterech kategorii zachowań zdrowotnych najwyższą średnią punktację 
uzyskały zachowania profilaktyczne (20,37 ± 5,25)  a najniższą pozytywne nastawienie psychiczne (18,98 ± 
5,17 pkt) (p < 0,05). Nasilenie ogólnego wskaźnika zachowań zdrowotnych korelowało dodatnio z wiekiem (rs 
= 0,30; p = 0,0015), poziomem funkcjonowania (rs = 0,25; p = 0,0105) i nasileniem umiejscowienia kontroli 
zdrowia w wymiarze zewnętrznym – wpływ innych (rs = 0,21; p = 0,0316) oraz ujemnie z nasileniem objawów 
depresyjnych (rp = 0,34; p = 0,0003). Wyższe średnie nasilenie ogólnego wskaźnika zachowań zdrowotnych 
uzyskali badani deklarujący aktywność fizyczną oraz zadowoleni z ogólnej jakości życia i stanu zdrowia 
w porównaniu z chorymi nieaktywnymi fizycznie (p = 0,0069), niezadowolonymi z jakości życia (p = 0,0003) 
i stanu zdrowia (p = 0,0102). Ostateczny model regresji został stworzony z czterech zmiennych: ogólnej 
jakości życia, aktywności fizycznej, wieku i nasilenia objawów depresyjnych, które determinowały w 36% 
ogólny wskaźnik nasilenia zachowania zdrowotnych. Badani z chorobami afektywnymi w porównaniu z grupą 
chorych na cukrzycę typu 2 i osób zdrowych cechowali się niższą średnią ogólnego wskaźnika nasilenia 
zachowań zdrowotnych (p = 0,0004) i kategorii pozytywne nastawienie psychiczne (p < 0,0001).

WNIOSKI
1) Ogólny średni wskaźnik nasilenia zachowań zdrowotnych w badanej grupie osób  z chorobami afektywnymi 
był przeciętny; w tym u największej liczby osób był niski, a u najmniejszej liczby wysoki. Najwyższe wyniki 
wykazano w kategorii zachowania profilaktyczne, a najniższe  w kategorii pozytywne nastawienie psychiczne. 
2) Wyższy średni ogólny wskaźnik nasilenia zachowań zdrowotnych w grupie z chorobami afektywnymi 
cechował osoby starsze, z lepszym poziomem funkcjonowania, z nasileniem umiejscowienia kontroli 
zdrowia w wymiarze zewnętrznym – wpływ innych, z mniejszym nasileniem objawów depresyjnych, aktywne 
fizycznie i zadowolone z ogólnej jakości życia i stanu zdrowia. 3) Głównymi czynnikami determinującymi 
wyższe wyniki zachowań zdrowotnych osób z chorobami afektywnymi były: zadowolenie z ogólnej jakości 
życia, aktywność fizyczna, starszy wiek i mniejsze nasilenie objawów depresyjnych. 4) Badani z chorobami 
afektywnymi w porównaniu z chorymi na cukrzycę typu 2 i osobami zdrowymi cechowali się niższą średnią 
ogólnego wskaźnika nasilenia zachowań zdrowotnych i kategorii pozytywne nastawienie psychiczne. 

Zachowania zdrowotne osób z chorobami afektywnymi
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WSTĘP
Wypalenie zawodowe (occupational burnout) i zdolność do pracy (work ability) to związane ze sobą konstrukty, 
wpływające na różne aspekty zdrowia, samopoczucia i funkcjonowania pracowników. Celem wystąpienia 
jest analiza wpływu wypalenia zawodowego i zdolności do pracy na nasilenie objawów depresyjnych wśród 
personelu pielęgniarskiego, z uwzględnieniem bezsenności i poczucia samotności jako potencjalnych 
mediatorów.

ROZWINIĘCIE
W badaniu wzięło udział 520 pielęgniarek/pielęgniarzy zatrudnionych w różnych warszawskich szpitalach. 
Skonstruowano modele mediacyjne, testowane za pomocą metody bootstrapping. Przeprowadzone analizy 
wykazały, że oba uwzględnione wymiary wypalenia zawodowego (wyczerpanie i zdystansowanie wobec pracy) 
oraz zdolność do pracy były istotnymi predyktorami nasilenia objawów depresyjnych. Zarówno bezsenność, 
jak i samotność okazały się częściowymi mediatorami zależności między wyczerpaniem, zdystansowaniem 
wobec pracy i zdolnością do pracy a objawami depresyjnymi. 

WNIOSKI
Wypalenie zawodowe i zdolność do pracy mogą wpływać na nasilenie objawów depresyjnych u personelu 
pielęgniarskiego zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, poprzez wpływ na bezsenność i poczucie 
samotności. 

Analiza zależności między wypaleniem zawodowym, poczuciem 
samotności, bezsennością, objawami depresyjnymi i zdolnością 
do pracy wśród personelu pielęgniarskiego

dr hab.
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WSTĘP
Samotność to subiektywnie postrzegana izolacja społeczna, mająca swe źródło w rozbieżności między 
rzeczywistymi relacjami społecznymi jednostki a jej potrzebą i pragnieniem kontaktów społecznych. Osoby 
chorujące na schizofrenię i inne zaburzenie psychotyczne są szczególnie narażone na doświadczenie 
intensywnej i chronicznej samotności. Z drugiej strony, istnieją przesłanki na rzecz hipotezy, że przewlekła 
izolacja społeczna i samotność mogą wyzwalać lub nasilać objawy psychotyczne.

ROZWINIĘCIE
Cel wystąpienia to przedstawienie wyników dwóch badań przeprowadzonych w I Klinice Psychiatrycznej 
Instytutu Psychiatrii i Neurologii, w których poddano wszechstronnej analizie doświadczenie samotności 
wśród pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń z kręgu schizofrenii. W pierwszym z tych badań (N = 207) 
wykazano, że poziom samotności wśród pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi jest wyraźnie wyższy 
niż w populacji ogólnej. Zidentyfikowano również najważniejsze predyktory samotności w tej grupie 
pacjentów. Najsilniejszym predyktorem większego poczucia samotności okazała się autostygmatyzacja, a w 
dalszej kolejności słabsze wsparcie społeczne, gorsze kompetencje interpersonalne, częstsze hospitalizacje 
psychiatryczne i mniejsza sieć społeczna. W osobnej analizie wykazano, że samotność jest silniejszym 
predyktorem obniżonej satysfakcji z życia niż objawy depresyjne. Stwierdzono też, że objawy depresyjne są 
moderatorem wpływu samotności na satysfakcję z życia – negatywny wpływ samotności na satysfakcję z życia 
słabnie wraz z rosnącą intensywnością objawów depresyjnych. W drugim badaniu (N = 110) analizowano 
mechanizmy wpływu doświadczeń dyskryminacji na poczucie samotności u pacjentów z rozpoznaniem 
schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych. Wykazano, że dyskryminacja nasila poczucie samotności 
zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, poprzez obniżenie samooceny i skłonności do poszukiwania 
wsparcia społecznego. W kolejnej analizie przeprowadzonej na danych z tego badania samotność okazała 
się pełnym mediatorem negatywnego wpływu autostygmatyzacji na nasilenie objawów depresyjnych.    

WNIOSKI
Samotność to istotny problem kliniczny i społeczny. Wpływa negatywnie na liczne wskaźniki zdrowia 
psychicznego i fizycznego, obniża jakość życia oraz przyczynia się do przedwczesnej śmiertelności. 
Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne powinny uwzględniać interwencje mające na celu przeciwdziałanie 
samotności jako jednemu z kluczowych aspektów doświadczenia schizofrenii.

Samotność w schizofrenii

dr hab.
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WSTĘP
Piętno społeczne jest uważane za jedną z najpoważnieszych przeszkód w procesie zdrowienia z choroby 
psychicznej. Osoby leczące się psychiatrycznie nie są jednak biernymi ofiarami stygmatyzacji, ale 
stosują różne strategie radzenia sobie mające zapobiec jej negatywnemu wpływowi na ich życie. Jedną z 
najpowszechniejszych jest ukrywanie informacji o chorobie psychicznej i leczeniu psychiatrycznym. Dane z 
literatury wskazują jednak, że strategia ta, choć czasem pomaga uniknąć odrzucenia i dyskryminacji, może 
wiązać się z dużymi kosztami psychologicznymi i interpersonalnymi. Celem wystąpienia jest przedstawienie 
wyników badania dotyczącego związków ukrywania choroby psychicznej z obrazem siebie (samooceną i 
samoskutecznością), wskaźnikami integracji społecznej (wielkością sieci społecznej, dostępnością wsparcia 
społecznego, poczuciem samotności, poziomem funkcjonowania społecznego), nasileniem objawów 
depresyjnych i subiektywną jakością życia w grupie pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi. 

ROZWINIĘCIE
W badaniu wzięło udział 147 pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń psychotycznych (kategorie diagnostyczne 
F20-F29 wg ICD-10) leczonych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii  w Warszawie. Analiza regresji wielokrotnej 
wykazała, że przy kontroli zmiennych społeczno-demograficznych i klinicznych, większa skłonność do 
ukrywania choroby psychicznej była istotnym predyktorem mniejszej sieci społecznej, silniejszego poczucia 
samotności, gorszego funkcjonowania społecznego, mniejszej satysfakcji z relacji społecznych i mniejszej 
satysfakcji z globalnej jakości życia. Związki z samooceną, samoskutecznością, wsparciem społecznym i 
objawami depresyjnymi okazały się nieistotne statystycznie. Na żaden z analizowanych aspektów zdrowia i 
funkcjonowania ukrywanie choroby psychicznej nie miało pozytywnego wpływu. 

WNIOSKI
Wyniki badania wskazują, że ukrywanie choroby psychicznej jest zasadniczo dysfunkcjonalną strategią 
radzenia sobie ze stygmatyzacją, która może utrudniać proces zdrowienia, wpływając negatywnie na różne 
aspekty relacji społecznych oraz na jakość życia osób z zaburzeniami psychotycznymi. 

Czy ukrywanie choroby psychicznej jest skutecznym sposobem 
radzenia sobie ze stygmatyzacją i sprzyja procesowi 
zdrowienia?

dr hab.
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WSTĘP
Wypalenie zawodowe (occupational burnout) i zdolność do pracy (work ability) to związane ze sobą konstrukty, 
wpływające na różne aspekty zdrowia, samopoczucia i funkcjonowania pracowników. Celem wystąpienia 
jest analiza wpływu wypalenia zawodowego i zdolności do pracy na nasilenie objawów depresyjnych wśród 
personelu pielęgniarskiego, z uwzględnieniem bezsenności i poczucia samotności jako potencjalnych 
mediatorów.

ROZWINIĘCIE
W badaniu wzięło udział 520 pielęgniarek/pielęgniarzy zatrudnionych w różnych warszawskich szpitalach. 
Skonstruowano modele mediacyjne, testowane za pomocą metody bootstrapping. Przeprowadzone analizy 
wykazały, że oba uwzględnione wymiary wypalenia zawodowego (wyczerpanie i zdystansowanie wobec pracy) 
oraz zdolność do pracy były istotnymi predyktorami nasilenia objawów depresyjnych. Zarówno bezsenność, 
jak i samotność okazały się częściowymi mediatorami zależności między wyczerpaniem, zdystansowaniem 
wobec pracy i zdolnością do pracy a objawami depresyjnymi. 

WNIOSKI
Wypalenie zawodowe i zdolność do pracy mogą wpływać na nasilenie objawów depresyjnych u personelu 
pielęgniarskiego zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, poprzez wpływ na bezsenność 
i poczucie samotności. 

Badanie zostało sfinansowane z grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) Nr I.PB.08 
„Wypalenie zawodowe i depresja u przedstawicieli zawodów związanych z ekspozycją na wysoki poziom 
stresu zawodowego: uwarunkowania, rozpowszechnienie, wzajemne zależności i mechanizmy wpływu na 
wybrane wskaźniki zdrowia, funkcjonowania psychospołecznego i efektywności zawodowej”, realizowany w 
ramach wieloletniego programu „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” V etap, okres realizacji: lata 
2020-2022; koordynowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Krajowy Instytut Badawczy (CIOP-
PIB).

Analiza zależności między wypaleniem zawodowym, poczuciem 
samotności, bezsennością, objawami depresyjnymi i zdolnością 
do pracy wśród personelu pielęgniarskiego

dr hab.



154

Adam Wichniak
dr n. med. Anna Poleszczyk

III Klinika Psychiatryczna Instytut Psychiatrii i Neurologii, 
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, 
wichniak@ipin.edu.pl.

WSTĘP
Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (transcranial magnetic stimulation, rTMS) jest techniką nieinwazyjnej 
stymulacji układu nerwowego, która polega na stymulacji kory mózgu lub innych, powierzchownych struktur 
układu nerwowego, krótkotrwałymi pulsami pola magnetycznego. Taka stymulacja indukuje przepływ prądu 
elektrycznego w stymulowanym obszarze mózgu, wpływając na jego czynność. W wielu krajach rTMS jest 
obecnie szeroko stosowaną opcją terapeutyczną, która zgodnie z zarejestrowanymi wskazaniami przez FDA 
może być stosowana w leczeniu depresji i zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Wzrost zainteresowania 
tą metodą leczenia stwarza konieczność właściwego kształcenie lekarzy w stosowaniu rTMS w leczeniu 
zaburzeń psychicznych.

ROZWINIĘCIE
Skuteczne i bezpieczne wykonywanie terapii rTMS wymaga spełnienia szeregu warunków. Sprzęt stosowany 
do terapii rTMS powinien posiadać wymaganą dokumentację i techniczne certyfikaty bezpieczeństwa 
oraz przechodzić okresowe badanie techniczne zgodnie z zaleceniami producenta. Kwalifikacja do terapii 
oraz wybór protokołu stymulacji powinny być prowadzone przez lekarza właściwe wyszkolonego oraz 
posiadającego doświadczenie w stosowaniu tej metody leczenia. Siła bodźców stymulujących i dozowanie 
stymulacji powinny opierać się na zaleceniach opublikowanych przez Międzynarodową Federację 
Neurofizjologii Klinicznej. Głównymi przeciwwskazaniami, mogącymi skutkować dyskwalifikacją chorego 
z terapii pozostają obecność metalowych elementów w ciele, a zwłaszcza elektronicznych urządzeń 
medycznych w pobliżu cewki stymulującej, padaczka, zaburzenia słuchu, zmiany strukturalne w obrębie 
mózgu, potencjalnie związane z obecnością ognisk padaczkorodnych, przyjmowanie leków obniżających 
próg drgawkowy oraz ciąża. W procesie kwalifikacji do rTMS warto stosować standaryzowane protokoły 
oceny np. z wykorzystaniem Kwestionariusza dla osób kwalifikowanych to terapii z użyciem przezczaszkowej 
stymulacji magnetycznej (TMS) przygotowanego przez zespół roboczy Sekcji Psychiatrii Biologicznej PTP.

WNIOSKI
Decyzja o stosowaniu rTMS w leczeniu zaburzeń psychicznych powinna być podejmowana przez lekarza 
doświadczonego w stosowaniu rTMS, który dokumentuje wskazania i przeciwwskazania do takiej terapii.

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna – szanse i 
trudności

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr.
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WSTĘP
Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD) jest przewlekłym zaburzeniem psychicznym objawiającym się 
występowaniem myśli i czynności natrętnych. Podstawową formą leczenia tego zaburzenia jest farmakoterapia 
lekami o działaniu serotoninowym w dużych dawkach przez okres co najmniej 12 tygodni w połączeniu z 
terapią poznawczo-behawioralną. Postępowanie takie umożliwia osiągnięcie znacznej poprawy u większości 
pacjentów. Przeważnie nie udaje się jednak osiągnąć pełnej remisji. Istotną trudnością w leczeniu OCD 
są jednak zła tolerancja farmakoterapii w dużych dawkach przez część chorych oraz lekooporność. Około 
40% pacjentów leczonych z powodu OCD nie odpowiada na dwie próby leczenia farmakologicznego. Z 
tych powodów poszukiwane są alternatywne metody leczenia tego schorzenia. W terapii OCD intensywnie 
rozwijane są metody nieinwazyjnej stymulacji mózgu – przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (rTMS) i 
przezczaszkowa stymulacja elektryczna (tES).

ROZWINIĘCIE
Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna została zarejestrowana przez FDA do leczenia OCD po raz pierwszy 
w 2018 r., kolejny producent rTMS otrzymał taką rejestrację w 2020 r. Obecnie większość aparatów do 
rTMS umożliwia leczenie OCD zgodne z zarejestrowanym przez FDA protokołem polegającym na stymulacji 
grzbietowo-przyśrodkowa kory przedczołowej (DMPFC). tES jest metodą stymulacji mózgu znacznie prostszą 
w wykonaniu i istotnie tańsza niż rTMS. Rozwój tES w leczeniu OCD nie jest jeszcze tak zawansowany jak 
w przypadku rTMS. Nadal nie ma ustalonego zalecanego protokołu stymulacji tES, zweryfikowanego pod 
względem jego skuteczność w randomizowanym wielośrodkowym badaniu klinicznym. W przypadku 
lekoopornych, ciężkich przypadków OCD, niereagujących na wskazane w leczeniu tego schorzenia metody 
leczenia, możliwe jest leczenie w formie głębokiej stymulacji mózgu (deep brain stimulation, DBS). Ta 
procedura, wymagająca wykonania zabiegu neurochirurgicznego, umożliwia osiągnięcie poprawy nawet u 
60% pacjentów, którzy nie reagowali na inne formy terapii.

WNIOSKI
Metody stymulacji mózgu zarówno nieinwazyjne (rTMS, tES) jak i wymagające bardziej złożonych procedur 
medycznych (DBS, rzadko terapia elektrowstrząsowa) są ważną alternatywą dla farmakoterapii OCD, 
wówczas, gdy nie może ona być stosowana, jest źle tolerowana lub nieskuteczna. Wskazany jest rozwój w 
Polsce ośrodków, które oferowałyby pacjentom z OCD takie formy leczenia

Stymulacja mózgu w leczeniu zaburzeń obsesyjno-
kompulsyjnych.
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WSTĘP
Fototerapia jest metodą leczenia zaburzeń nastroju, która stosowana była już w starożytności. Korzystny 
wpływ światła słonecznego na nastrój osób chorych na depresję opisywali już Hipokrates oraz Areteusz 
z Kapadocji. Rozwój współczesnych forma prowadzenia fototerapii nastąpił w drugiej połowie XX wieku, 
szczególnie po opisaniu przez Normana E. Rosenthala zaburzenia afektywnego sezonowego. Fototerapia 
jest podstawową formą leczenia tego zaburzenia (obecnie klasyfikowanego jako większe zaburzenie 
depresyjne z przebiegiem sezonowym), jej skuteczność została potwierdzona licznymi badaniami. W Polsce 
prowadzone były one m.in. w II Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Drugim ważnym 
wskazaniem do stosowania fototerapii jest leczenie zaburzeń rytmu okołodobowego snu i czuwania. Postęp 
technologiczny, możliwość stosowania w fototerapii różnokolorowych diod LED, stwarza nowe możliwość 
dla rozwoju tej metody leczenia.

ROZWINIĘCIE
Standardowe protokoły prowadzenia fototerapii zalecają stosowanie światła białego o szerokim spektrum i 
wysokiej intensywność 10 tys., 5 tys., lub 2 tys. lux odpowiednio przez 30, 60 lub 120 minut. Pora prowadzenia 
sesji fototerapii może być określona poprzez ocenę chronotypu leczonej osoby np. z użyciem Kwestionariusza 
“skowronek-sowa” chronotypu ( (Morningness-Eveningness Questionnaire, MEQ). Innym ważnym kryterium 
wyboru pory fototerapii jest efekt jak chcemy, aby wywarła ona na rytm snu. Fototerapia w godzinach 
porannych przesuwa fazę snu na godziny wcześniejsze, fototerapia wieczorna na godziny późniejsze. 
Technologia LED umożliwia bardziej precyzyjny, a nawet zindywidualizowany dobór intensywność i barwy 
światła. Istotne znaczenie ma światło o barwie niebieskiej (o długości fali około 480 nm), które najsilniej 
oddziałuje na komórki zwojowe siatkówki zawierające barwnik melanopsynę, odgrywające kluczową rolę w 
regulacji rytmu okołodobowego. Wzbogacenie światła stosowanego podczas fototerapii o barwę niebieską 
lub zieloną (światło o długości fali 505-515 nm) jest obecnie stosowane w protokołach leczenia zaburzeń 
rytmu snu.

WNIOSKI
Fototerapia jest jedną z najprostszych w prowadzeniu metod biologicznego leczenia zaburzeń psychicznych. 
Mimo licznych badań potwierdzających skuteczność fototerapii, jej stosowanie w leczeniu zaburzeń 
psychicznych, np. zaburzeń nastroju, nadal nie jest tak częste jak farmakoterapii lub psychoterapii, nawet 
wówczas, gdy fototerapia powinna być podstawową formą leczenia.

Terapia światłem – nowe możliwości i aktualne 
standardy prowadzenia fototerapii.
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WSTĘP
Zsyntetyzowanie po raz pierwszy dietyloamidu kwasu D-lizergowego (LSD) w latach pięćdziesiątych XX 
wieku umożliwiło stopniowe odkrywanie potencjału terapeutycznego substancji psychodelicznych, w 
tym omawianych w niniejszym opracowaniu LSD i psylocybiny. Tym badaniom towarzyszyło gwałtowne 
rozpowszechnianie się rekreacyjnego użycia substancji w obrębie niektórych grup społecznych w wielu krajach 
na świecie, a szczególnie w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Głównie ze względów politycznych i społeczno-
kulturowych, a nie merytorycznych, podjęto szybko wprowadzoną w życie decyzję o zaprzestaniu wszelkich 
badań z użyciem substancji o działaniu psychodelicznym. Na kolejne kilka dekad świat nauki zapomniał o 
psychodelikach, pozwalając na powstanie wielu mitów i uprzedzeń związanych z tymi substancjami, aż temat 
powrócił pod koniec XX wieku, gdy oporne na standardowe metody leczenia zaburzenia psychiczne (takie jak 
depresja lekooporna czy zespoły uzależnień od substancji psychoaktywnych) stały się istotnym problemem 
społecznym, ekonomicznym, kulturowym, a co za tym idzie – obiektem zainteresowania badaczy. 

ZAKRES TEMATYCZNY
Niniejsze opracowanie ma charakter poglądowy i przedstawia aktualny stan wiedzy na temat działania LSD 
oraz psylocybiny na poziomie molekularnym, jak również objawowym i fenomenologicznym. Przedstawiona 
została definicja stanu psychodelicznego wraz z jego charakterystycznymi elementami. W dalszej części 
zostały zaprezentowane wyniki wybranych najważniejszych badań z okresu ostatnich dwóch dekad, 
wskazujące na potencjał leczniczy tych substancji, ze szczególnym zaakcentowaniem tak zwanej psychoterapii 
wspomaganej psychodelikami. Wytłumaczone zostały podstawowe założenia i zasady prowadzenia takich 
terapii, w settingu zarówno indywidualnym jak i grupowym Przedstawione zostały również dane wskazujące 
na duży poziom bezpieczeństwa takich terapii. Zakres przedstawianych badań obejmuje terapie lekoopornej 
depresji, zespołów uzależnienia czy zaburzeń psychicznych towarzyszących stanom terminalnym w przebiegu 
chorób nowotworowych. Omówiona zostaje również problematyka metodologii prowadzenia badań nad 
LSD i psylocybiną w kontekście tzw. medycyny opartej na dowodach (EBM) i trudności zastosowania jej 
standardów w badaniach klinicznych nad psychodelikami. Zasygnalizowany jest
szerszy kontekst społeczno-kulturowo-etyczno-filozoficzny terapii z użyciem psychodelików.

WNIOSKI
Potencjał terapeutyczny LSD i psylocybiny sprawia, że w dobie poszukiwania nowych metod leczenia zaburzeń 
opornych na standardowe terapie substancje te zasługują na zainteresowanie badaczy i klinicystów. W 
przypadku tego rodzaju badań pozostaje kwestią dyskusyjną zasadność stosowania standardów EBM, co 
jest kwestią poruszaną przez wielu autorów. Skuteczne i bezpieczne prowadzenie terapii wspomaganej 
psychodelikami wymaga odpowiedniego przeszkolenia i obwarowań prawnych.

LSD i psylocybina – czy mają zastosowanie 
terapeutyczne?
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WSTĘP
Na całym świecie nadane są możliwości terapeutycznego użycia nielegalnych substancji psychoaktywnych, 
jednak mało jest dostępnych rzetelnych informacji demograficznych i epidemiologicznych niepochodzących 
od osób niebędących pacjentami ośrodków leczenia uzależnień. W związku z powyższym, autorzy stworzyli 
ankietę, której celem było przedstawienie najważniejszych danych demograficznych oraz danych dotyczących 
stosowania środków psychoaktywnych substancji w Polsce.

ZAKRES TEMATYCZNY
Wystąpienie omawia dane zebrane dzięki ankiecie. W ciągu tygodnia (23.11.2020-30.11.2020) zebrano 2373 
odpowiedzi na oryginalny kwestionariusz od użytkowników z całej Polski. Najmłodszy ankietowany miał 13 
lat, najstarszy 52 lata. Średni wiek ankietowanych to 24 lata. Większość polskich użytkowników substancji 
psychoaktywnych jest płci męskiej (59,3%), orientacji heteroseksualnej (75%) i pozostaje w nieformalnym 
związku (47,1%). Najwięcej użytkowników ma wykształcenie średnie (51,7%), mieszka w dużym mieście 
(58,9%) i pracuje na etacie (35,5%). Osoby, które zarabiają, uzyskują najczęściej dochód netto od 2000–3000 
zł (15,7%), jednak najliczniejsza jest grupa, która nie zarabia (35,8%). Tytoń pali 1585 ankietowanych (66,8%)
wybierając najczęściej klasyczne papierosy (37,4%), a 1956 ankietowanych (82,4%) spożywa alkohol. 
Największa grupa pije 2-3 razy w miesiącu (25,5%), najchętniej wybierając piwo (56,3%). Tylko 10,5% 
ankietowanych zastanawiało się nad uzyskaniem pomocy z powodu spożywania alkoholu. Średni wiek 
pierwszego kontaktu z substancjami psychoaktywnymi innymi niż alkohol, nikotyna i kofeina to 16 lat. 
Najczęściej stosowaną substancją psychoaktywną inną niż alkohol, kofeina i nikotyna jest marihuana — w 
ciągu całego życia stosowało ją 99,2% ankietowanych, a w ciągu ostatnich 12 miesięcy 93,6% ankietowanych. 
Substancje psychoaktywne są najczęściej stosowane raz na kilka miesięcy lub rzadziej (27,1%), w gronie 
znajomych (59,4%) i w domu (45,7%). Większość użytkowników kupuje substancje psychoaktywne od 
znajomych (56,7%) i wydaje na ten cel miesięcznie do 100 zł (50,3%). Nigdy nie bada swoich substancji 
psychoaktywnych odczynnikami kolorymetrycznymi lub w laboratorium 77,5% ankietowanych, a 50,5% 
ankietowanych odmierza dawkę „na oko”. Próby edukowania się z zakresu bezpieczeństwa stosowania 
substancji psychoaktywnych poprzez artykuły naukowe lub organizacje pozarządowe podejmuje 91,1%
ankietowanych, a 51,7% przynajmniej raz w życiu zaniedbało codzienne obowiązki z powodu stosowania 
substancji psychoaktywnych. Wśród nich 11,8% miało z tego powodu problemy z prawem. Zdecydowana 
większość ankietowanych nie rozważała szukania profesjonalnej pomocy w związku z używaniem substancji 
psychoaktywnych (82,5%), natomiast 142 ankietowanych (6%) szukało pomocy medycznej krótko po zażyciu 
substancji psychoaktywnych, najczęściej nie wiedząc, jaką substancję zażyli (23,2%). Leczy się bądź leczyło się 
w przeszłości u lekarza psychiatry 756 ankietowanych (31,9%), najczęściej w prywatnym gabinecie. Większość 
ankietowanych zgłosiła się do lekarza z powodu zaburzeń depresyjnych. Próbę samobójczą przynajmniej raz 
podjęło 310 ankietowanych. W większości przypadków stosowanie substancji psychoaktywnych poprzedzało 
pierwszą wizytę w gabinecie lekarskim (68,8%). Większość lekarzy psychiatrów pyta o stosowane substancje 
psychoaktywne (72,5%). Większość osób mówiłaby prawdę o stosowaniu substancji psychoaktywnych 
tylko gdyby lekarz wzbudził w nich zaufanie (52,4%). Większość osób (70,2%) odpowiedziałoby na pytania z 
powyższej ankiety gdyby miała ona formę papierową. Z wypełnienia ankiety zrezygnowałoby 17,2%, ponieważ 
internet zapewnia poczucie

PolDrugs 2021- co wiemy o polskich użytkownikach 
substancji psychoaktywnych?
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anonimowości, 9,3% ponieważ wypełnianie online jest wygodniejsze a 3,4% zrezygnowałoby z niej z
innych przyczyn.

WNIOSKI
Substancje psychoaktywne są powszechne w każdej grupie społecznej, dlatego działania edukacyjne 
powinny mieć szeroki zasięg społeczny. Osoby używające środków psychoaktywnych rzadko korzystają z 
leczenia psychiatrycznego, ale psychiatrzy nieczęsto pytają o używanie środków psychoaktywnych. Warto 
podejmować częściej rozmowy o przyjmowanych substancjach psychoaktywnych z pacjentami. Inicjacja w 
zakresie używania substancji psychoaktywnych następuje zwykle przed uzyskaniem pełnoletniości, dlatego 
źródła, takie jak raport ESPAD 2019, są cennym źródłem informacji. Polityka narkotykowa i zasady prewencji 
wymagają modyfikacji w kierunku powszechnej edukacji zamiast karania — nieocenionym wsparciem na 
tej drodze mogą być doświadczenia innych krajów Unii Europejskiej współpracujących ze sobą w ramach 
EMCDDA.

PolDrugs 2021- co wiemy o polskich użytkownikach 
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WSTĘP
MDMA to jedna z najczęściej zażywanych substancji psychoaktywnych na świecie. Mimo, że została 
zsyntetyzowana ponad 100 lat temu, do dzisiaj jest obecna na wydarzeniach towarzyskich i w klubach 
muzycznych Aktualnie na całym świecie prowadzone są badania kliniczne dotyczące stosowania tej 
substancji w leczeniu m.in. zespołu stresu pourazowego (PTSD) i alkoholizmu. Fakt, że substancja, z którą do 
tej pory lekarz psychiatra miał do czynienia głównie jako z elementem składowej politoksykomanii u osoby 
uzależnionej, staje się szansą dla chorych, może budzić niepewność.

ZAKRES TEMATYCZNY
Wystąpienie ma charakter poglądowy i przedstawia aktualny stan wiedzy dotyczący wykorzystania MDMA 
w medycynie przedstawiając również informacje farmakodynamiczne oraz farmakokinetyczne, głównie 
w kontekście zespołu stresu pourazowego. Przedstawione zostały najnowsze badania opublikowane w 
recenzowanych czasopismach naukowych, które w sposób obiektywny oceniają skuteczność i bezpieczeństwo 
niniejszej substancji oraz porównują efektywność MDMA do obecnie stosowanych substancji leczniczych w 
konkretnych schorzeniach, takich jak sertralina i paroksetyna w leczeniu PTSD. Omówiono i poddano dyskusji 
działania niepożądane oraz charakterystykę zdrowotną i epidemiologiczną osób zażywających MDMA w 
celach „rekreacyjnych” w Polsce. Celem kompleksowego podejścia do tematu, w opracowaniu ujęte zostały 
wątki historyczne, społeczne jak i kulturowe, które tłumaczą fenomen MDMA oraz wyjaśniają na podstawie 
tak zwanej „wojny z narkotykami”, dlaczego polityka nigdy nie powinna być składową badań naukowych.

WNIOSKI
MDMA jest istotną nadzieją dla wielu osób którym konwencjonalne terapie nie pomogły, aczkolwiek wymagane 
jest dokończenie III etapu badań klinicznych przed stwierdzeniem, że terapia jest zarazem skuteczna, jak i 
bezpieczna dla pacjentów.

3,4-metylenodioksymetamfetamina (MDMA, ecstasy) jako 
możliwy lek - aktualny stan wiedzy
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