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Jakub Lipiec1, Anna Gryc2, Monika Grudzień3, Wojciech Kapłan4, Rafał Świdziński5 

Wpływ komunikacji lekarz–pacjent  

na udział chorych w badaniach klinicznych  

związanych z leczeniem nowotworów 

1. Wstęp 

Nowotwór to nieprawidłowa tkanka, która powstała w wyniku niekontrolowanych 

podziałów komórkowych z jednoczesnym zaburzeniem różnicowania powstałych ko-

mórek. Część z nich jest dziedziczna – stanowią one około 5-10% wszystkich chorób 

nowotworowych. 

Organizm traci kontrolę nad procesem namnażania się komórek w wyniku mutacji 

różnych genów, które kodują białka pełniące istotną rolę w cyklu komórkowym. Geny 

takie nazywamy protoonkogenami i antyonkogenami. Nowotwory rozwijają się tylko 

w takich tkankach, których komórki cechują się zdolnością do rozmnażania. Nie powstają 

zatem z dojrzałych neuronów i kardiomiocytów, które nie wykazują takiej zdolności. 

W zależności od stopnia złośliwości wyróżniamy zmiany o charakterze łagodnym, 

złośliwym oraz miejscowo złośliwym. Największą grupę pod względem częstości wystę-

powania stanowią nowotwory łagodne. Mniej liczną, ale zdecydowanie gorzej rokującą 

grupą są nowotwory złośliwe. Ze względu na typ komórki, z której się wywodzą – różni-

cujemy je na różne typy. Nowotwory złośliwe rozwijające się z komórek mezenchy-

malnych to mięsaki, te wywodzące się z tkanki limfatycznej i układu krwiotwórczego to 

chłoniaki oraz białaczki, natomiast złośliwe zmiany rozwijające się z komórek tkanki 

nabłonkowej to raki. Dwie główne cechy świadczące o złośliwości to naciekanie oko-

licznych tkanek oraz zdolność do tworzenia przerzutów. Naciekanie wiąże się z niszcze-

niem tkanek otaczających nowotwór lub narząd, z którego się on wywodzi. Komórki 

nowotworu mają zdolność naciekania także naczyń krwionośnych i chłonnych. Dzięki 

temu, po dostaniu się do światła naczynia wraz z krwią lub chłonką, mogą rozsiewać się 

po całym ciele [1]. 

Z raportu WHO (ang. World Health Organization) wynika, że rak jest pierwszą lub 

drugą wiodącą przyczyną przedwczesnej śmierci (u osób w wieku 30-69 lat) w 134 

krajach z 183, które brały udział w analizie. W przypadku 45 innych krajów rak znajduje 

się na trzecim miejscu [2]. 

 
1 jlipiec98@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Psychologii Stosowanej, Wydział Lekarski, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 
2 annclaris27@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Psychologii Stosowanej, Wydział 

Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 
3 monika.g.989@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Psychologii Stosowanej, Wydział 

Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 
4 wojtek.kaplan@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Psychologii Stosowanej, Wydział 

Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 
5 rafalumswi@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Psychologii Stosowanej, Wydział 

Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 

mailto:jlipiec98@gmail.com
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mailto:monika.g.989@gmail.com
mailto:wojtek.kaplan@gmail.com
mailto:rafalumswi@gmail.com
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Ze względu na fakt, że chorobą nowotworową dotknięty jest znaczny procent społe-

czeństwa, prowadzonych jest wiele badań klinicznych, które mają na celu znalezienie 

metod ratujących życie chorych pacjentów oraz testowanie ich bezpieczeństwa i sku-

teczności. Mimo wielu korzyści płynących z udziału w takich badaniach, chorzy wciąż 

niechętnie się do nich zgłaszają. Dochodzi również do rezygnacji już zrekrutowanych 

uczestników w trakcie trwania badań. W niniejszej pracy sprawdzono, czy odpowiednia 

komunikacja lekarzy z pacjentami może wpłynąć na poprawę stosunku chorych do 

badań klinicznych. 

1.1. Zachorowania na nowotwory w Polsce 

Zgodnie z danymi zaprezentowanymi w najnowszej edycji biuletynu „Nowotwory 

złośliwe w Polsce”: 

W 2019 roku do Krajowego Rejestru Nowotworów wpłynęły informacje 

o niemal 171,2 tys. nowych zachorowaniach na nowotwory i 100,3 tys. zgonach 

z ich powodu. Nowotwory złośliwe stanowią drugą przyczynę zgonów w Polsce, 

powodując w 2019 roku 25,7% zgonów mężczyzn i 23,2% zgonów kobiet. 

Stanowią one istotny problem zdrowotny przede wszystkim u osób w młodym 

i średnim wieku (od 25 do 64 lat). Zjawisko to jest szczególnie widoczne w po-

pulacji kobiet, w której od kilku lat nowotwory są najczęstszą przyczyną zgonów 

przed 65. rokiem życia, stanowiąc 31,7% zgonów młodych i 46,8% zgonów 

kobiet w średnim wieku [3]. 

Najczęstszym nowotworem u mężczyzn jest nowotwór gruczołu krokowego i sta-

nowi niemal 21% wszystkich zachorowań. Natomiast wśród kobiet najczęściej występu-

jącymi zmianami są: rak piersi, płuc oraz jelita grubego [4]. 

1.2. Badania kliniczne 

Od wielu lat prowadzone są badania nad przyczynami powstawania nowotworów. 

Z roku na rok pojawia się coraz więcej informacji o genach i mutacjach mogących 

stanowić czynnik ich rozwoju. Naukowcy wiedzą również coraz więcej o mechanizmach 

szerzenia się tych zmutowanych komórek oraz o tworzeniu się przerzutów. Dzięki temu 

mogą być opracowywane metody leczenia przeciwnowotworowego. Niestety nie są one 

skuteczne dla wszystkich chorych, dlatego istnieje ciągła potrzeba rekrutowania pacjentów 

do badań klinicznych nad nowymi lekami i terapiami. 

Badania kliniczne pozwalają dowieść, czy dana metoda jest skuteczna i bezpieczna 

dla pacjentów onkologicznych. Najwięcej z nich dotyczy chorych z obecnymi już 

przerzutami. 

Zasady prowadzenia programów badawczych są ściśle określone i starannie kontro-

lowane. Muszą być prowadzone zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP, 

ang. Good Clinical Practice). Oznacza to, że dobro chorych jest wartością nadrzędną. 

Każde z badań podlega również ocenie Komisji Bioetycznej [5]. 

2. Komunikacja lekarz–pacjent 

Na termin „komunikowanie się” składa się kilkadziesiąt teorii odnoszących się do 

różnych zagadnień związanych z tym procesem. Dotyczą one przede wszystkim kwestii 

poznawczych, komunikowania interpersonalnego, przetwarzania informacji, a także 

rozwoju więzi międzyludzkich i ich podtrzymywania, procesu podejmowania decyzji 
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w grupie, komunikowania masowego czy komunikowania międzynarodowego [6]. Nieco 

odmiennym typem jest natomiast komunikowanie interpersonalne. Dokonuje się ono 

pomiędzy dwiema osobami, które, mając możliwość nawiązania osobistego kontaktu, 

poznają się i angażują w proces komunikacyjny. Co ważne, formułowane przez nich 

przekazy mają bardzo indywidualny charakter. Jest on dostosowany do osobowości 

uczestników komunikacji oraz kontekstu sytuacyjnego, w ramach którego ów proces 

zachodzi [7]. Z komunikacją stykamy się na wszystkich płaszczyznach życia, nie jest 

więc niczym zaskakującym, że dotyczy ona również sfery zdrowotnej i kontaktu z pod-

miotami ochrony zdrowia. 

Komunikacja jest fundamentem relacji z pacjentem we wszystkich sytuacjach me-

dycznych. Jej głównym celem jest tworzenie dobrych relacji międzyludzkich, wymiana 

informacji i podejmowanie decyzji związanych z leczeniem. W szybko zmieniającym 

się kontekście kulturowym i społecznym paternalistyczne podejście lekarzy, którzy 

posiadają wiedzę medyczną i decydują, co należy zrobić dla pacjenta, zostało zastąpione 

przez podejście oparte na wspólnym podejmowaniu decyzji, w którym pacjentom doradza 

się edukację, zadawanie pytań i wpływanie na przebieg dyskusji ze swoimi lekarzami. 

Zatem potrzeba poprawy umiejętności komunikacyjnych lekarzy jest niezwykle ważna 

dla pacjentów dotkniętych poważnymi chorobami fizycznymi takimi jak rak [8]. 

2.1. Istota komunikacji na linii lekarz–pacjent onkologiczny 

Pacjenci onkologiczni spotykają się z wieloma lekarzami na różnych etapach 

choroby. Ważne jest, aby wszyscy specjaliści znali podstawowe zasady wspierającej 

i skutecznej komunikacji. Istnieją duże różnice między pacjentami w stylu komunikacji 

i typie przyjmowanych przez nich informacji. Wymagania informacyjne pacjenta mogą 

również ulec zmianie na różnych etapach choroby. Przekazywanie złych wiadomości 

jest częstym i ważnym wyzwaniem komunikacyjnym dla lekarzy. Uznaną na całym 

świecie i sprawdzoną rekomendacją dotyczącą komunikacji jest 6 kroków znanych jako 

protokół SPIKES. Wydłużenie przeżycia pacjentów onkologicznych to nie tylko prze-

kazywanie informacji o chorobie, ale także informacje o potencjalnie nieodwracalnych 

skutkach ubocznych leczenia, powikłaniach choroby i ograniczonych rokowaniach. 

Umiejętności komunikacyjne nie są wrodzone i niekoniecznie poprawiają się wraz 

z doświadczeniem klinicznym, umiejętności tej należy się nauczyć poprzez szkolenie 

w zakresie komunikacji strukturalnej. Jest to skuteczna komunikacja, która pozwala 

rozmawiać z wyczuciem o poważnych faktach podczas ograniczonej w czasie kon-

sultacji [9]. 

2.2. Zaburzenia psychiczne i adaptacyjne u pacjentów onkologicznych 

Diagnoza o wystąpieniu choroby nowotworowej często jest traktowana jako wyrok 

śmierci. Pacjenci onkologiczni nierzadko zmagają się z zaburzeniami adaptacyjnymi, 

które mogą objawiać się bezsennością, obniżeniem nastroju, napięciem mięśni, niepo-

kojem, sporadycznymi dusznościami, kołataniem serca, poceniem się lub zawrotami 

głowy. W taki sposób manifestuje się uczucie lęku towarzyszące zaburzonemu poczuciu 

bezpieczeństwa po usłyszeniu rozpoznania. Inni pacjenci mogą stać się drażliwi, zgłaszać 

wahania nastroju, płaczliwość, słabą koncentrację, wycofanie społeczne i przemijające 

poczucie beznadziejności. Te objawy mogą być związane z rozwijającą się depresją. Le-

czenie zaburzeń adaptacyjnych ma charakter wspomagający i koncentruje się na kon-
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kretnym objawie. Istotną rolę odgrywa tutaj skuteczna komunikacja pacjent–lekarz 

w celu dokładnego określenia wszystkich objawów. Stosuje się również farmakoterapię. 

Dużą rolę mogą odegrać grupy wsparcia oraz psychoterapia [10]. 

3. Wpływ komunikacji lekarz–pacjent na udział chorych w badaniach 

klinicznych związanych z leczeniem nowotworów 

Badania kliniczne nad rakiem (CCT, ang. Cancer clinical trial) są niezbędne do 

znalezienia metod ratujących życie chorych pacjentów oraz testowania ich bezpieczeń-

stwa i skuteczności. Aby CCT odniosły sukces i dostarczyły jak najlepszych dowodów, 

musi dojść do skutecznej rekrutacji, jak również zatrzymania uczestników w progra-

mach badawczych. Istotnym problemem są również częste rezygnacje uczestników 

z udziału w badaniach. 

Z badań ankietowych przeprowadzonych na Uniwersytecie Medycznym we Wro-

cławiu wynika, iż 

Poziom deklarowanej gotowości pełnoletnich Polaków do wzięcia udziału 

w badaniach klinicznych jest na poziomie umiarkowanym. Oznacza to, że 

średnio w 2 na 5 przedstawionych hipotetycznych sytuacji, ankietowani wyrażali 

chęć udziału w badaniach [11].  

Jak stwierdził National Institutes of Health:  

kluczem do zachęcania opinii publicznej do poparcia i udziału w badaniach 

klinicznych jest zaufanie, a naukowcy muszą poświęcić czas i podjąć wysiłek, 

aby zbudować to zaufanie [12]. 

Aby zbudować i utrzymać to zaufanie – niezbędna jest komunikacja personelu 

badawczego z uczestnikami badania nie tylko w momencie, gdy pacjenci dołączają do 

badania, ale także w czasie ich włączania i po zakończeniu badania. 

3.1. Badanie naukowe 

Przeprowadzono badanie z udziałem 110 pacjentów chorych na nowotwory, których 

zakwalifikowano do badań przy użyciu 15 zmodyfikowanych elementów ze Skali Kom-

petencji Komunikacji Medycznej. Pytania odnosiły się do 3 zagadnień; pierwsze z nich 

zakładało rezygnację z udziału w badaniu, drugie odnosiło się do prawdopodobieństwa 

pozostania w badaniu, które pacjenci określali w 5-punktowej skali Likerta, natomiast 

w ostatnim poproszono uczestników o ocenę stopnia poinformowania ich w temacie 

prowadzonego badania. 

Na tej podstawie uczestnicy podzielili się na konkretne grupy; 17 z nich (co stanowi 

16,3% badanych) stwierdziło, że mieli myśli o rezygnacji z badania. Niepewnych, czy 

ukończą badanie było 9 osób (8,6%), 14 (13,4%) zrezygnowało z ukończenia badania 

lub nie wyraziło chęci do rejestracji, natomiast 31 (29,5%) podało, że z dużym 

prawdopodobieństwem ukończą badanie, zaś aż 51 uczestników (48,6%) stwierdziło, że 

ukończyliby badanie. 

Komunikaty lekarzy prowadzących badania były istotnie związane z tym, jak dobrze 

pacjenci-uczestnicy czuli się poinformowani w momencie rejestracji i w momencie 

badania oraz odnośnie do zmian w badaniu. 
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Komunikacja jest istotnym elementem relacji uczestnik–badacz. Jest to ważne nie 

tylko w początkowej fazie rekrutacji, ale także w miarę postępu badania, aby zatrzymać 

pacjentów, co jest kluczowe dla osiągnięcia celów badania. Ponad 70% próby (n = 79, 

71,8%) zgodziło się lub zdecydowanie zgodziło się ze stwierdzeniem: Ufam, że mój 

badacz wie, co jest dla mnie najlepsze. 

W przypadku pomiaru stopnia nieufności 50,9% nie odczuwało nieufności, a 96,3% 

(n = 105) oceniło nieufność na 2 lub mniej w 7-stopniowej skali. 

Pacjenci z myślami o rezygnacji oceniali swoją komunikację z lekarzami badawczymi 

znacząco niżej niż ci, którzy nie mieli myśli o rezygnacji. 

Pacjenci byli bardziej skłonni do pozostania w badaniu, jeśli mieli pozytywne od-

czucia dotyczące komunikacji ze swoim lekarzem naukowym i pielęgniarką badawczą. 

Doceniali otwartość i szczerość, okazywanie współczucia oraz pomoc ze strony personelu 

medycznego w zapewnieniu im komfortowych warunków i poczucia bezpieczeństwa. 

Zbadano również związek między poczuciem poinformowania a myślami o rezy-

gnacji. Dowiedziono, że im mniej uczestnicy odczuwali zmiany w prowadzonym badaniu, 

tym bardziej prawdopodobne było, że mieli myśli o rezygnacji. Jednak poczucie po-

informowania podczas rejestracji i w trakcie badania nie było istotnie związane 

z myślami pacjentów o rezygnacji [13-16]. 

4. Wnioski 

Na podstawie zaprezentowanych wyników można stwierdzić, że odpowiednia komu-

nikacja w relacji pracownik ochrony zdrowia–pacjent pozytywnie wpływa na rekrutacje 

i utrzymanie chorych w programie badawczym, a także, iż dobrze poinformowani 

uczestnicy zdecydowanie rzadziej rozważają rezygnację z leczenia, co również przekłada 

się na wzrost ich zaufania wobec lekarzy. 

Okazywanie przez lekarzy lub pielęgniarki troskliwego usposobienia oraz komuni-

kowanie się z otwartością są kluczem do łagodzenia wszelkich stresów i niepokojów 

uczestników. 
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Wpływ komunikacji lekarz–pacjent na udział chorych w badaniach klinicznych 

związanych z leczeniem nowotworów 

Streszczenie 

Badania kliniczne nad rakiem (CCT) są niezbędne do znalezienia metod ratujących życie chorych pacjentów 
oraz testowania ich bezpieczeństwa i skuteczności. Aby CCT odniosły sukces i dostarczyły jak najlepszych 

dowodów – musi dojść do skutecznej rekrutacji, jak również zatrzymania uczestników w programach 

badawczych. Wciąż niewielu pacjentów chorujących na nowotwory zgłasza się do CCT. Istotnym problemem 

są również częste rezygnacje uczestników z udziału w badaniach. Zbadano związek między komunikacją 

uczestników badania chorujących na raka z pracownikami ochrony zdrowia a zdeterminowaniem i chęcią 

pacjentów do leczenia się oraz uczestnictwa w CCT. 

Ustalono, jakie są opinie pacjentów onkologicznych dotyczące oceny i oczekiwań wobec komunikacji 

lekarz–pacjent. Skupiono się również nad wpływem stopnia poinformowania pacjenta, na zaufaniu do lekarza 
prowadzącego. W badaniu wzięło udział 110 dorosłych pacjentów z nowotworami (zakwalifikowanych do 

CCT). Uczestnikom zadano pytania dotyczące tego, jak dobrze poinformowani czuli się w momencie 

rejestracji, w dniu wypełnienia ankiety oraz czy dostawali informacje o zmianach w badaniu. 

Na podstawie przedstawionych wyników można stwierdzić, że odpowiednia komunikacja w relacji pracownik 
ochrony zdrowia–pacjent pozytywnie wpływa na rekrutację i utrzymanie chorych w CCT. Dobrze poin-

formowani uczestnicy zdecydowanie rzadziej rozważają rezygnację z leczenia. Dodatkowo wzrasta ich zaufanie 

do lekarzy. Można skonstatować, iż komunikacja między pacjentem a świadczeniodawcami jest niezwykle 

ważna, zwłaszcza w przypadku leczenia pacjentów przewlekle chorych, charakteryzujących się biopsycho-
społecznym modelem choroby. Udowodniono, że okazywanie przez lekarzy lub pielęgniarki troskliwego 

usposobienia i komunikowanie się z otwartością są kluczem do łagodzenia wszelkich stresów i niepokojów 

uczestników. Dzięki temu w badaniach klinicznych nad rakiem może być generowana wiedza, która ma 

znaczący wpływ na opiekę onkologiczną. 
Słowa kluczowe; komunikacja, rak, pacjent onkologiczny, badania kliniczne, CCT 
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The impact of physician-patient communication on patient participation 

in clinical trials related to the treatment of cancers 

Abstract  

Clinical cancer trials (CCTs) are essential for finding life-saving treatments for sick patients and testing their 
safety and effectiveness. For CCTs to be successful and provide the best evidence possible, there must be 

effective recruitment as well as retention of participants in research programs. Still only a few cancer patients 

enroll in CCTs. Frequent participant dropouts are also a significant problem. The relationship between cancer 

participants' communication with health care professionals and patients' determination and willingness to 
treat themselves and participate in CCTs was investigated.  

The opinions of cancer patients regarding their evaluation and expectations of doctor-patient communication 

were determined. It also focused on the impact of the degree of patient information on trust in the treating 

physician. In this study participated 110 adult cancer patients qualified for CCT. The participants were asked 
questions such as how well informed they felt at the time of registration, on the day of completing the survey, 

and whether they were receiving information about changes in the study. 

Based on the results presented, it can be concluded that adequate communication in the health care 

professional-patient relationship has a positive impact on recruitment and retention of patients in CCT. Well-

informed participants are far less likely to consider dropping out of treatment. Additionally, their trust in 

physicians increases. It can be concluded that patient-provider communication is extremely important, 

especially when treating chronically ill patients characterized by a biopsychosocial disease model. Showing 

a caring disposition by physicians or nurses and communicating with openness have been proven to be the 
key to alleviating any stress or anxiety of the participants. Thus, knowledge can be generated in cancer 

clinical trials that has a significant impact on oncology care. 

Keywords: communication, cancer, oncology patient, clinical trials, CCT 
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Weronika Tuszyńska1, Magdalena Próchnicka2, Dominika Nowak3, Michał Siwek4, 

Adrian Giermasiński5 

Porozmawiajmy o szczepieniach, czyli skąd się biorą 

wątpliwości i w jaki sposób o nich rozmawiać? 

1. Wprowadzenie 

Sprzeciw wobec masowych szczepień dzieci jest zjawiskiem nie tylko ogólnopolskim, 

ale ogólnoświatowym, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych i uprzemysłowionych. 

W Polsce od 2010 roku Główny Urząd Statystyczny odnotował spadek w odsetku 

szczepionych dzieci, a różnice te, w zależności od rodzaju szczepionki, w niektórych 

przypadkach wynoszą niemal 10 punktów procentowych [1, 2]. Zmniejszające się 

wskaźniki szczepień stanowią poważne wyzwanie dla zdrowia publicznego. Uważa się, 

że głównym powodem zmniejszającego się zainteresowania obowiązkowymi szczepie-

niami dzieci są skuteczne kampanie grup antyszczepionkowych [3]. Nie ulega wątpli-

wości, iż zmniejszające się zainteresowanie szczepionkami i praktykowaniem obowiązko-

wych szczepień u dzieci stanowi poważne zagrożenie wynikające z możliwości utraty 

odporności populacyjnej na wiele chorób zakaźnych, które dzięki powszechnym 

szczepieniom obecnie dotyczą nas w dużo mniejszym stopniu niż przed wprowadzeniem 

obowiązkowych szczepień. 

W życiu codziennym coraz częściej spotykamy się z negatywnymi opiniami 

rodziców na temat szczepień dzieci. Opinie takie codziennie są rozpowszechniane i trafiają 

do coraz większej liczby młodych rodziców oraz osób o niewyrobionej opinii na 

przytoczony temat, skutecznie zniechęcając te grupy społeczne do szczepień dzieci [4]. 

Z całą pewnością nie istnieje jeden uniwersalny sposób komunikacji z przeciwnikami 

szczepień, bowiem każda rozmowa jest zależna od sytuacji, w której się znajdujemy. 

Rozmowy z rodzicami wątpiącymi w szczepienia z pewnością nie należą do łatwych, 

lecz obecnie każdy lekarz powinien być przygotowany na taką ewentualność. Zdobycie 

zaufania rodzica nie jest proste, ale odpowiednio poprowadzona rozmowa i właściwa 

komunikacja z rodzicem mogą sprzyjać akceptacji szczepień. 

Niniejsza praca opiera się na przeglądzie danych statystycznych oraz artykułów 

naukowych na temat przyczyn postawy sprzeciwiającej się szczepieniom dzieci, jak 

również prac poświęconych aspektowi komunikacji istotnej w rozmowie z rodzicami 

i opiekunami negującymi szczepienia. Celem pracy jest przybliżenie problemu, jakim 

jest spadek odestka szczepień dzieci oraz przedstawienie wskazówek odnośnie do pro-

wadzenia rozmowy z rodzicami wątpiącymi w słuszność szczepień. 
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2. Skala zjawiska 

Według najnowszego raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego i Pań-

stwowego Zakładu Higieny z 2020 roku sytuacja epidemiologiczna w Polsce w ostatnich 

latach była korzystna i względnie stabilna [2]. Na podstawie stałych obserwacji odno-

towano nieznaczne spadki zapadalności i śmiertelności na choroby zakaźne i mimo 

występującego okresowo wzrostu zachorowań na niektóre z tych chorób, zapadalność 

utrzymuje się na podobnym poziomie. Stan zaszczepienia dzieci szczepieniami obo-

wiązkowymi dla większości chorób zakaźnych wynosi 95-100% i jest to stan umożli-

wiający osiągnięcie odporności populacyjnej, jednakże w ostatnich latach skala zaszcze-

pienia dzieci osiąga niepokojącą i stale utrzymującą się tendencją spadkową (wykres 1). 

 
Wykres 1. Program Szczepień Ochronnych w latach 2001-2019. Odsetek dzieci w 1.-3. roku życia 

zaszczepionych przeciw wybranym chorobom [2] 

Pomimo niewątpliwych korzyści stosowania szczepień ochronnych – od 2009 roku 

obserwuje się stale zwiększającą się liczbę osób rezygnujących ze szczepień obowiązko-

wych. Z analizy danych z ostatnich lat wynika, że w 2019 roku do obowiązkowych 

szczepień nie przystąpiło około 50 000 dzieci, co jest zjawiskiem bardzo niepokojącym 

(wykres 2) [2]. Należy bowiem pamiętać, że tak znaczny wzrost osób uchylających się 

od szczepień może grozić powrotem chorób, na które – dzięki powszechnym szcze-

pieniom ochronnym – nabyliśmy odporność populacyjną [5]. 

3. Przyczyny wątpliwości 

Niechęć do szczepień odzwierciedla obawy rodzica związane z decyzją o zaszcze-

pieniu siebie lub swoich dzieci. Według raportu SAGE (Strategic Advisory Group of 

Experts) w sprawie szczepień – niezdecydowanie się na szczepienie określane jest 

opóźnieniem w przyjęciu preparatu lub całkowitą odmową szczepienia pomimo jego 

dostępności [6]. Chociaż definicja ta odnosi się tylko do osób opóźniających i negu-

jących szczepienia, wątpliwości mogą mieć równieć rodzice szczepiący swoje dzieci 

w zalecanym terminie. Rodzic może mieć wątpliwości co do bezpieczeństwa szczepionki 
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oraz obawy związane z ciężkim niepożądanym odczynem poszczepiennym, ale biorąc 

pod uwagę zagrożenie ze strony chorób zakaźnych zaszczepi swoje dziecko na czas, lecz 

ta decyzja zostanie podjęta z wątpliwościami [7]. 

 
Wykres 2. Liczba osób uchylających się od szczepień obowiązkowych w latach 2003-2019 [2] 

W 2019 roku przeprowadzono badanie jednego z głównych polskich przeciwników 

szczepień na podstawie internetowych komentarzy udzielonych przez rodziców w ser-

wisie Facebook. Podczas trwania badania przeanalizowano ponad 18 000 komentarzy, 

spośród których ponad 4 000 wyrażało wątpliwości wobec zasadności szczepień. Głów-

nymi przyczynami wątpliwości (wykazanymi w badaniu) wśród rodziców były: teorie 

spiskowe (28,2%), dezinformacja i nieprawdziwe informacje (19,9%), kwestionowanie 

bezpieczeństwa i efektywności szczepień (14%), swoboda obywatelska (13,2%), historie 

o pokrzywdzonych dzieciach i osobiste przeżycia (10,9%), moralność i ideologia (8,5%) 

oraz stosowanie medycyny alternatywnej (5,4%). Pozostałe komentarze (33,1%) nawią-

zywały do naturalnych metod zapobiegania chorobom, takich jak nabywanie odporności 

u dzieci poprzez wcześniejsze przechorowanie. Niektóre komentarze dotyczyły roz-

ważań na temat alternatywnych rozwiązań w stosunku do szczepień (2,6%) [8]. 

Z uwagi na fakt, iż szczepionki skutecznie zwalczyły wiele powszechnych 

w przeszłości chorób zakaźnych wieku dziecięcego, rodzice nie mieli do czynienia z tymi 

chorobami i nie są z nimi zaznajomieni. W związku z tym rośnie liczba rodziców, którzy 

kwestionują zasadność wykonywania szczepień obowiązkowych u swoich dzieci, co 

może wynikać z nieświadomości na temat potencjalnych powikłań i konsekwencji 

pełnoobjawowego i ciężkiego przebiegu chorób zakaźnych [9]. Wskutek tego niektórzy 

rodzice bardziej niż choroby boją się reakcji poszczepiennych, które niekiedy nie są 

wcale powiązane ze szczepieniem, a jedynie objawy chorobowe niepokojące rodzica 

występują w czasie, gdy podana była szczepionka. Ta przypadkowa zależność czasowa 

jest częstym powodem sprzeciwów wobec szczepień ochronnych u dzieci i przyczyną 

niepokoju rodziców o zdrowie dziecka [10]. 



 

Porozmawiajmy o szczepieniach, czyli skąd się biorą wątpliwości i w jaki sposób o nich rozmawiać? 
 

17 
 

W ciągu ostatnich kilkunastu lat pojawiły się duże obawy dotyczące potencjalnego 

powiązania szczepień ochronnych z rozwojem zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci. 

Szczepienia, które zyskały największą uwagę to skojarzona szczepionka przeciw odrze, 

śwince, różyczce (tzw. MMR) oraz szczepionki zawierające tiomersal, takie jak szcze-

pionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (tzw. DTP) [11]. Dlaczego przekonanie 

rodziców, że to nieprawda, jest tak trudne? Przyczyn jest wiele, jednak wśród nich 

pojawia się m. in. brak zidentyfikowanej, dobrze poznanej przyczyny rozwoju zaburzeń 

ze spektrum autyzmu, co komplikuje wysiłki na rzecz opracowania skutecznej narracji, 

która może zastąpić rozpropagowane nieprawdziwe teorie. Jednocześnie znaczący 

wzrost liczby dzieci, u których rozpoznano autyzm w kilkudziesięciu ostatnich latach, 

zwiększa prawdopodobieństwo, że poszukiwana będzie odpowiedź na stawiane pytania. 

W związku z faktem, że pierwsze objawy autyzmu często pojawiają się w okresie, 

w którym występuje szczepienie MMR, dodatkowo potęgowane jest przekonanie co do 

popularnych, jednak nieprawdziwych informacji [12]. Początek tej teorii datuje się na 

1998 rok, gdy Andrew Wakefield i współpracownicy opublikowali w czasopiśmie „The 

Lancet” badanie łączące na próbie 12 osób szczepionkę MMR z autyzmem. W związku 

z publikacją liczba osób decydujących się na szczepienie MMR znacząco spadła. 

Przeprowadzone badanie i jego wyniki zostały jednak w rzeczywistości zafałszowane, 

co przyczyniło się do tego, że „The Lancet” wycofał artykuł w 2010 roku, a Wakefield 

utracił prawo wykonywania zawodu. Od tego czasu duże badania nie wykazały związku 

między szczepionkami a autyzmem [13]. W obszernej metaanalizie przeprowadzonej 

przez The Whiteley- Martin Research Centre objęto 5 badań kohortowych obejmujących 

1 256 407 dzieci oraz 5 badań kliniczno-kontrolnych z udziałem 9920 dzieci. Dane 

kohortowe nie wykazały powiązania pomiędzy szczepieniem a rozwojem autyzmu (OR: 

0,99; 95% CI: 0,92-1,06) lub zaburzeń ze spektrum autyzmu (OR: 0,91; 95% CI: 0,68-

1,20). Podobnie dane kliniczno-kontrolne nie znalazły dowodów na zwiększone ryzyko 

rozwoju autyzmu lub zaburzeń ze spektrum autyzmu po ekspozycji na MMR, rtęć lub 

tiomersal (OR: 0,90; 95% CI: 0,83-0,98; p = 0,02) [11]. 

Omawiając przyczyny wątpliwości co do szczepień nie sposób nie wspomnieć 

o ogromnej roli mediów w szerzeniu powszechnej dezinformacji. Badania dotyczące 

zachorowalności na krztusiec w wielu krajach wykazały, że w krajach, w których 

przyjmowanie szczepionek przeciw krztuścowi zmniejszyło się z powodu kontrowersji 

dotyczących bezpieczeństwa szczepień (publikowanych w wiadomościach, wywiadach 

telewizyjnych i popularnych artykułach), częstość występowania krztuścia była 10-100 

razy wyższa niż w krajach, w których utrzymywano wysoki poziom szczepień [14]. 

W dobie Internetu dostępność do informacji na wszelkie tematy, również medyczne, jest 

nieograniczona, stąd też rodzice bardzo często używają tej formy przekazu do spraw-

dzania wiedzy w przypadku swoich wątpliwości i obaw. Zaobserwowano, że dla większości 

osób z problemami zdrowotnymi oprócz konsultacji z lekarzem równorzędnym, podsta-

wowym źródłem informacji stał się Internet [15]. W zestawieniu z tradycyjnymi środkami 

masowego przekazu Internet wyróżnia się dużo większą możliwością zaistnienia 

działaczy antyszczepionkowych, którzy szerząc sprzeciwiające się szczepieniom tezy – 

przyczyniają się do szerszego rozpowszechniania plotek i mitów mających negatywny 

wpyw na decyzje o przyjmowaniu szczepionek [15, 16]. Według niektórych badaczy 

dezinformacja szerzona drogą mediów społecznościowych powinna zostać uznana za 

globalne zagrożenie zdrowia publicznego [17]. 
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4. Rozmowa 

Udokumentowano liczne korzyści płynące ze szkoleń personelu medycznego w zakresie 

komunikacji dotyczącej szczepień. Osoby, które przeszły szkolenia deklarowały wyższy 

poziom poczucia własnej skuteczności w rozmowie z rodzicami. Inni zgłaszali wyższy 

poziom w zakresie wiedzy o szczepionkach, a także wzrost umiejętności umożliwia-

jących poprawę zaangażowania pacjentów w dyskusję [18]. 

Biorąc pod uwagę fakt, iż zdecydowana większość rodziców szczepi swoje dzieci, 

należy mieć na uwadze, że odsetek rodziców mających wątpliwości jest większy niż 

odsetek rodziców, którzy nie szczepią dzieci [19]. Wynika to z różnic w przekonaniach 

i stanowiskach rodziców odnoszących się do postaw i zachowań związanych ze szcze-

pieniami. Ostatecznie zebrano 5 różnych postaw rodziców i dla każdej z nich model 

komunikacyjny jest nieco inny [20]. Wśród modeli zachowań rodzicielskich można 

wyróżnić: 

• niekwestionującą akceptację; 

• ostrożną akceptację; 

• niezdecydowanie; 

• opóźnioną decyzję lub selektywne zaszczepienie; 

• odmowę [20]. 

Cele rozmowy z rodzicami reprezenującymi poszczególne postawy różnią się w za-

leżności od gotowości rodziców do zaszczepienia swoich dzieci, ale każda rozmowa 

powinna opierać się przede wszystkim na zbudowaniu zaufania i obustronnego zaanga-

żowania. Skuteczna interakcja niezdecydowanego rodzica z pracownikiem ochrony 

zdrowia może rozwiać wątpliwości i zmotywować do stosowania szczepień ochronnych 

u dzieci. Z drugiej jednak strony – nieodpowiednia komunikacja niesie ze sobą ryzyko 

częściowej lub całkowitej rezygnacji ze szczepień i jest zjawiskiem niepożądanym, 

dlatego tak istotne jest przeprowadzenie rozmowy o obawach rodzica w odpowiednim 

tonie [21]. 

Jak już wcześniej wspomniano, ogromny wpływ mediów, w tym mediów społeczno-

ściowych, przyczynia się do szerzenia dezinformacji i mitów dotyczących szczepień 

ochronnych. W związku z wątpliwościami rodziców pracownicy ochrony zdrowia coraz 

częściej słyszą od rodziców o mitach na temat szczepionek i są zobligowani do odnie-

sienia się do zasłyszanych informacji. Popularną praktyką w rozmowie z rodzicami jest 

obalanie mitów i dowodzenie ich niesłuszności poprzez przytaczanie różnych argumentów, 

jednak odwoływanie się do nieprawdziwych informacji może generować odwrotne 

nastawienie w stosunku do zamierzonego [22]. Badania dowodzą, że usilne skupianie 

się na obalaniu mitów i wyjaśnianie błędnych wyobrażeń sprawiało, że dostarczanie 

nowych informacji wiązało się ze zmniejszoną chęcią rodziców do szczepień dzieci [23, 

24]. Chociaż skupienie na obalaniu mitów wydaje się najskuteczniejszą opcją walki 

z dezinformacją, prawdopodobnie bardziej efektywne może być skoncentrowanie się na 

ryzyku potencjalnej choroby. Zmiana kierunku rozmowy na samą chorobę powinna 

skupiać się na postrzeganiu płynącego z niej ryzyka powikłań i sprawiać, że rodzic 

będzie dostrzegał możliwości w zapobieganiu chorobie (którymi są szczepienia ochronne) 

oraz wierzył, że jest w stanie podjąć takie działanie u swojego dziecka [25]. 
Jednym z obiecujących podejść w rozmowie z rodzicami na temat szczepień jest 

wykorzystanie formatu domniemanego, który zakłada, że rodzice już zdecydowali się 
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na szczepienie dziecka i dlatego określa szczepienia jako domniemane („A więc to 
w tym miesiącu macie mieć szczepienie”). Obserwacje wykazały, że stosowanie formatu 
domniemanego wiązało się z wyższą akceptacją faktu, że dziecko należy zaszczepić, jak 
również z większą liczbą zaszczepionych dzieci [26]. Narzędzia komunikacyjne zawie-
rające format domniemany są stale tworzone i modyfikowane, a przykładem zebranych 
wskazówek może być opracowanie American Academy of Pediatrics [27]. 

W wielu przypadkach podczas dyskusji z rodzicami wystarczy skorzystać na początku 
rozmowy z formatu domniemanego, lecz nie jest to takie proste, gdy rodzice mają więcej 
pytań i wątpliwości. W tych przypadkach dowiedziono skuteczności rozmowy moty-
wacyjnej, która ma na celu wykorzystanie wewnętrznej motywacji osoby do praktykowania 
lub niepraktykowania określonych zachowań. Rozmowa motywacyjna wykorzystuje 
aktywne słuchanie, refleksję nad podjętym tematem, pytania otwarte oraz empatię i po-
czucie wspólnego celu, którym w tym przypadku jest bezpieczeństwo i zdrowie dziecka. 
Należy podkreślić, że rozmowa motywacyjna jest jedną z niewielu strategii komunikacji, 
która w badaniach klinicznych była oceniana bardzo rygorystycznie i wykazała skutecz-
ność w przeciwdziałaniu niechęci do szczepień [28]. Badanie nad ponad 30-tysięczną 
grupą nastolatków w Kolorado wykazało, że grupa osób, z którymi przeprowadzono 
rozmowę motywacyjną notowała 9,5% wzrostu w liczbie rozpoczynanych szczepień 
przeciwko HPV i 4,5% wzrostu liczby ukończonych cykli szczepień w porównaniu 
z grupą osób bez rozmowy motywacyjnej [29]. 

Kolejnym aspektem skutecznej komunikacji z rodzicami jest rola zindywidualizo-
wanego podejścia, czyli dopasowania konkretnych przekonań rodziców, postaw 
i doświadczeń do przekazywanych wiadomości, co czyni informację bardziej osobistą 
i skłania do większej refleksji. Badanie kobiet w ciąży wykazało, że matki, które za 
pośrednictwem aplikacji otrzymywały indywidualnie dopasowane filmy o tematyce 
szczepień, deklarowały, że mają poczucie posiadania wystarczającej wiedzy, aby bez 
wątpliwości podjąć decyzję o zaszczepieniu swojego dziecka. Spersonalizowane podejście, 
w ramach którego rodzic omawia i uzasadnia swoją decyzję dotyczącą szczepienia 
dziecka lub zawiera inne dostosowane do pacjenta elementy, wiąże się z budowaniem 
zaufania do pracownika ochrony zdrowia, co jest ważnym czynnikiem przestrzegania 
zaleceń terapeutycznych [18]. 

Odpowiedni model komunikacji na temat szczepionek w relacji pacjent–personel 
medyczny jest oczywiście niezwykle istotny dla zwiększenia odsetka rodziców decydu-
jących się na szczepienie swoich dzieci, jednak nie należy zapominać o edukowaniu 
i procesie pedagogizacji rodziców w zakresie zasadności szczepień ochronnych. Wizyty 
lub spotkania edukacyjne w temacie szczepień ochronnych dają szansę lepszego zapo-
znania się z tematem oraz istotą stosowania tej metody immunizacji dzieci i czynią 
rodzica bardziej świadomym oraz gotowym do weryfikowania szeroko rozprzestrze-
nionych opinii i mitów na temat szczepień. Proces pedagogizacji opiekunów powinien 
mieć na celu: 

• pomoc w zrozumieniu, dlaczego szczepienia ochronne są istotne dla ich dziecka; 

• wyjaśnianie, gdzie, kiedy i w jaki sposób można skorzystać z usług personelu 
medycznego; 

• rozwianie wszelkich wątpliwości i obaw dotyczących bezpieczeństwa lub skutecz-
ności szczepionek. 

Przeprowadzenie rozmowy edukacyjnej czyni rodzica bardziej świadomym i otwartym 
na refleksje i zmianę decyzji, a ponadto – co bardzo istotne, gdy rozmowa przepro-
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wadzana jest w formie otwartego dialogu i w spokojnej atmosferze – zaufanie rodziców 
do przeprowadzającego rozmowę, którym najczęściej jest lekarz pediatra, bardzo często 
znacząco wzrasta, a to pozwala na tworzenie fundamentu efektywnej i trwałej współ-
pracy między opiekunami a personelem medycznym. Edukacja zdrowotna jest niewątpliwie 
nieodłącznym elementem promocji zdrowia oraz kształtowania właściwych nawyków 
i postaw prozdrowotnych w wychowywaniu zdrowego pokolenia. Działania edukacyjne 
pracowników ochrony zdrowia wpływają na zmianę postaw rodziców w zakresie 
stosowania szczepień, a przede wszystkim zwiększają akceptację szczepień u swoich 
dzieci. Należy skupić się na edukacji rodziców w zakresie szczepień ochronnych, gdyż 
to właśnie oni są pierwszymi nauczycielami dzieci oraz wzorami do naśladowania 
również w kwestiach zdrowotnych. 

5. Podsumowanie 

Pomimo faktu, iż szczepionki są jednym z największych osiągnięć współczesnej 
medycyny i stosowanie ich ocaliło życie milionom ludzi, coraz więcej rodziców ma 
obawy ziązane z ich stosowaniem – wskutek szybko szerzącej się drogą mediów dezin-
formacji oraz powielaniu mitów związanych ze szkodliwością szczepień ochronnych. 
Głównym narzędziem w pracy nad akceptacją szczepień ochronnych przez rodziców 
powinna być edukacja i pedagogizacja rodziców w temacie tej metody immunizacji, 
gdyż świadomi opiekunowie podejmują bardziej przemyślane decyzje i są w stanie 
weryfikować mity i opinie na temat szczepionek. Edukacja zdrowotna zwiększa również 
zaufanie do personelu medycznego, jeśli przeprowadzana jest w sprzyjających warunkach. 
Rozpoznając różne potrzeby i obawy rodziców, pracownicy ochrony zdrowia mogą 
budować odpowiednią interakcję komunikacyjną, aby zachęcić rodziców do refleksji 
i aprobaty przyjęcia szczepionki. Działania takie jak stosowanie formatów domniemanych, 
rozmowy motywacyjnej oraz spersonalizowanych informacji (w celu zwiększenia 
świadomości na temat szczepień) są poparte licznymi badaniami i dowodami. Nie należy 
jednak zaprzesać badań nad istotą komunikacji szczepionkowej na tym etapie, gdyż 
istotne jest dalsze opracowywanie możliwości poprawy komunikacji z rodzicami, ponie-
waż odpowiednio przekazywane informacje oraz dialog należą do głównych czynników 
przyczyniających się do podjęcia decyzji o zaszczepieniu dziecka przez rodziców. 
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Porozmawiajmy o szczepieniach, czyli skąd się biorą wątpliwości i w jaki sposób 

o nich rozmawiać? 

Streszczenie 
Szczepienia ochronne niewątpliwie należą do największych osiągnięć współczesnej medycyny, a ich właściwe 
i konsekwentne wykonywanie doprowadziło do znacznej redukcji zachorowań na choroby zakaźne, zmniej-
szyło śmiertelność oraz skalę hospitalizacji. Szacuje się, że populacja zaszczepiona na poziomie powyżej 
90% jest stanem wystarczającym do osiągnięcia odporności populacyjnej, natomiast przy stale zmniejszającym 
się stanie zaszczepienia sytuacja aktualnie korzystna epidemiologicznie może się zmienić. Zmniejszające się 
zainteresowanie i praktykowanie obowiązkowych szczepień u dzieci stanowi poważne zagrożenie wyni-
kające z możliwości utraty odporności zbiorowej na wiele poważnych chorób, które dzięki powszechnym 
szczepieniom obecnie dotyczą nas w dużo mniejszym stopniu niż przed wprowadzeniem obowiązkowych 
szczepień. Pomimo wszystkich korzyści płynących ze szczepień, niektórzy rodzice są ich zdecydowanymi 
przeciwnikami, a wynika to z wielu obaw związanych z bezpieczeństwem i skutecznością tych preparatów 
medycznych. Do głównych czynników wpływających na sprzeciw wobec szczepień należy niedostateczna 
wiedza na temat działania oraz korzyści z nich płynących, dlatego odpowiednia komunikacja odgrywa kluczową 
rolę w zmianie postawy antyszczepionkowej. Celem niniejszej pracy jest podsumowanie głównych przyczyn 
wpływających na niechęć do szczepień dzieci, obalenie najpopularniejszych mitów związanych ze szcze-
pieniami oraz przegląd rekomendacji i wskazówek związanych z aspektem komunikacyjnym między 
lekarzem a rodzicem nieprzekonanym do szczepień ochronnych. 
Słowa kluczowe: choroby zakaźne, szczepienia, ruch antyszczepionkowy, komunikacja 

Let’s talk about vaccinations – where do concerns come from and how to talk 

about them? 

Abstract 
Vaccinations are undoubtedly one of the greatest achievements of modern medicine, and their proper and 
consistent implementation has led to a significant reduction in infectious diseases, mortality and the scale of 
hospitalization. It is estimated that a vaccinated population of more than 90% is a sufficient state to achieve 
population immunity, but the favorable epidemiological situation may change due to the constantly 
decreasing vaccination rate. The declining interest of vaccinations in children poses a serious threat due to 
the possible loss of herd immunity to many serious diseases which, thanks to universal vaccination, affect us 
today much less than before the introduction of compulsory vaccinations. Despite all the benefits of 
vaccination, some parents are staunch opponents, and this is due to many concerns over the safety and 
effectiveness of these medications. The main factors contributing to opposition to vaccination are insufficient 
knowledge about the effects and their benefits, so proper communication plays a key role in changing the 
anti-vaccine attitude. The purpose of this study is to summarize the main reasons influencing the reluctance 
to vaccinate children, to debunk the most popular myths related to vaccinations, and to review 
recommendations and guidelines related to the communication aspects between the physician and the 
unconvinced parent. 
Keywords: infectious diseases, vaccinations, anti-vaccine movement, communication 
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Bajkoterapia jako metoda redukująca poziom stresu 

i stymulująca wzrost pozytywnych emocji 

u hospitalizowanych pacjentów pediatrycznych 

1. Wstęp 

Słowo bajka budzi u ludzi pozytywne skojarzenia. Przywodzi na myśl wspomnienia 

z beztroskiego dzieciństwa. Kojarzy się z magią, zwycięstwem dobra nad złem. Związki 

frazeologiczne „życie jak z bajki” czy „książe z bajki” sugerują, że wymiar bajkowy 

w naszym życiu jest czymś wymarzonym, idealnym, czymś, do czego staramy się dążyć. 

Słowo „bajka” może mieć różne znaczenia – od utworu o treści fantastycznej, przez 

zmyśloną informację, do filmu lub serialu animowanego. Bajka to przede wszystkim 

jeden z wielu gatunków, które przynależą do epiki. Według definicji, którą możemy 

odnaleźć w „Słowniku rodzajów i gatunków literackich” pod redakcją Grzegorza Gajdy, 

„bajka klasyczna” jest 

przeważnie wierszowana, składa się stale z dwóch części: jedna zamyka zwykle 

obraz dramatyczny, którego akcja toczy się najczęściej wśród zwierząt, druga 

zawiera morał albo indukcyjnie podany jako wniosek (epimytion), albo wysnuty 

dedukcyjnie z tezy podanej na początku bajki (promotion) [1]. 

Bajki mogą być również pomocnym narzędziem terapeutycznym. Celem niniejszej 

publikacji jest przedstawienie dotychczasowych badań dotyczących bajkoterapii w celu 

zweryfikowania, czy metoda ta jest skuteczna także w medycynie. Korzystając z baz 

PubMed przeprowadzono analizę literatury opublikowanej w latach 2016-2022. 

1.1. Znaczenie bajek w życiu dziecka 

Rodzice, poświęcając czas na czytanie dzieciom, nie tylko pogłębiają łączącą ich 

więź czy czerpią przyjemność ze wspólnie spędzonego czasu. Czytanie bajek jest 

również inwestycją w rozwój dziecka. Historie zawarte w bajkach rozwijają wyobraźnię 

maluchów. Dostarczają ważnych dla dziecka wzorców osobowych, uczą radzenia sobie 

z trudnymi uczuciami oraz wzbogacają słownictwo. 
Słuchając bajek, dziecko uczy się nadawać sens własnemu istnieniu – poprzez poznane 

historie wzmacnia się jego świadomość i samokontrola, kształtuje samodzielność 
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i poczucie własnej wartości Bajki pozwalają na ułożenie własnych doświadczeń w nie-
zrozumiałym świecie, zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Historie te nie 
podsuwają gotowych rozwiązań problemów, z którymi styka się maluch. Jednak dzięki 
symbolice, prostocie przekazów i bazowaniu na pojęciach dobrze znanych młodemu 
odbiorcy – dają dziecku możliwość samodzielnej oceny sytuacji i wyciągnięcia z niej 
właściwych wniosków. 

Z pedagogicznego punktu widzenia bajki przekazują podstawowe wartości przydatne 
w życiu dzieci. Z dydaktycznego punktu widzenia – odpowiednio dobrane opowiadania 
stanowią cenny zasób edukacyjny dla zajęć szkolnych, poprawiając umiejętności języ-
kowe uczniów i pomagając w budowaniu przyjaznego oraz pełnego szacunku środowiska 
w klasie. Historie dla dzieci są również wykorzystywane do promowania zdrowego stylu 
życia, aby zapobiegać szkodliwym nawykom i uzależnieniom lub przeciwdziałać zabu-
rzeniom psychosomatycznym. Wreszcie bajki mogą być skuteczną metodą wspoma-
gającą proces leczniczy. W formie biblioterapii oraz bajkoterapii są stosowane przez 
pracowników służby zdrowia jako narzędzie terapeutyczne bądź element zapewniający 
utrzymanie dobrego samopoczucia pacjentów [2]. 

1.2. Historia bajkoterapii 

Jedną z form wykorzystania bajek jest wspomniana bajkoterapia, czyli odmiana 
biblioterapii skierowana do najmłodszych. Za matkę bajkoterapii uważa się psycholog 
kliniczną pochodzącą z Australii – Doris Bret. W 1988 roku opublikowała ona zbiór 
bajek zatytułowany „Annie's Stories. A special kind of storytelling” („Historie Ani. 
Szczególny rodzaj opowiadania”). Ich główną bohaterką jest mała dziewczynka 
o imieniu Ania, która musi stawiać czoła różnym problemom i zmierzać się z sytuacjami 
potencjalnie lękotwórczymi. Pierwowzorem dla tej postaci była córka autorki Amantha. 
Każde z opowiadań ma dobre zakończenie i dzięki temu ma pomóc w niwelowaniu 
dziecięcych lęków. Ten zbiór opowiadań po raz pierwszy ukazał się w Polsce jako 
„Bajki, które leczą” w 1992 roku [3]. 

Natomiast termin „biblioterapia” po raz pierwszy pojawił w 1916 roku się w amery-
kańskim magazynie „The Atlantic Monthly” – w artykule autorstwa Samuela McChorda 
Crothersa pod tytułem „A literary clinic” [4]. 

W roku 1920 hasło to znalazło się w oksfordzkim słowniku języka angielskiego,  
a w 1949 ukazało się pierwsze naukowe opracowanie dotyczące biblioterapii (autorstwa 
Caroline Shrodes) zatytułowane „Bibliotherapy. A theoretical and clinical-experimental 
study” [5]. 

Obecnie mianem biblioterapii określa się dział arteterapii wykorzystujący odpo-
wiednio wyselekcjonowane utwory literackie do celów terapeutycznych [6]. 

Bajki terapeutyczne można podzielić na 3 rodzaje: bajki relaksacyjne, których celem 
jest przede wszystkim wyciszenie i uspokojenie dziecka; bajki psychoedukacyjne mające 
za zadanie kształtowanie właściwych postaw i wprowadzenie zmian w zachowaniu dziecka; 
bajki psychoterapeutyczne służące terapii problemów emocjonalnych poprzez redukcję 
dziecięcych lęków. 

1.3. Zastosowanie biblioterapii 

Według ustaleń różnych autorów za pomocą biblioterapii można wpływać na 4 sfery 
człowieka: 

1. W sferze społecznej biblioterapia pomaga dostrzec socjalne i kulturowe uwarunko-

wania działalności człowieka i zależności łączące go z innymi ludźmi. 
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2. W sferze intelektu dostarcza człowiekowi niezbędnej wiedzy pomagającej w roz-
wiązywaniu problemów. 

3. W sferze emocjonalnej umożliwia zagłębienie się w problem, jednocześnie nie 
narażając pacjenta na przykre uczucia związane z bezpośrednim omawianiem jego 
osobistych dylematów. 

4. W odniesieniu do zaburzonego zachowania biblioterapia pomaga w oduczaniu 
zachowań niepożądanych, koncentrując uwagę pacjenta na wzorach zachowań 
społecznie pożądanych. 

Biblioterapia znalazła zastosowanie w terapii osób niepełnosprawnych fizycznie, 
osób w podeszłym wieku; niewidomych i niedowidzących; przewlekle chorych; uzależ-
nionych od alkoholu, narkotyków bądź innych substancji. Dzieci stanowią natomiast 
osobną grupę, której terapia głównie z wykorzystaniem bajek (bajkoterapia) skierowana 
jest do małych pacjentów hospitalizowanych, niepełnosprawnych, niedostosowanych 
społecznie. Stosowana jest również w terapii zaburzeń rozwojowych, nerwicowych 
i psychotycznych [7]. 

2. Wpływ hospitalizacji na psychikę dziecka 

Hospitalizacja jest trudnym przeżyciem nawet dla osób dorosłych, które potrafią 
racjonalnie podejść do tematu, wytłumaczyć sobie, że pewne rzeczy są nieuniknione 
bądź koniecznie. Dla małych pacjentów pobyt w szpitalu jest wyjątkowo ciężki. Dzieci 
nie posiadają jeszcze tak rozwiniętej wiedzy ani życiowego doświadczenia, żeby rozu-
mieć wszystkie zjawiska zachodzące w ich otoczeniu. Maluchy nie wiedzą, dlaczego 
z dnia na dzień zostały oddzielone od swoich rodzin, ani dlaczego nie mogą bawić się 
z rówieśnikami. Nagle straciły poczucie bezpieczeństwa i zostały postawione przed 
czymś obcym, nieznanym. 

Trudne i niezrozumiałe sytuacje mogą powodować strach, który jest emocją wro-
dzoną, stanowiącą reakcję na czynniki zewnętrzne oraz na ból [8]. 

To tłumienie w sobie strachu przez dziecko, które nie potrafi jeszcze dojrzale 
rozmawiać ani wyjaśnić własnych emocji, przeradza się w lęk. Co więcej, jeśli dziecko 
nie ma możliwości opracowania i przeanalizowania wszystkich tych stresujących 
warunków i ujęcia ich w słowa, w dorosłym życiu mogą wystąpić u niego poważne 
konsekwencje, zarówno psychologiczne, jak i somatyczne [9]. 

Częstość występowania zaburzeń lękowych wśród dzieci i młodzieży z przewlekłymi 
schorzeniami wymagającymi hospitalizacji jest wyższa niż w populacji ogólnej. Lęk 
może również niekorzystnie wpływać na przebieg i skutki leczenia [10]. 

Zaburzenia lękowe to grupa bardzo rozpowszechnionych schorzeń psychicznych, 
które mogą mieć wyniszczający wpływ na codzienne funkcjonowanie i samopoczucie. 
Mogą współwystępować z innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego, takimi jak 
depresja [11]. 

2.1. Odczucia dzieci związane z hospitalizacją 

Przeprowadzono badanie ankietowe wśród 253 hospitalizowanych dzieci. 
Ankieta zawierała dwa otwarte stwierdzenia: „Moim zdaniem najlepszą rzeczą 

w szpitalu jest…” oraz „Moim zdaniem najgorszą rzeczą w szpitalu jest…”. 
Odpowiedzi zostały przeanalizowane i dla każdego ze stwierdzeń otwartych  wybrano 

5 najczęściej padających odpowiedzi. Jako najlepsze doświadczenia dzieci uznały „ludzi”, 
„środowisko”, „działania”, „wyniki” i „żywność”. 
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Zdecydowana większość małych pacjentów jako najgorsze doświadczenie związane 
ze swoim pobytem w szpitalu podała „własne uczucia”. Na pozostałych miejscach zna-
lazły się „działania”, „żywność”, „środowisko” i „rezultaty” [12]. Na podstawie wyni-
ków tego badania widzimy, jak istotnym problemem dla dzieci jest radzenie sobie nie 
tylko z bólem fizycznym podczas hospitalizacji, ale przede wszystkim z towarzyszącymi 
jej emocjami. 

Dodatkowo udowodniono, że negatywne przeżycia u dzieci nasila izolacja i poczucie 
samotności. Cierpienie hospitalizowanych dzieci jest widoczne, gdy dzieci pozostają bez 
opieki w szpitalu i pozostawione samemu doświadczaniu stresorów hospitalizacji. Nakła-
dające się skutki hospitalizacji i separacji mogą powodować stres i uraz psychiczny 
w trakcie hospitalizacji i po jej zakończeniu [13]. 

3. Bajkoterapia jako metoda redukująca poziom stresu 

u hospitalizowanych pacjentów pediatrycznych 

Mimo że w ubiegłych wiekach pojęcie biblioterapii nie było znane, czytanie testów 
było stosowane jako metoda wspierająca procedury terapeutyczne w medycynie. 
W zapiskach historyków możemy znaleźć informację, że już w 1272 roku w szpitalu Al-
Mansur w Kairze chorym czytano fragmenty Koranu w ramach terapii. W XVIII wieku 
na terenie Europy czytanie tekstów religijnych było praktykowane jako element progra-
mów leczenia osób psychicznie chorych, a w roku 1802 amerykański lekarz Benjamin 
Rush zalecił czytanie, tym razem tekstów świeckich, również w celu poprawy stanu osób 
z zaburzeniami natury psychicznej [14]. 

W dzisiejszych czasach nierzadko można znaleźć programy opowiadania historii 
w szpitalach na całym świecie. Jednak efekt bajkoterapii jest głównie anegdotyczny, 
a jego wpływ na samopoczucie i fizjologię dzieci jest wciąż niedostatecznie poznany. 

3.1. Dostęp do książek w polskich szpitalach 

W Polsce na podstawie zapisów art. 26 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku 
o bibliotekach w szpitalach tworzone są biblioteki dla pacjentów [15]. 

Szczegółowy sposób organizacji obsługi bibliotecznej w podmiotach leczniczych 
wykonujących stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne określa Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2012 roku [16]. 

W myśl rozporządzenia podmioty lecznicze powinny posiadać bibliotekę bądź punkt 
biblioteczny usytuowany w miejscu dogodnym dla pacjentów, tak by umożliwić wszystkim 
chętnym nieograniczony dostęp do zbiorów. Prawo do korzystania z biblioteki mają 
nawet pacjenci oddziałów o zwiększonym rygorze takich jak oddziały zakaźne. 

3.2. Badanie 

Przeprowadzono badanie, podczas którego sprawdzono, czy opowiadanie historii 
może pozytywnie wpływać zarówno na zmienne psychologiczne, jak i fizjologiczne 
u hospitalizowanych dzieci, nawet w bardzo trudnych warunkach, takich jak oddziały 
intensywnej opieki medycznej (OIOM). 

W badaniu przeprowadzonym w Sao Paulo w Brazylii wzięło udział 81 dzieci 
przebywających na oddziałach intensywnej terapii. Mali pacjenci w sposób losowy 
zostali przydzieleni do dwóch grup. W pierwszej z nich dzieci słuchały bajki opowia-
danej przez animatora. Była to wybrana przez dzieci pozycja z literatury dziecięcej. 
Natomiast w drugiej grupie dzieci miały za zadanie rozwiązać proste, zabawne zagadki. 
Grupa ta była pozbawiona elementu narracji. 
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Wszystkim dzieciom biorącym udział w badaniu pobrano próbki śliny przed i po 

zakończeniu animacji. Oznaczono w nich stężenie oksytocyny, której udowodniono 

działanie w procesach empatycznych, utrzymywaniu i ustanawianiu pozytywnych 

zachowań interpersonalnych, modulowania zachowania w interakcjach społecznych 

i zmniejszenia stresu. Drugim oznaczanym parametrem był poziom kortyzolu, uzna-

wanego za hormon stresu. Mali pacjenci mieli także wypełnić standardową skalę bólu 

przed i po zakończeniu interwencji oraz opisać ustnie skojarzenia odnośnie do ilustracji 

przedstawiających szpital oraz jego personel po zakończeniu procedury. 

Wyniki wykazały, że obie interwencje obejmujące pozytywne interakcje społeczne 

były związane ze zwiększonym poziomem oksytocyny u hospitalizowanych dzieci. 

Jednak pacjenci przydzieleni do grupy „opowiadanie historii” wykazali dwukrotnie 

większy wzrost poziomu oksytocyny niż pacjenci z grupy „zagadka”. Na poziomie 

eksperymentalnym możemy zinterpretować wzrost oksytocyny i zmiany stanów 

afektywnych u dzieci jako dowód, że czuły się one bardziej komfortowo i społecznie 

w kontekście szpitalnym oraz bezpieczniejsze w kontaktach z lekarzami i pielęgniarkami po 

udziale w interwencjach polegających na opowiadaniu historii. Obie grupy doświadczyły 

obniżenia hormonu kortyzolu po interwencji, jednak spadek ten był 2 razy większy 

wśród dzieci w grupie „opowiadania historii” w porównaniu z dziećmi z grupy 

„zagadka” [17]. Poza wzrostem pozytywnych emocji i redukcją stresu – bajkoterapii 

udowodniono także wpływ na poprawę jakości snu u hospitalizowanych małych 

pacjentów [18]. Wreszcie wydaje się, że połączenie zwiększonej dawki oksytocyny 

i zmniejszonego stężenia kortyzolu może zmniejszać negatywne emocje związane 

z hospitalizacją i wpłynąć na postrzeganie bólu przez dzieci [19]. Dzieci z grupy 

„opowiadania historii” odnotowały spadek odczuwania bólu po interwencji w tempie 

dwukrotnie większym niż dzieci z grupy „zagadka”. Ta sama tendencja przejawia się 

również w doświadczeniu polegającym na skojarzeniu zaprezentowanych ilustracji. 

Dzieci z grupy „opowiadania historii” wyrażały zdecydowanie więcej pozytywnych 

skojarzeń odnośnie do postaci obecnych na oddziale intensywnej terapii – takich jak 

pielęgniarka czy lekarz – oraz gdy zapytano je o sam szpital. W grupie „zagadka” 

najczęstsze odpowiedzi to: „pielęgniarka to ta która daje mi nieprzyjemnie smakujące 

lekarstwa”, „lekarz – to okrutna osoba, która kłuje mnie igłą”, „szpital to złe miejsce, do 

którego chodzę, gdy jestem bardzo chory”. Natomiast skojarzenia dzieci, które słuchały 

bajki były zdecydowanie bardziej pozytywne. Dzieci te częściej mówiły: „pielęgniarka 

to osoba, która pomaga nam wyzdrowieć i wrócić do domu”, „lekarz – ktoś kto się mną 

opiekuje”, “szpital – miejsce, w którym zostaję, dopóki nie poczuję się lepiej” [17]. 

4. Wnioski 

Na podstawie przedstawionych wyników można stwierdzić, że opowiadanie historii 

wpływa na zwiększenie pozytywnych emocji i spadek stresu u dzieci hospitalizowanych 

na oddziałach intensywnej terapii. 

Bajki terapeutyczne redukują poziom bólu u pacjentów pediatrycznych. Dzieci czują 

się bardziej komfortowo w szpitalu oraz bezpieczniej w kontaktach z lekarzami i pielęgniar-

kami po udziale w interwencjach polegających na opowiadaniu historii. Bajkoterapia 

wykazuje pozytywne działanie na kondycję psychiczną młodych pacjentów. 

Bajki terapeutyczne umożliwiają dziecku zrozumienie trudnych do objaśnienia 

wydarzeń. 
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Bajkoterapia jako metoda redukująca poziom stresu i stymulująca wzrost 

pozytywnych emocji u hospitalizowanych pacjentów pediatrycznych 

Streszczenie 

Hospitalizacja jest dla pacjentów pediatrycznych ciężkim przeżyciem. Dzieci są zmuszone zmagać się nie 

tylko z dyskomfortem i trudnościami wywołanymi samą chorobą, ale także nagłą zmianą otoczenia, utratą 

poczucia bezpieczeństwa związaną z odłączeniem od rodziny i środowiska rówieśników. Takie czynniki 
tworzą sytuację stresową, która może niekorzystnie wpływać na rozwój dziecka i często powodować zabu-

rzenia afektywne oraz poznawcze, nawet po zakończeniu leczenia szpitalnego. 

Badano, czy bajkoterapia pomaga w przezwyciężeniu lęków związanych z różnymi sytuacjami. Sprawdzano 

także, czy dzięki bajkom terapeutycznym uda się wyjaśnić dzieciom, dlaczego muszą zostać w szpitalu 
zamiast bawić się z rówieśnikami. W jednym z badań wzięły udział dzieci hospitalizowane na oddziałach 

intensywnej terapii. Dowiedziono, że słuchanie bajek w dużo większym stopniu przyczyniło się u badanych 

dzieci do redukcji stresu i wzrostu pozytywnych emocji niż animacja polegająca na rozwiązywaniu zagadek. 

Na podstawie literatury możemy stwierdzić, że bajkoterapia wykazuje pozytywne działanie na kondycję 
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psychiczną młodych pacjentów. Bajki terapeutyczne umożliwiają zrozumienie trudnych do objaśnienia 

wydarzeń. Badania wykazały wyraźny wzrost oksytocyny w połączeniu ze spadkiem kortyzolu w ślinie 

u badanych pacjentów. Dzieci zgłaszały również mniejszy ból i używały więcej pozytywnych markerów 

leksykalnych przy opisywaniu czasu spędzonego w szpitalu. 
Słowa kluczowe: bajkoterapia, dzieci, hospitalizacja, redukcja stresu, OIOM 

Fairy-tale therapy as a method of reducing the level of stress and stimulating 

the growth of positive emotions in hospitalized pediatric patients 

Abstract 
Hospitalization is a difficult experience for pediatric patients. Children are forced to cope not only with the 

discomfort and difficulties caused by the disease itself, but also the sudden change of environment, loss of 

sense of security associated with separation from family and peer environment. Such factors create a stressful 

situation that can adversely affect their development and often cause affective and cognitive disorders, even 
after hospital treatment has ended. 

It was investigated whether fairy tale therapy helps to overcome anxiety associated with various situations. 

It also tested whether therapeutic fairy tales could explain to children why they had to stay in the hospital 

instead of playing with their peers. One study involved children hospitalized in intensive care units. It proved 
that listening to fairy tales contributed much more to stress reduction and increased positive emotions in the 

children studied than animation involving puzzle solving. Based on the literature, we can conclude that fairy 

tale therapy has a positive effect on the mental condition of young patients. Therapeutic fairy tales enable 

the child to understand difficult to explain events. Studies have shown a marked increase in oxytocin 
combined with a decrease in salivary cortisol in the patients studied. The children also reported less pain and 

used more positive lexical markers when describing their time in the hospital. 

Keywords: fairy tale therapy, children, hospitalization, stress reduction, ICU 
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Zaburzenia seksualne u pacjentów z ciężkim epizodem 

depresyjnym leczonych lekami z grupy SSRI – 

przyczyny, pomiar i zapobieganie 

1. Wprowadzenie 

Mianem depresji określana jest grupa zaburzeń psychicznych. Nazwa ta odnosi się 

do zespołów objawów depresyjnych, które występują w przebiegu chorób afektywnych. 

Do objawów zespołów depresyjnych zalicza się przede wszystkim obniżenie nastroju 

objawiające się przygnębieniem, zaniżoną samoocena, małą wiarą w siebie, nieuzasad-

nionym poczuciem winy, niezdolnością do przeżywania przyjemności (anhedonią). 

U niektórych pacjentów dochodzi również do zaburzeń rytmu dobowego – w przebiegu 

depresji może występować zarówno bezsenność, jak i nadmierna senność. W skrajnych 

przypadkach odnotowywane są również nawracające myśli samobójcze [1]. Poważne 

zaburzenia depresyjne (MDD, ang. Major Depressive Disorders) dotykają jedną na pięć 

osób w czasie ich życia, roczne wskaźniki rozpowszechnienia w populacji USA 

wynoszą 7,1% wśród dorosłych, nieznacznie częściej wśród kobiet (8,7%) niż wśród 

mężczyzn (5,3%). Grupą dorosłych, w której najczęściej dochodzi do epizodu MDD są 

osoby w wieku 18-25 lat (13,1%) [1]. Wartym zaznaczenia jest fakt, że depresja rzadko 

występuje bez obecności chorób współistniejących, często związana jest z chorobami 

przewlekłymi, a także z innymi zaburzeniami nastroju, jak np. lęk współistniejący [2]. 

Szacuje się, że jedynie 50% chorych reaguje na dostępne leczenie [3]. Istnieje kilka 

modeli wyjaśniających mechanizmy powstawania depresji, wyróżnia się m.in. model 

neuroanatomiczny, biologiczny, psychodynamiczny oraz poznawczo-behawioralny [4, 5]. 

Zgodnie z modelem psychodynamicznym – u podstaw powstania depresji leżą wewnątrz-

psychiczne konflikty występujące pomiędzy impulsami, dążeniami, pragnieniami, jak 

też deficyty funkcji psychicznych. Deficyty te najczęściej wynikają z doświadczeń 

z okresu rozwoju [6]. Teoria poznawczo-behawioralna zakłada z kolei, że osoba depre-

syjna przyswoiła sobie nieadaptacyjne wzorce poznawcze oraz nieadekwatne wzorce 

reagowania. Uznaje, że można je zmienić poprzez proces uczenia. Teoria ta znajduje swoje 

zastosowanie w praktyce terapeutycznej, nie tłumaczy ona jednak wielu somatycznych 

objawów depresji i towarzyszących jej zjawisk biochemicznych. 

 
1 michal.siwek21371488@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Psychologii 
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Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 
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Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 
4 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Psychologii Stosowanej, Wydział Nauk Medycznych, 
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Według modelu biologicznego u podstaw występowania zaburzeń depresyjnych leżą 

zaburzenia neuroprzekaźnictwa w ośrodkowym układzie nerwowym. Główną rolę 

pełnią tu zaburzenia w przekaźnictwie zależnym od serotoniny, norepinefryny i – 

w mniejszym stopniu – dopaminy. Za hipotezą tą przemawiają liczne badania z użyciem 

leków przeciwdepresyjnych będących inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny 

(SSRI), norepinefryny (SNRI) lub dopaminy [7]. 

2. Leczenie MDD 

Według danych na rok 2017 – spośród ogółu pacjentów, u których zdiagnozowano 

MDD, 35% nie zostało poddanych żadnej z form leczenia, u 15% zastosowano psy-

choterapię, 6% zostało poddanych leczeniu farmakologicznemu, natomiast najwięcej – 

65% chorych korzystało z obu połączonych form terapii [8]. Wśród najczęściej 

używanych w leczeniu MDD środków farmakologicznych znajdują się selektywne 

inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny. Ta, wprowadzona w latach osiemdziesiątych, 

grupa leków wykazuje najwyższą skuteczność w zwalczaniu epizodów MDD, pozostając 

w grupie leków pierwszego wyboru, wykazując wyższą skuteczność niż stosowane 

z mniejszą częstotliwością inhibitory monooksygenazy aminowej [9]. Mechanizm dzia-

łania leków przeciwdepresyjnych nie jest jeszcze dokładnie poznany. Efekt terapeutyczny 

nie jest ściśle indukowany zwiększeniem stężenia neuroprzekaźników, jak mogłoby się 

początkowo wydawać. Argumentem przemawiającym za tym, że znaczenie mają 

również inne czynniki, jest fakt, iż pomimo relatywnie krótkiego czasu mijającego od 

przyjęcia leków do zwiększenia się poziomu amin w szczelinach synaptycznych, efekty 

kliniczne nie pojawiają od razu, lecz po dłuższym czasie, tj. 2-3 tygodniach. Obecnie 

uważa się, iż za efekt terapeutyczny odpowiedzialny jest mechanizm tzw. regulacji 

w dół, czyli zmniejszenia gęstości receptorów w błonie postsynaptycznej, w tym wypadku 

głównie receptorów 5HT2 [10]. 

Do grupy SSRI zaliczamy m.in. citalopram, paroksetynę, fluwoksaminę, setralinę 

oraz fluoksetynę (najczęściej stosowany lek przeciwdepresyjny na świecie) [10]. 

3. Skutki uboczne leków przeciwdepresyjnych 

Wszystkie ze stosowanych obecnie leków przeciwdepresyjnych mają pewne wspólne 

skutki uboczne, występujące z różnym nasileniem w zależności od danej grupy. Są to 

m.in.: wynikająca z antycholinergicznego działania suchość w ustach, splątanie, zawroty 

głowy, bezsenność, tachykardia, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, a także niekiedy działanie 

hepatotoksyczne [10]. Innym skutkiem ubocznym, który zostanie w sposób najszerszy 

omówiony w pracy, są dysfunkcje seksualne pojawiające się w trakcie terapii. W świetle 

ostatnich metaanaliz – pośród leków mogących indukować ten typ zaburzeń szczególne 

znaczenie mają środki wpływające na serotoninę. Dla przykładu, przy ogólnym, 

wynoszącym 40%, odsetku zaburzeń seksualnych przypisywanych działaniu leków 

przeciwdepresyjnych – wśród pacjentów przyjmujących bupronion wynosił on 2%, 

wobec 98% w przypadku kuracji z wykorzystaniem citalopramu [11]. Fakt ten kieruje 

dalsze rozważania w stronę leków o serotoninergicznym profilu działania. Problem 

zaburzeń seksualnych wynikający z terapii antydepresantami jest o tyle większy, iż nie 

oddziałuje on wyłącznie na jakość życia pacjenta, a jest przyczyną porzucania terapii. 

Według jednego z badań, prowadzonego przez Rosenberga w Centrum Medycznym 

Cornell w Nowym Jorku, zaburzenia funkcji seksualnych leżały u podstaw decyzji 
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o porzuceniu terapii u 15% pacjentów, co czyni je najczęstszą przyczyną przerwania 

leczenia. Równie uderzający jest fakt, iż połowa badanych nie podejmowała tematu 

jakości życia seksualnego z lekarzem prowadzącym terapię [12]. Fakt ten potwierdzają 

również wcześniejsze badania S. Bula oraz X.A. Hu [13, 6]. Mechanizmem odpo-

wiedzialnym za występowanie zaburzenia jest zwiększenie stężenia serotoniny w korowo-

-limbicznych przestrzeniach synaptycznych. Ponadto niewątpliwy wpływ na funkcje 

seksualne ma też ogólny spadek przewodnictwa dopaminergicznego oraz zmniejszenie 

syntezy tlenku azotu w przebiegu leczenia. Sumując powyższe mechanizmy, należy 

liczyć się z zaburzeniami w kilku obszarach, m.in. w występowaniu pobudzenia seksual-

nego, przebiegu erekcji, a także osiąganiu orgazmu. 

4. Ocena nasilenia zaburzeń seksualnych 

Pomiar stopnia, w jakim dana substancja oddziałuje na czynności seksualne pacjenta 

posiadającego diagnozę MDD, napotyka na swojej drodze wiele utrudnień. Pierwszym 

z nich jest fakt, iż pewne zaburzenia, a także zmniejszona częstotliwość w dziedzinie 

życia seksualnego mogą być spowodowane obecnością samych zaburzeń depresyjnych. 

Co więcej, depresja rzadko występuje bez innych chorób współistniejących [4]. Istotnym 

faktem w tym aspekcie jest choćby zwiększone ryzyko zespołu metabolicznego 

w przebiegu depresji, który nierzadko wpływa w sposób znaczący na obniżenie jakości 

życia seksualnego [14]. Kolejnym czynnikiem jest zwiększone ryzyko nadużywania 

substancji oraz uzależnień w tej grupie pacjentów, co niewątpliwie również ma wpływ 

na jakość ich życia seksualnego [15]. W świetle powyższych informacji oczywistym 

jest, że rzetelne badanie w tym zakresie powinno obejmować pomiar stopnia upośle-

dzenia funkcji seksualnych przed rozpoczęciem farmakoterapii i monitorowanie jego zmian 

w przebiegu leczenia. Do oceny tychże zmiennych konieczne są skale umożliwiające 

przedstawienie oceny dokonanej przez pacjentów na temat jakości swojego życia seksu-

alnego w sposób umożliwiający dokonywanie porównań z grupami poddanymi terapii 

z użyciem innych środków lub z grupą placebo. Istnieje obecnie kilka kwestionariuszy 

umożliwiających taką ocenę, do najbardziej powszechnych możemy zaliczyć CSFQ, 

ASEX oraz SexFX [16, 17]. Każdy z kwestionariuszy posiada swoją specyfikę i skupia 

się na innym aspekcie badania funkcji. Spośród nich wyróżnia się kwestionariusz 

SexFX. Podczas gdy pozostałe kwestionariusze dokonują głównie subiektywnego pomiaru 

jakości pożycia, wspomniana skala uwzględnia w pierwszej kolejności częstotliwość 

przeżyć seksualnych w aspekcie występowania pożądania, pobudzenia seksualnego, 

a także orgazmu na przestrzeni czasu, co czyni ją najbardziej miarodajną w materii badań 

nad skutkami ubocznymi farmakoterapii [17]. Do podobnych celów zaprojektowana 

została skala ASEX, jednakże posiada ona pewne wady, m.in. nie przekazuje informacji 

o bólu ani stresie seksualnym [18]. 

5. Zaburzenia seksualne indukowane przez SSRI a markery genetyczne 

Od pewnego czasu w badaniach mierzących zależność pomiędzy leczeniem SSRI 
a występowaniem dysfunkcji seksualnych dodatkowo uwzględnianym czynnikiem są 
sekwencje genetyczne, mogące modulować odpowiedź organizmu na leki z tej grupy. 
Pierwsze takie badania ukazały się już w 2009 roku, postawiono wówczas hipotezę, iż 
rozwój zaburzeń seksualnych w czasie leczenia lekami z grupy SSRI jest uzależniony 
od zmian w zakresie genu transportera serotoniny – SCLA4 [19]. W kolejnych latach 
dokonano również badań w zakresie genu 5-HTTLPR, w których wykazano, iż delecja 
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lub insercja 44 par zasad w rejonie promotora ma znaczenie w kontekście przebiegu 
terapii i narażenia na skutki uboczne. Dowiedziono, że nosiciele dłuższego allelu wykazują 
lepszą odpowiedź na leczenie, przy jednocześnie zwiększonym ryzyku występowania 
dysfunkcji seksualnych [18]. Innym znaczącym markerem w kontekście wpływu SSRI 
na zaburzenia seksualne jest zmienność w zakresie wariantów genu ACBC1 o nieznanej 
funkcji, a dokładniej jego wariancie rs1128503. W jednym z badań prowadzonych na 
Uniwersytecie Michigan przez M. Blya na grupie 82 osób ze stwierdzonym wg skali 
Hamiltona epizodem depresji, przyjmujących fluoksetynę, u których nie stwierdzono 
dysfunkcji seksualnych przed rozpoczęciem leczenia, dokonano ponownego pomiaru za 
pomocą skali CSFQ po jego rozpoczęciu. Wykryto znaczącą korelację dowodzącą, iż 
osoby posiadające allel T w wariancie rs1128503 genu ACBC1 (możliwe warianty TT, 
TC, CC) są bardziej podatne na występowanie zaburzeń na tle seksualnym niż osoby 
z allelem CC [17]. Kolejnym czynnikiem branym pod uwagę w badaniach były poli-
morfizmy w zakresie pojedynczych nukleotydów w genach kodujących receptory gluta-
minianu, którego wpływ na zaburzenia depresyjne został potwierdzony we wcześniej-
szych badaniach [20]. W jednym z badań przeprowadzonych na grupie 114 pacjentów 
poddawanych terapii fluoksetyną (n = 11), citalopranem (n = 14), paroksetyną (n = 25), 
fluoksetyną (n = 28) oraz escitalopramem (n = 36) dokonano analizy wpływu wariantów 
genu GR1K1, GR1A1 oraz GR1A3 na dysfunkcje seksualne. Pomimo początkowego 
braku korelacji w analizach wtórnych wykazano, iż wspólny polimorfizm wariantu rs 
1994268 w genie GR1A1 jest związany z zaburzeniami seksualnymi u pacjentów 
przyjmujących SSRI z powodu depresji [20]. Wyniki te niewątpliwie prowadzą do 
zwiększenia udziału medycyny spersonalizowanej w leczeniu depresji, należy inter-
pretować je jednak z pewną dozą ostrożności do momentu, aż nie zostaną potwierdzone 
na większych, lepiej zróżnicowanych grupach badanych. 

6. Występowanie dysfunkcji seksualnych a rodzaj przyjmowanego SSRI 

Doskonałym źródłem wiedzy o skutkach ubocznych farmakoterapii jest RxISK, 
niezależny portal internetowy stworzony w 2012 roku i od tamtego momentu zbierający 
informacje o wszystkich dostępnych lekach i ich działaniach niepożądanych. W 2013 
roku na portalu opublikowano szereg artykułów dotyczących zaburzeń seksualnych 
w przebiegu leczenia SSRI finasterydem oraz retinoidami, co spowodowało zaintere-
sowanie tematem i zwiększenie liczby zgłaszanych raportów. Wartość merytoryczna 
raportów zapewniona jest dzięki szeregowi ustrukturyzowanych pytań, na które odpo-
wiedzi udzielić musi każdy z respondentów zgłaszających zdarzenie niepożądane. Brane 
pod uwagę są dane metryczne, historia chorób, jak też czynniki zakłócające (ciąża, palenie 
tytoniu, długotrwałe przyjmowanie innych środków psychoaktywnych). Przeprowadzana 
jest również analiza związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy środkiem a skutkiem 
ubocznym [21]. W bazie RxISK zostały złożone 3033 raporty dotyczące zdarzeń 
niepożądanych następujących w wyniku farmakoterapii, spośród nich 300 dotyczy 
zaburzeń seksualnych. Większość przypadków (72%) jest związana z przyjmowaniem 
SSRI. Pośród nich znajdują się raporty z użycia rożnych środków należących do tej 
grupy, m.in. paroksetyny, setraliny, fluoksetyny, escitalopram, citalopram, wanfleksyna 
i fluwoksamina. Największa ilość raportów spośród wszystkich dotyczących SSRI 
związana jest z citalopramem i jego enancjomerem – escitalopramem (40% zgłaszanych 
przypadków) [21]. Jest to o tyle zastanawiające, iż leki te nie należą do najczęściej 
stosowanych SSRI [10]. 
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7. Dysfunkcje seksualne utrzymujące się po zakończeniu leczenia (Post 

SSRI Sexual Disfunction) 

Szereg badań przeprowadzonych na zwierzętach udowodnił, iż przedłużona ekspozycja 

na SSRI pozostawia trwałe zmiany w OUN, niestety podobne badania nie zostały, jak 

dotąd, przeprowadzone na ludziach [22-24]. W jednym z badań, prowadzonym przez 

D. Healy’ego, pod uwagę wzięto chorych zrzeszonych w internetowej społeczności sku-

piającej osoby uskarżające się na pozostałe po zakończeniu terapii dysfunkcje seksualne. 

Spośród grupy wybrano 120 pacjentów, którzy złożyli raport za pośrednictwem wcześniej 

wspomnianego RxISK. W każdym z przeanalizowanych przypadków do zgłaszanych 

objawów należały: opóźnienie orgazmu, zaburzenia lubrykacji w przypadku kobiet, 

a także zmniejszone czucie skórne w okolicach płciowych [25]. Ostatni wymieniony 

objaw wydaje się być najbardziej znaczącym czynnikiem, gdyż może pociągać za sobą 

inne zaburzenia w sferze seksualnej. Pomimo braku twardych dowodów najbardziej 

prawdopodobna wydaje się hipoteza, iż zwiększenie stężenia obwodowej serotoniny 

upośledza zakończenia nerwowe, co zostaje najbardziej uwidocznione w rejonie zakoń-

czeń nerwu sromowego i strzałkowego, które w największym stopniu uczestniczą 

w unerwieniu okolic płciowych [26]. Zainteresowanie tematem występowania PSSD 

w środowiskach profesjonalnych wydaje się być jednak niewystarczające. W jednym 

z badań psychologicznych, przeprowadzonych przez Netherlands Pharmacovigilance 

Center, obejmującym niewielką grupę pacjentów z zakończoną wcześniej terapią 

z udziałem SSRI, pacjenci przyznali, iż odczuwają brak zainteresowania oraz deficyt 

opieki ze strony środowisk medycznych. Fakt jest tym bardziej uderzający w świetle 

tego, że istnieją dobrze udokumentowane przypadki osób cierpiących na przedłużające 

się po zakończeniu terapii dysfunkcje, które to osoby popełniły samobójstwo [27]. 

Stanowi to o wadze opieki nad pacjentami również po zakończonej sukcesem terapii, 

gdyż – jak pokazują wymienione wyżej przykłady – skutki uboczne leczenia mogą 

prowadzić do konsekwencji identycznych jak te, którym terapia miała zapobiegać. 

8. Strategie zwalczania zaburzeń seksualnych indukowanych SSRI 

W ostatnich latach opublikowano szereg badań skupiających się na możliwościach 
zapobieżenia lub zmniejszenia rozmiarów zdarzeń niepożądanych powstających 
wskutek terapii SSRI. Warte przedstawienia są strategie farmakologiczne, jak też ogólne 
obserwacje przebiegu leczenia i komunikacji na linii lekarz–pacjent, których poprawa 
dawałaby szansę na zmniejszenie częstości zjawiska. W badaniach dotyczących strategii 
farmakologicznych testowano użycie testosteronu, bupronionu oraz agonistów receptorów 
5HT2 i 5HT3 [28, 29]. W przypadku bupronionu działanie opiera się na zwiększeniu 
wydzielania dopaminy, co przynosi korzystne skutki w zwalczaniu zaburzeń seksual-
nych. W jednym z badań prowadzonym przez E. Fooladiego testowano użycie 150 mg 
środka o przedłużonym uwalnianiu dwukrotnie w ciągu doby na grupie 42 pacjentów. 
Polepszenie funkcji seksualnych w dziedzinie pożądania oraz orgazmu, w porównaniu 
do grupy placebo, zaobserwowano po 4 tygodniach kuracji [24]. Podobny efekt mogą 
wywoływać inne środki wpływające na poziom dopaminy, m.in. metylofenidat raz 
dektroamfetamina [2]. Inną strategią, nie obywającą się jednak bez skutków ubocznych, 
jest zmiana agonizmu receptorów 5HT. Jednym ze środków z tej grupy o potwierdzonym 
klinicznie działaniu jest mitrazapina [8]. Jej stosowanie wiążę się jednak z niekontro-
lowanym przyrostem masy ciała [3], co w znacznym stopniu ogranicza jej potencjał. 
Innym rozwiązaniem jest zastosowanie antagonisty receptora 5HT2A – cyproheptydyny, 
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wiąże się to jednak z sedacją występującą w przebiegu leczenia [13]. U kobiet w prze-
biegu PSSD (Post Traumatic Stres Disorder) wyraźny wpływ na zwiększenie ilości 
zdarzeń satysfakcjonujących seksualnie wykazuje 12-tygodniowa terapia z zastosowaniem 
plastrów zawierających testosteron w dawkach 300 mikrogram. Skuteczność terapii została 
potwierdzona w badaniu prowadzonym na grupie 44 kobiet, w tym 10 po menopauzie 
[28]. Niestety leki zawierające testosteron w wielu krajach nie są zatwierdzone do użytku 
dla kobiet, co ogranicza uniwersalność tego rozwiązania. Strategią posiadającą naj-
mniejsze ryzyko dodatkowych działań niepożądanych jest zamiana preparatów z grupy 
SSRI na wiladazon, będący jednocześnie inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny, 
jak też agonistą receptora 5HT1A, który w badaniach prowadzonych na szczurach nie 
wykazywał potencjału do indukowania zaburzeń seksualnych [22]. 

9. Wnioski 

Występowanie zaburzeń seksualnych u osób cierpiących na depresję jest problemem 
dotykającym wielu pacjentów. Niestety często dochodzi do lekceważenia go przez 
lekarzy bądź samych chorych. Ocenę nasilenia tych zaburzeń ułatwiają kwestionariusze 
CSFQ, ASEX czy SexFX. Dzięki nim możemy dokonać zarówno subiektywnego pomiaru 
jakości pożycia pacjenta, jak i częstotliwości jego przeżyć seksualnych w aspekcie wystę-
powania pożądania oraz orgazmu na przestrzeni czasu. W badaniach prowadzonych nad 
sposobami leczenia tych dysfunkcji zdecydowanie wyróżniają się bupronion oraz testo-
steron. Dają one nadzieję nie tylko na złagodzenie nasilenia niepożądanych objawów, 
ale mogą także pomóc w całościowej poprawie życia seksualnego. Wyniki te powinny 
jednak zostać potwierdzone na większych oraz lepiej zróżnicowanych grupach badawczych. 
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Zaburzenia seksualne u pacjentów z MDD leczonych lekami z grupy SSRI – 

przyczyny, pomiar i zapobieganie 

Streszczenie 

Mianem depresji określana jest grupa zaburzeń psychicznych. Nazwa ta odnosi się do zespołów objawów 
depresyjnych, które występują w przebiegu chorób afektywnych. Do objawów zespołów depresyjnych zalicza 

się przede wszystkim obniżenie nastroju objawiające się przygnębieniem, zaniżoną samooceną, małą wiarą 

w siebie, nieuzasadnionym poczuciem winy czy niezdolnością do przeżywania przyjemności. Kolejnymi 

objawami występującymi z dużą częstotliwością są zaburzenia seksualne, spośród których aż 40% jest 
wywołana stosowaniem leków przeciwdepresyjnych. W serii badań udowodniono, że na obecność zaburzeń 

seksualnych wpływają określone markery genetyczne (allel T). Ocenę nasilenia tych zaburzeń możemy 

zmierzyć za pomocą kwestionariuszy CSFQ, ASEX oraz SexFX. Dzięki nim możemy dokonać zarówno 

subiektywnego pomiaru jakości pożycia pacjenta, jak i częstotliwości jego przeżyć seksualnych w aspekcie 
występowania pożądania oraz orgazmu na przestrzeni czasu. Przeprowadzono analizę badań dotyczących 

sposobów leczenia tych dysfunkcji. Wśród testowanych leków znalazł się testosteron, bupronion oraz agoniści 

receptorów 5HT2 i 5HT3. Wyniki wykazały, że ich zastosowanie w terapii daje nadzieję nie tylko na złago-

dzenie nasilenia niepożądanych objawów, ale także na pomoc w całościowej poprawie życia seksualnego. 

Słowa kluczowe: MDD, SSRI, zaburzenia seksualne 

Sexual dysfunction in patients with MDD treated with SSRIs – causes, 

measurement and prevention 

Abstract 
Depression is defined as a group of mental disorders. This name refers to the depressive symptom complexes 

that occur in the course of affective disorders. The symptoms of depressive syndromes include, first of all, 

low mood manifested by depression, low self-esteem, low self-confidence, unjustified sense of guilt or 

inability to experience pleasure. Another symptom that occurs with high frequency is sexual dysfunction, of 
which as much as 40% is caused by the use of antidepressants. It has been proven in a series of studies that 

the presence of sexual dysfunction is influenced by specific genetic markers (the T allele). The assessment 

of the severity of these disorders can be measured using the CSFQ, ASEX and SexFX questionnaires. Thanks 

to them, we can make both a subjective measurement of the patient's quality of life and the frequency of his 
sexual experiences in terms of the presence of desire and orgasm over time. An analysis of studies on methods 

of treating these dysfunctions has been carried out. The drugs tested include testosterone, bupronion and 

agonists of 5HT2 and 5HT3 receptors. The results showed that their use in therapy gives hope not only to 

alleviate the severity of undesirable symptoms, but also to help in the overall improvement of sex life. 

Keywords: MDD, SSRI, sexual dysfunction 
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Co poradzić na CUD?  

Możliwości leczenia osób uzależnionych 

1. Wprowadzenie 

Konopie indyjskie to grupa roślin o działaniu psychoaktywnym wywodzących 

się  Azji. Najpopularniejszym gatunkiem konopi jest Cannabis sativa, a terminem Cannabis 

określamy zawarte w niej substancje psychoaktywne, czyli kannabinoidy. Swoje dzia-

łanie narkotyczne konopie zawdzięczają zawartości ponad 100 różnych kannabinoidów. 

Wśród tych substancji najlepiej zbadano związek ∆-9-tetrahydrokannabinol (THC) 

i kannabidiol (CBD). Za główne działanie konopi odpowiada THC, łącząc się z recep-

torami CB1 w mózgu i wywołując stan euforyczny [1-4]. Ponadto konopie indyjskie są 

najczęściej używaną, uprawianą i przemycaną nielegalną substancją na świecie, a także 

trzecią najczęściej zażywaną używką, zaraz po alkoholu i tytoniu [1, 5]. Ze względu na 

szybki początek działania typowym sposobem używania jest wdychanie dymu z konopi 

(z papierosów, fajek wodnych). Osiągany efekt określany jest jako odprężające i przy-

jemne doznanie, które utrzymuje się przez około 2-3 godziny. Konopie można również 

spożyć doustnie. Wtedy początek działania jest wolniejszy, osiąga szczyt po 2-3 godzi-

nach i trwa dłużej (4-12 godzin). Intensywność efektów różni się w zależności od dawki 

THC, częstości zażywania, predyspozycji do chorób psychicznych i cech osobowości. 

Efekty stosowania konopi to stan euforii, śmiechu, uspokojenia, zmiany percepcji czasu, 

zwiększonej wrażliwości na bodźce zewnętrzne i luki w pamięci. Po zażyciu często 

odczuwany jest zwiększony apetyt i suchość w ustach. Działania niepożądane obejmują 

ataki paniki, dysforię, epizody psychotyczne, lęk i paranoję. Wysokie dawki THC mogą 

skutkować częstszymi i poważniejszymi działaniami niepożądanymi wynikającymi 

z ostrego zatrucia, co niejednokrotnie prowadzi do wizyt na izbie przyjęć i hospitalizacji 

[3]. Osoby, które zgłaszają używanie ekstraktów z konopi, w ankietach podają więcej 

objawów uzależnienia i stresu psychicznego niż użytkownicy marihuany [2]. Częste 

używanie konopi długofalowo wpływa niekorzystnie na pamięć krótkotrwałą, uwagę, 

koordynację i czas reakcji [3]. Niemedyczne używanie konopi jest nielegalne w więk-

szości krajów, aczkolwiek do 2019 roku 12 stanów USA, Urugwaj i Kanada zalegalizowały 

rekreacyjne używanie konopi przez osoby dorosłe [2]. Osoby używające marihuany 

(susz konopny) mogą błędnie uważać, że nie powoduje ona zespołu uzależnienia ani 

objawów odstawienia. Udowodniono, że regularne używanie konopi indyjskich i ich 
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wpływ na układ endokannabinoidowy (ECS) może doprowadzić do CUD (ang. cannabis 

use disorders). Pomimo łagodnego postrzegania marihuany przez opinię publiczną, 

zaburzenie używania konopi (CUD) stanowi poważny problem zdrowia publicznego [6]. 

Szacuje się, że CUD występuje u około 10% użytkowników na całym świecie i aż 

u jednej trzeciej zażywających codziennie. Leczenie CUD jest często skomplikowane ze 

względu na współwystępujące zaburzenia zdrowia psychicznego i inne nałogi [2, 7]. 

Ponadto osoby uzależnione zainteresowane rzuceniem nałogu często pozostawiane są 

samym sobie, ponieważ brakuje ośrodków niosących adekwatną pomoc [5]. 

2. CUD 

CUD to uzależnienie definiowane jako niemożność zaprzestania używania konopi 

pomimo powodowania szkód fizycznych i psychicznych [2]. W rozwinięciu i nasileniu 

CUD odgrywają ważną rolę czynniki takie jak podatność genetyczna, uraz we wczesnym 

okresie życia, problemy ze zdrowiem psychicznym, używanie tytoniu, marihuana 

o dużej sile działania, wczesny początek i duża intensywność zażywania. [4]. Zgodnie 

z DSM-5 (ang. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), aby rozpoznać 

CUD wymagana jest obecność przez okres 12 miesięcy co najmniej 2 z poniższych 

objawów (z tym że przy 4, 5 objawach zaburzenie używania uznawane jest za umiarko-

wane, a 6 lub więcej objawów spełnia kryteria ciężkiego CUD): 

1. Zażywanie konopi częściej i w większych ilościach niż zamierzone. 

2. Brak możliwości zmniejszenia lub kontrolowania ilości zażywanej marihuany 

pomimo wielokrotnie podejmowanych prób. 

3. Czas przeznaczony na kupienie konopi, zażycie i powrót do normalności zajmuje 

dużą część życia. 

4. Odczuwanie silnej potrzeby zażycia cannabis. 

5. Powtarzające się niewywiązywanie się z obowiązków w pracy, nauce lub w domu. 

6. Kontynuowanie zażywania konopi pomimo wielokrotnych negatywnych skutków 

na relacje. 

7. Rezygnacja z szeregu ważnych czynności (np. towarzyskich, zawodowych lub 

rekreacyjnych) w wyniku używania konopi indyjskich. 

8. Używanie konopi indyjskich w sposób narażający osobę na krzywdę. 

9. Kontynuowanie używania konopi indyjskich pomimo problemów ze zdrowiem 

fizycznym lub psychicznym. 

10. Konieczność używania większej ilości konopi, aby uzyskać ten sam efekt lub 

doświadczanie mniejszych efektów przy tej samej dawce. 

11. Objawy odstawienne po zaprzestaniu używania [2, 3]. 

Objawy odstawienia konopi rozpoczynają się w pierwszych 24-48 godzinach absty-

nencji, osiągają szczyt w pierwszym tygodniu i mogą utrzymywać się do 1 miesiąca po 

ostatnim użyciu [2, 5]. Według DSM co najmniej 3 z poniższych objawów muszą 

wystąpić w ciągu tygodnia od zaprzestania używania konopi indyjskich: drażliwość, 

złość lub agresja; nerwowość lub niepokój; trudności ze snem (takie jak bezsenność lub 

niepokojące sny); zmniejszony apetyt lub utrata masy ciała; niepokój; depresyjny 

nastrój; a także co najmniej 1 fizyczny objaw powodujący silny dyskomfort spowodowany 

bólem brzucha, drżeniem, potami, gorączką, dreszczami lub bólem głowy [2, 3]. Sta-

tystycznie stosowanie konopi przed 16. rokiem życia predysponuje do rozwoju CUD, 

innych SUD (ang. substance use disorder), zaburzeń lękowych, zwiększa ryzyko 
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wypadków samochodowych, zachowań antyspołecznych, wcześniejszego porzucania 

szkoły w porównaniu z osobami nie używającymi konopi lub osobami, które zaczynają 

używać konopi w późniejszym wieku [2]. 

2.1. Epidemiologia 

Ze względu na mniejszy od innych używek wpływ marihuany na zdrowie i otoczenie 

osób zażywających, problem osób uzależnionych zostaje niezauważony w wielu 

krajach. Ponadto pacjenci z CUD rzadziej niż osoby z innym SUD odczuwają potrzebę 

leczenia, a nawet gdy odczuwają potrzebę, często nie podejmują wysiłku podjęcia 

leczenia lub spotykają się z praktyczną trudnością dostępu do terapii. Szacuje się, że na 

całym świecie 192 mln osób korzysta z konopi – wg WHO (ang. World Health 

Organization) 2,5% populacji, a około 22,1 mln osób cierpi z powodu CUD, z czego 

dwie trzecie to mężczyźni. Ze społeczności osób palących regularnie konopie u 8-12% 

rozwija się CUD w stopniu średnim lub cięższym. Trudność leczenia CUD polega na 

tym, że uzależnieni w 75% mają również inną SUD oraz współwystępujące choroby 

psychiczne – 26,6% osób ze schizofrenią spełnia kryteria CUD [1-5, 7, 8]. Średnio 

pierwsze zażycie konopi przypada na okres późnego dojrzewania, a mediana zapadalności 

na CUD wynosi 18-19 lat [2]. Należy zwrócić uwagę na rosnący problem nadużywania 

konopi przez weteranów w USA. Około 9% z nich zażywa konopie, a u 1% zdiagnozo-

wano CUD [8, 9]. W badaniu na osobach używających marihuany (n = 11 272) określono 

prawdopodobieństwo rozwinięcia u nich CUD, które wyniosło aż 27%. Wyższe 

prawdopodobieństwo mają mężczyźni, o wczesnym początku zażywania, należący do 

mniejszości etnicznej. Do czynników ryzyka należą m.in. genetyka (51-59%), trudności 

w kontaktach z rówieśnikami, zachowania antyspołeczne, wyprowadzka z domu, 

rezygnacja z edukacji, akty przemocy, impulsywność, problemy społeczne i negatywne 

sytuacje życiowe [2, 10]. 

2.2. Mechanizm 

Główne działanie THC polega na łączeniu się z receptorem CB1(obecnym w mózgu) 

– modulując funkcje mózgu. Endogenny układ kannabinoidowy (ECS), do którego 

należą receptory CB1, odgrywa rolę w utrzymaniu homeostazy – jest zaangażowany 

w odżywianie, sen, regulację emocji i modulację reakcji na stres, dlatego właśnie 

używanie konopi wywołuje uspokojenie i inne efekty. U osób uzależnionych niedobór 

aktywacji CB1 może powodować objawy odstawienia konopi indyjskich takie jak 

anoreksja, zaburzenia snu i negatywny nastrój. Wiązanie receptora THC-CB1 aktywuje 

białka G i hamuje aktywność cyklazy adenylowej. Pośrednio THC zwiększa aktywność 

dopaminergiczną, czyli zwiększa wydzielanie dopaminy, jak wiele innych używek, co 

wpływa na układ nagrody w mózgu. Na poziomie molekularnym intensywne i prze-

wlekłe używanie konopi wiąże się z dysregulacją ECS, powodując down-regulację 

receptorów CB1 i obniżając poziom FAAH (ang. fatty acid amide hydrolase) w mózgu. 

Badania wykazały, że gęstość receptorów CB1 normalizuje się do 4 tygodni po odsta-

wieniu konopi indyjskich, co świadczy, że wpływ przewlekłego używania konopi jest 

w pewnym stopniu odwracalny. U osób chronicznie używających konopi zauważamy 

zmniejszoną funkcję dopaminergiczną, a badania PET wykazały zmniejszoną zdolność 

syntezy dopaminy u takich użytkowników konopi, co wyjaśnia zmniejszoną reakcję na 

nagradzający efekt konopi i zmniejszoną motywację [2, 3, 5, 11]. 
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2.3. Skutki 

Zbyt intensywne zażywanie konopi może doprowadzić do zatrucia. Zatrucie odznacza 

się różnymi objawami, jak skrajne pobudzenie, dysforia, urojenia, halucynacje, drgawki, 

a nawet myśli samobójcze [3]. Mogą wystąpić nudności, wymioty, a także obraz zatrucia 

może być podobny do delirium tremens, dlatego ważne jest ustalenie zażytej substancji. 

Klasyczne objawy CUD obejmują epizodyczne lub przewlekłe zmiany nastroju, lęk 

i zaburzenia myślenia. Diagnostyka różnicowa wymaga informacji na temat regularności 

używania konopi oraz wykluczenia zaburzeń psychicznych wywołanych przez konopie 

indyjskie. Psychoza wywołana konopiami indyjskimi jest jedną z trudniejszych diagnoz 

różnicowych, ponieważ pacjenci z pierwotnymi zaburzeniami psychotycznymi często 

używają konopi indyjskich. Nawracające wymioty mogą być objawem zespołu nadmier-

nych wymiotów po konopiach indyjskich (CHS), który zgłaszano u pacjentów oddziału 

ratunkowego z cyklicznymi wymiotami i zażywaniem konopi w przeszłości [2]. Badania 

dowodzą, że długotrwałe stosowanie konopi wpływa na upośledzenie funkcji poznawczych, 

pamięci epizodycznej, krótkotrwałej, długotrwałej i skupienia uwagi, przy czym skutki 

te ustępują po odpowiedniej abstynencji [2, 4, 6]. Osoby z CUD często zgłaszają 

problemy ze szkołą, pracą, rodziną, finansowe oraz emocjonalne, co może świadczyć 

o negatywnym wpływie nałogu na wszystkie aspekty życia [7]. CUD pięciokrotnie 

zwiększa predyspozcje do zaburzeń psychicznych. W badaniach zauważono, że 24% 

badanych z chorobą afektywną dwubiegunową używa konopi indyjskich, 20% ma CUD, 

natomiast u osób cierpiących na CUD częstość występowania zespołu lękowego uogól-

nionego wynosi 8,9%, lęku społecznego 8,4%, lęku napadowego 7,7%, pojawia się też 

fobia specyficzna. Najpoważniejsze i najbardziej nieprzewidywalne negatywne skutki 

dotykają szczególnie młodszych, naiwnych użytkowników nadużywających syntetycz-

nych kannabinoidów [2, 3, 12]. Część badań sugeruje, że intensywne używanie konopi 

może powodować spadek IQ, aczkolwiek nowe badania bardziej wiążą spadek inteli-

gencji ze skutkami zatrucia konopiami lub niskim statusem społeczno-ekonomicznym 

[4]. Długofalowe nadużywanie konopi indyjskich może wpływać na układ sercowo-

naczyniowy, żołądkowo-jelitowy, odpornościowy, nerwowo-mięśniowy, oczny, rozrodczy, 

ale główny niekorzystny wpływ palenia konopi dotyczy układu oddechowego i zapa-

dalności na zapalenie oskrzeli [2, 13]. 

3. Farmakoterapia 

Trwające 20 lat badania w laboratoriach i warunkach klinicznych zaowocowały 

wykazaniem leków skutecznych w leczeniu odstawienia konopi indyjskich oraz w ogra-

niczeniu jej używania [5]. Mimo wszystko do tej pory żadne substancje służące 

farmakoterapii CUD nie zostały zatwierdzone przez FDA, chociaż część leków została 

zaproponowana do stosowania poza wskazaniami. Wybierane są środki farmakologiczne, 

które poprawiają stan pacjentów i łagodzą skutki odstawienia konopi indyjskich. Różne 

możliwości używania konopi (palenie, waporyzacja, jedzenie), a także zauważalny trend 

rosnącego stężenia THC w produktach mogą mieć wpływ na farmakokinetykę i farma-

kodynamikę THC. W celu zwiększenia efektywności należy poszukiwać strategii terapii 

łączonych, synergistycznych. Biorąc pod uwagę sukces koncepcyjnie podobnych metod 

leczenia SUD, w terapii CUD również rozważa się leczenie agonistyczne [2, 5, 9]. 
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3.1. CBD 

CBD, czyli kannabidiol, jest jednym z wielu kannabinoidów występujących w kono-

piach indyjskich. Posiada szeroki wachlarz działań farmakologicznych, oddziaływując 

na wiele klas receptorów i enzymów, w związku z czym należy monitorować interakcje 

z innymi lekami, ponieważ może dojść do hamowania enzymów cytochromu P450 przez 

CBD. Chociaż CBD wykazuje podobieństwo do THC, to słabo wiąże się z receptorami 

CB1 i CB2, natomiast w ECS działa jako negatywny modulator allosteryczny receptora 

CB1, a także hamuje wychwyt zwrotny i hydrolizę endokannabinoidów. Wykazuje 

potencjał jako bezpieczny, skuteczny i dobrze tolerowany zamiennik dla THC mający 

ograniczyć używanie konopi. Uczestnicy badania spełniający kryteria DSM-5 wzięli 

udział w 4-tygodniowym leczeniu doustnym CBD w dawce 200 mg, 400 mg, 800 mg 

lub placebo. Dodatkowo wszyscy poddani byli rozmowie motywacyjnej. Badanie 

wykazało większą skuteczność dawek 400 mg i 800 mg niż placebo. Inne 10-tygodniowe 

otwarte badanie wykazało, że podawanie CBD wiązało się z poprawą samopoczucia 

psychicznego i funkcji poznawczych u osób regularnie używających konopi indyjskich. 

Leczenie CBD napawa nadzieją, lecz ograniczenia badań obejmują krótki okres leczenia 

i niewystarczającą wielkość próby do solidnego oszacowania wielkości efektu. 

Potrzebne są dalsze dowody i badania [11, 12]. 

3.2. Gabapentyna 

Gabapentyna jest lekiem GABA-ergicznym, działającym poprzez blokowanie 

podjednostki alfa 2d kanałów wapniowych bramkowanych napięciem w selektywnych 

miejscach presynaptycznych. Została zatwierdzona do leczenia padaczki i bólu neuro-

patycznego. Dowody kliniczne wykazały, że gabapentyna zmniejsza łaknienie, redukuje 

zaburzenia snu i nastroju podczas odstawienia alkoholu oraz poprawia sprawność 

poznawczą. Udowodniono przeciwlękowe działanie gabapentyny, które może być 

wykorzystywane w leczeniu choroby dwubiegunowej i uzależnień. Badani otrzymujący 

gabapentynę (n = 50) znacznie ograniczyli używanie konopi indyjskich w porównaniu 

z osobami otrzymującymi placebo. Ponadto gabapentyna wiązała się ze zmniejszeniem 

objawów depresji i lepszymi wynikami neuropoznawczymi. Gabapentyna działała 

również lepiej niż placebo w przypadku objawów odstawienia konopi indyjskich, w tym 

głodu narkotykowego oraz problemów wtórnych używania marihuany [5, 7, 9]. 

3.3. Mirtazapina 

Mirtazapina jest lekiem, który zwiększa przekaźnictwo noradrenergiczne i seroto-

ninergiczne poprzez blokowanie presynaptycznego hamującego autoreceptora alfa 2. 

Powoduje to uspokojenie i zwiększenie apetytu, dlatego stosowana jest jako antydepre-

sant. Bezsenność i zmniejszony apetyt to problematyczne objawy odstawienia konopi 

indyjskich. Badania wykazały, że mirtazapina poprawia apetyt i pozytywnie wpływa na 

sen, zmniejszając objawy odstawienne w CUD. Jednak nie ma wpływu na zapobieganie 

nawrotom i na inne objawy odstawienia konopi indyjskich, takie jak obniżony nastrój. 

Chociaż mirtazapina jest potencjalnie przydatna w leczeniu bezsenności i kontroli 

apetytu podczas odstawienia konopi indyjskich, prawdopodobnie nie jest wystarczająca 

w monoterapii CUD. Można rozważyć stosowanie jej w terapii łączonej z innymi lekami 

uzupełniającymi leczenie. Niestety mirtazapina może wywoływać mocno nasilone 

skutki uboczne, zwłaszcza żołądkowo-jelitowe i/lub zaostrzać używanie konopi [5]. 
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3.4. Agoniści kannabinoidów 

Najbardziej przebadane jest stosowanie agonistów kannabinoidów jako leczenia 

odstawiennego lub leczenia podtrzymującego, ponieważ podobne podejście sprawdziło 

się przy terapii innych SUD. Przetestowano 3 preparaty kannabinoidowe: 2 kannabinoidy 

farmaceutyczne (nabilon i dronabinol) oraz ekstrakt kannabinoidowy (zawierający 

proporcję THC i kannabidiolu 1:1), znany jako nabiximol [3]. 

3.4.1. Nabilon 

W badaniu laboratoryjnym (n = 11) nabilon był w stanie zmniejszyć objawy odsta-

wienia konopi przy dawkowaniu raz dziennie, a także zapobiegał nawrotowi w modelu 

laboratoryjnym, wykazując jednocześnie niskie ryzyko nadużywania. Inne badanie 

laboratoryjne wykazało, że połączenie nabilonu i zolpidemu może poprawić wyniki 

w leczeniu nadużywania konopi indyjskich. Badania sugerują, że nabilon może być 

obiecujący w warunkach klinicznych leczenia CUD, chociaż dotychczasowe badania 

ograniczały się jedynie do warunków laboratoryjnych [3]. 

3.4.2. Dronabinol 

Dronabinol to preparat THC, który został zatwierdzony przez FDA do profilaktyki 

nudności, wymiotów wywołanych chemioterapią, stymulacji apetytu i zapobiegania 

utracie masy ciała u pacjentów z zespołem nabytego niedoboru odporności (AIDS). Jest 

to bezpośredni agonista CB1, więc istnieje solidna podstawa teoretyczna potwierdzająca 

jego przydatność w leczeniu CUD, dlatego przeprowadzono wiele badań z jego udziałem. 

Wykazał obiecujące wyniki, zmniejszjąc objawy odstawienia, ograniczając skutki 

palenia konopi indyjskich oraz zmniejszając używanie konopi. W dawce 10 mg 5 razy 

dziennie w badaniach laboratoryjnych zmniejszył głód konopi i objawy odstawienia, nie 

powodując zatrucia. Większe zmniejszenie objawów odstawienia odnotowano przy 

dawce 90 mg/dobę, jednak niektóre oznaki zatrucia podobnego do działania konopi były 

związane z wyższą dawką. W dużym randomizowanym kontrolowanym badaniu (n = 156), 

w którym dorośli uzależnieni od konopi otrzymywali dronabinol 40 mg/dzień lub placebo 

przez okres 12 tygodni z jednoczesnym leczeniem psychospołecznym, obie grupy tera-

peutyczne zgłosiły zmniejszenie używania konopi. Wykazano, że dronabinol poprawia 

retencję i zmniejsza objawy odstawienia, ale nie ma wpływu na abstynencję. Negatywne 

wyniki zaobserwowano również w dużej próbie jednoczesnego stosowania dronabinolu 

60 mg/dzień i lofeksydyny 1,8 mg/dzień. Nie zauważono różnic w leczeniu w przypadku 

abstynencji, objawów odstawienia lub podtrzymywania leczenia. Z drugiej strony – 

niedawne badanie porównujące 12-dniowe stosowanie wysokiej dawki dronabinolu 

180-240 mg/dobę oraz 120 mg/dobę dronabinolu i placebo wykazało zmniejszenie 

używania konopi indyjskich w obu przypadkach. Wyniki te sugerują, że mogą być 

potrzebne wyższe dawki dronabinolu [3, 7, 11]. 

3.4.3. Nabiximole 

Bardziej obiecujące wyniki uzyskano z nabiximolami, które łączą THC i CBD. 

Badanie kliniczne w warunkach stacjonarnych wykazało pozytywny efekt w zakresie 

zmniejszania objawów odstawienia, chociaż wskaźniki abstynencji nie różniły się od 

grupy placebo. W dwóch opublikowanych badaniach zbadano nabiximole. Badanie 

abstynencji u pacjentów hospitalizowanych (n = 51) wykazało, że nabiximole zmniejszają 
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objawy odstawienia konopi indyjskich i głód narkotykowy, lecz podczas obserwacji nie 

zauważono zmniejszenia ilości zażywanych konopi przez osoby biorące udział w badaniu. 

Późniejsze badanie ambulatoryjne (n = 40) sprawdziło wpływ stosowania nabiximolów 

przez 12 tygodni w połączeniu z terapią wzmacniającą motywację (MET). Nie istnieje 

różnica w abstynencji między nabiximolami a placebo [3, 7]. 

3.5. Inhibitory FAAH 

Inhibitory FAAH zwiększają poziom endokannabinoidu AEA (N-arachidonoyletha-

nolaminę), który wywołuje działanie przeciwlękowe i przeciwdepresyjne. Wykazano, 

że inhibitory FAAH, podobnie jak agoniści CB1, łagodzą objawy odstawienia konopi 

indyjskich u myszy, ale różnią się od tych leków brakiem widocznej podatności na 

nadużywanie. Przeprowadzono badanie (n = 70) u mężczyzn uzależnionych od konopi. 

Badanie obejmowało 5 dni wstępnego leczenia szpitalnego, a pozostałe 4 tygodnie 

z lekami dostarczanymi w warunkach ambulatoryjnych. Osoby przydzielone losowo do 

inhibitorów FAAH zgłaszały mniej objawów odstawienia konopi indyjskich i zgłaszały 

statystycznie istotnie mniejsze używanie konopi w trakcie badania i znacznie niższy 

poziom THC w moczu niż ci, którzy otrzymywali placebo. Choć wyniki są obiecujące, 

potrzeba dalszych badań sprawdzających skuteczność inhibitorów FAAH w terapii 

CUD [3, 7, 14]. 

3.6. Ketamina 

Ketamina jest antagonistą receptorów NMDA stosowanym do znieczulenia. Grupa 8 

osób uzależnionych od konopi, otrzymujących terapię MET i terapie behawioralne, 

ukończyła 6-tygodniowe badanie ambulatoryjne z pojedynczą ślepą próbą. W trakcie 

badania uczestnicy otrzymali 1 lub 2 wlewy ketaminy. Wlewy ketaminy były dobrze 

tolerowane i nie wystąpiły żadne działania niepożądane. Wyniki końcowe wskazują, że 

częstotliwość używania konopi indyjskich znacząco zmniejsza się u osób przyjmujących 

ketaminę. Przyszłe badania będą miały kluczowe znaczenie dla określenia skuteczności 

ketaminy i lepszego zrozumienia interakcji wlewów ketaminy z leczeniem behawio-

ralnym [15]. 

3.7. Wareniklina 

Wareniklina jest lekiem stosowanym w leczeniu uzależnienia od nikotyny. Spraw-

dzono jej zastosowanie w leczeniu CUD. Uczestnicy 6-tygodniowego randomizowanego, 

kontrolowanego placebo badania pilotażowego otrzymywali wareniklinę (n = 35) albo 

placebo (n = 37) oraz brali udział w krótkiej terapii motywacyjnej. Osoby zażywające 

wareniklinę posiadały wyższe wskaźniki abstynencji (zgłaszanej przez pacjentów podczas 

końcowej wizyty w ramach badania). Wyniki potwierdzają możliwość zastosowania 

warenikliny jako kandydata na farmakoterapię CUD, jednak kluczowe jest przeprowa-

dzenie badania skuteczności na większą skalę [16]. 

4. Psychoterapia 

Do tej pory nie zostały zatwierdzone przez FDA żadne leki do terapii CUD, dlatego 

psychoterapia jest leczeniem pierwszego rzutu dla nastolatków i dorosłych. Jest wiele 

rodzajów podejść psychospołecznych, wyróżniamy terapię poznawczo-behawioralną 

(CBT), terapię wzmacniającą motywację (MET), interwencję kryzysową (CM), doradztwo 

w zakresie wsparcia społecznego, doradztwo w zakresie edukacji narkotykowej, zapo-



 

Co poradzić na CUD? Możliwości leczenia osób uzależnionych 
 

45 
 

bieganie nawrotom, medytację uważności i grupy wzajemnej pomocy. Każde podejście 

wydaje się dodawać coś wyjątkowego: MET jest skuteczny w angażowaniu osób ambi-

walentnych, CM prowadzi do dłuższych okresów ciągłej abstynencji podczas leczenia, 

a CBT działa na rzecz wydłużenia jej okresów po leczeniu. Niestety przeprowadzono 

zbyt mało badań leczenia CUD za pomocą poradnictwa wsparcia społecznego, poradnictwa 

w zakresie edukacji narkotykowej, zapobiegania nawrotom, medytacji uważności i grup 

wzajemnej pomocy, aby określić skuteczność. Lepsze efekty uzyskano łącząc podejścia 

i wydłużając okres terapii. W leczeniu dorosłych najskuteczniejsze jest połączenie MET 

oraz CBT iCM w zmniejszaniu częstotliwości i ilości zażywania, przy ograniczonym 

wpływie na utrzymywanie abstynencji. U osób biorących udział w MET i CBT zaobser-

wowano redukcję używania konopi nawet przez 34 miesiące [2, 5, 7,17, 18]. Skuteczne 

podejścia psychospołeczne dla nastolatków z CUD obejmują wielowymiarową terapię 

rodzinną (MDFT), funkcjonalną terapię rodzinną, MET, CBT oraz interwencję kryzysową 

zintegrowane z MET i CBT. Wielowymiarowa terapia rodzinna obejmuje co najmniej 

1 opiekuna i skupia się na 4 aspektach leczenia – młodzieńczym, rodzicielskim, inter-

akcyjnym i pozarodzinnym. Przeprowadzono randomizowane badanie porównujące 

MDFT z CBT u 224 nastolatków nadużywających substancji psychoaktywnych Obie 

interwencje zmniejszają spożycie marihuany przez młodzież. Uczestnicy MDFT 

w większym stopniu wykazali zmniejszenie nasilenia problemu, które utrzymywało się 

przez 12-miesięczną obserwację [2, 17]. 

4.1. MET 

Terapia wzmacniająca motywację polega na około 4 spotkaniach 45-90-minutowych, 

w których terapeuta dąży do zwiększenia motywacji pacjenta do abstynencji. Terapeuta 

wykazuje empatię, szacunek i nieoceniającą perspektywę. Skłania do porzucenia nałogu, 

przedstawiając wady i zalety zmiany, a także pomaga pacjentowi zidentyfikować, co 

w jego życiu jest niepożądane, toksyczne i niezdrowe. Na późniejszych etapach ma to 

pomóc pacjentowi rozpoznać czynniki ryzyka i zwiększyć poczucie własnej skutecz-

ności [2, 7, 17]. 

4.2. CBT 

Terapia poznawczo-behawioralna zakłada, że ci, którzy mają nawrót, nie mają 

umiejętności radzenia sobie z sygnałami, które wywołuje zażywanie narkotyków. Jest 

to podejście koncentrujące się na nauczeniu pacjenta radzenia sobie z abstynencją, 

stresorami, sytuacjami wysokiego ryzyka, nabraniu umiejętności odmawiania i redukcji 

zażywania oraz zapobiegania nawrotom. Wspólnie z terapeutą interpretowane są czynniki 

wyzwalające używanie konopi. Terapeuta prowadzi nawet 14 około 45-60-minutowych 

sesji doradczych oraz przydziela ćwiczenia dla pacjenta na czas między sesjami. Dzięki 

odrabianiu pracy domowej utrwalają się umiejętności pacjenta, zwiększa poczucie 

skuteczności i wiary w możliwość zmiany. Uczestnicy badania (212 osób) dzięki CBT 

znacznie zmniejszyli częstotliwość używania marihuany i zgłaszali mniej problemów 

związanych z marihuaną. Gdy dwie trzecie wszystkich uczestników osiągnęło początkową 

abstynencję po leczeniu, tylko 14% utrzymało ją po rocznym okresie obserwacji [2, 7, 

17, 19]. 

  



 

Wojciech Kapłan, Anna Gryc, Jakub Lipiec, Monika Grudzień, Rafał Świdziński 
 

46 
 

4.3. CM 

Interwencja kryzysowa (CM) to podejście doradcze wykorzystujące zasady wzmac-

niania, a w niektórych przypadkach karania, w celu osiągnięcia i utrzymania abstynencji 

poprzez uczestnictwo w sesjach terapeutycznych i dostarczenie „czystej” próbki moczu. 

Jako nagrody stosowane są pieniądze lub kupony w celu zwiększenia efektywności 

i polepszenia wyników leczenia. Strategie CM, które nagradzają, są bardziej skuteczne 

niż te, które karzą. Skuteczność procedur CM została potwierdzona szczególnie w przy-

padku ograniczania używania substancji w krótkim okresie [2, 7, 19]. 

5. Komunikacja 

Ważnym aspektem współpracy z osobą z CUD jest odpowiednia komunikacja. 

Należy zwracać uwagę na język, jakiego się używa w rozmowie z osobą uzależniona, 

aby rozmowa motywowała do przetrwania abstynencji. Język marginalizuje, depersona-

lizuje i naznacza osoby uzależnione, dlatego należy uważać na terminy takie jak „narkotyk” 

i „nawyk”, gdyż utrwalają piętnujące przekonanie, że uzależnienie jest porażką moral-

ności, osobowości lub siły woli. Należy unikać slangu i idiomów (czysty/brudny), 

a zamiast tego skupić się na używaniu słownictwa medycznego i sprzyjającego wyle-

czeniu uzależnienia, np.: „zaburzenia używania substancji”. Terminy „zaburzenie używania 

substancji” i „choroba uzależniająca” określają uzależnienie jako problem zdrowotny. 

Ponadto warto korzystać z zasad PFL (ang. People First Language), które polegają na 

umieszczeniu na pierwszym miejscu jednostki przed słowami opisującymi jej stan, np.: 

„osoba z zaburzeniami używania konopi indyjskich”. Ma to za zadanie wzmocnić 

tożsamość osoby z problemami nadużywania substancji i podkreślić, że uzależnienie 

z góry nie definiuje całej postaci [20]. 

6. Wnioski 

Zaburzenie używania konopi staje się coraz większym problemem na całym świecie. 

Psychoterapia nie wystarcza w utrzymaniu abstynencji, dlatego potrzebne są terapie 

łączone z lekami w celu zwiększenia skuteczności leczenia. Aktualnie połączenie MET, 

CBT oraz CM jest najefektywniejszym sposobem psychoterapii pacjentów z CUD. Naj-

bardziej obiecujące w tej chwili wydają się CBD, gabapentyna i inhibitory FAAH, acz-

kolwiek brakuje badań na dużą skalę o większej wiarygodności. Podejście agonistyczne 

w farmakoterapii okazało się mniej skuteczne w CUD niż w innych terapiach uzależnień. 

W rozmowie z pacjentem uzależnionym powinno się kierować zasadami komunikacji, 

które nie piętnują, a wspierają. 
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Co poradzić na CUD? Możliwości leczenia osób uzależnionych 

Streszczenie 
Na całym świecie konopie indyjskie są najczęściej używaną nielegalną substancją psychoaktywną i trzecią 

najczęstszą używką, zaraz po alkoholu i tytoniu. Niemożność zaprzestania używania konopi dotyka około 

10% z 193 milionów użytkowników konopi na całym świecie. W ostatnich latach kannabinoidy stają się 

coraz bardziej popularne. Coraz większym problemem społecznym staje się CUD. Wciąż trwają poszuki-
wania skutecznych form farmakoterapii, a efektywne połączenie psycho- i farmakoterapii może być kluczowe 

dla przyszłości leczenia CUD. Próbę abstynencji od używania konopi indyjskich podjęło 82 uczestników 

badania. W końcowej analizie głównego punktu końcowego zarówno 400 mg CBD, jak i 800 mg CBD były 

skuteczniejsze niż placebo w ograniczaniu używania konopi indyjskich. Badanie z udziałem 50 osób 
uzależnionych od konopi leczonych gabapentyną wykazało znaczne zmniejszenie używania konopi indyjskich 

i odstawienia konopi indyjskich w porównaniu z placebo. Na podstawie dotychczasowych badań zostały 

opracowane wnioski. Udowodniono, że gabapentyna wykazała zmniejszenie CUD. Skuteczne również 

wydaje się stosowanie CBD oraz psychoterapii CBT/MET/CM. Ponadto wykorzystywanie zasad People 
First Language, unikanie slangu i idiomów, używanie słownictwa medycznego i sprzyjającego wyleczeniu 

uzależnienia oddaje szacunek osobie uzależnionej, a także pozytywnie wpływa na szanse abstynencji. 

Słowa kluczowe: CUD, konopie, CBD, CBT 

What to do about CUD? Possibilities of treatment addicted person 

Abstract 

Worldwide, cannabis is the most widely used illegal psychoactive substance and the third most common 
drug, after alcohol and tobacco. CUD affects approximately 10% of the 193 million cannabis users 

worldwide. In recent years, cannabinoids have become more and more popular. The CUD is becoming 

a growing social problem. The search for effective forms of pharmacotherapy is still ongoing, and an effective 

combination of psychotherapy and pharmacotherapy may be crucial for the future of CUD treatment. 82 
study participants attempted abstinence from cannabis use. In the final primary endpoint analysis, both 400 

mg of CBD and 800 mg of CBD were more effective than placebo in reducing cannabis use. 50 people who 

were addicted to cannabis treated with gabapentin showed a significant reduction in cannabis use and 

cannabis withdrawal compared to placebo. Based on the studies so far, conclusions have been drawn. 
Gabapentin has been proven to show a reduction in CUD. The use of CBD and psychotherapy 

MET/CBT/CM also appear to be effective. In addition, the use of the principles of People-First Language, 

avoiding slang and idioms, using medical and curing vocabulary, respects the addicted person, and also 

positively influences the chances of abstinence. 

Keywords: CUD, cannabis, CBD, CBT 
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Joanna Chajec1, Jakub Buziak2, Patrycja Bździuch3, Katarzyna Cencelewicz4, Agata 
Chodkowska5 

Portret Ernesta Hemingwaya  
jako pacjenta psychiatrycznego – czy w dzisiejszych 

czasach wcześniej dostrzeglibyśmy problem? 

1. Wstęp 

Ernest Hemingway, jeden z najwybitniejszych pisarzy XX wieku, znany jest przede 
wszystkim ze swojej twórczości literackiej. Zgłębiając się jednak w biografię artysty, 
odkrywamy nowe, nieznane wielu osobom fakty. Hemingway okazuje się być człowiekiem 
zmagającym się z uzależnieniem od alkoholu, zaburzeniami nastroju, prawdopodobnie 
chorobą afektywną dwubiegunową oraz posiadającym cechy narcyzmu i osobowości 
z pogranicza borderline. Celem tej pracy jest lepsze zrozumienie doświadczeń Heming-
waya z chorobą, która w końcu doprowadziła do jego samobójczej śmierci, dzięki 
psychologicznemu spojrzeniu na jego osobę, a także ukazanie roli, jaką w życiu pisarza 
odegrały relacje interpersonalne. Autorzy na podstawie przeglądu publikacji naukowych 
dostępnych w przeglądarce Google Scholar oraz biografii artysty przedstawią objawy 
ostrzegawcze choroby i zmagania pisarza z chorobą. 

2. Dzieciństwo 

Jak w wielu przypadkach chorych zmagających się z zaburzeniami psychicznymi – 
problemy możemy dostrzec już w dzieciństwie. Hemingway miał problemy z nawiąza-
niem kontaktu ze swoim ojcem, który, pomimo spokojnego wyglądu, był wobec swoich 
dzieci surowy i dominujący, niczym tyran [1]. Miał również napięte relacje z matką, 
która ubierała Hemingwaya jak dziewczynkę, gdy był dzieckiem. Matka postanowiła 
wychowywać go i Marceline, jego starszą o 18 miesięcy siostrę, na bliźniaczki. Oboje 
przełączali się między życiem jako chłopcy bliźniacy i jako dziewczynki bliźniaczki, ale 
zawsze odzwierciedlali się nawzajem. Ubrani byli w podobne ubrania, nosili takie same 
fryzury i bawili się identycznymi lalkami i wiatrówkami. Trwało to latami; Marceline 
została nawet zatrzymana w przedszkolu, żeby ona i Ernest mogli być w tej samej klasie. 
To przymusowe partnerstwo nie sprzyjało trwałej więzi – w wieku dorosłym Hemingway 
zaczął nienawidzić swojej siostry [2]. Hemingway był spadkobiercą biologicznej predy-
spozycji do zaburzeń nastroju i alkoholizmu, a także poniósł charakterologiczną 
konsekwencję dzieciństwa spędzonego pod opieką rodziców z własnymi nieprzewidy-
walnymi wahaniami nastroju [3]. 
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Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 
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3. Wojna 

Szukając przygody i ucieczki od podmiejskiego życia, Hemingway jako nastolatek 

opuścił dom, by w końcu zostać kierowcą karetki pogotowia podczas I wojny światowej. 

Ciężko ranny we Włoszech, zakochał się w swojej pielęgniarce, a jej ostateczne odrzu-

cenie doprowadziło go do epizodu depresyjnego, który stał się charakterystyczny dla 

jego życia [2]. 

4. Stracone pokolenie 

W okresie, kiedy pracował jako dziennikarz w Ameryce, poślubił swoją pierwszą 

żonę – Hadley Richardson. Para przeniosła się do Paryża, aby Hemingway mógł skupić 

się na pisaniu powieści. Wkrótce znalazł się w centrum artystycznego kręgu kolegów 

emigrantów, znanego jako „stracone pokolenie”, nawiązującego relacje z przyszłymi 

luminarzami, takimi jak Francis Scott Fitzgerald, Gertruda Stein, Ezra Pound, John Dos 

Passos i inni. Jednak kapryśny temperament Hemingwaya, zaostrzony przez pijaństwo 

i przebojową osobowość, która stała się jego znakiem rozpoznawczym, doprowadził do 

konfliktów z kręgiem przyjaciół, którzy nie mogli sobie poradzić z jego zazdrością, 

nieufnością i skrajną rywalizacją [1]. 

5. Rodzina 

Ojciec Ernesta – Clarence Edmonds Hemingway, lekarz, zmagał się z nieprzewi-

dywalnymi i dramatycznymi zmianami nastroju, charakteryzującymi się epizodami 

depresji i drażliwości. Dzieci skarżyły się na stres wywoływany u nich przez nerwowy 

stan ojca. Ten natomiast leczył swoją depresję za pomocą samotnych podróży z dala od 

rodziny [5]. W grudniu 1928 roku podczas epizodu depresyjnego, obciążony problemami 

finansowymi, z cukrzycą i anginą zagrażającą zdrowiu, dr Hemingway odebrał sobie 

życie strzałem z broni palnej [6]. Wielu badaczy retrospektywnie zdiagnozowało u dr. 

Hemingwaya dwubiegunowe zaburzenie nastroju [7]. Hemingway był głęboko wstrząśnięty 

śmiercią ojca, za którą w dużej mierze obwiniał matkę [8]. Na przemian złościł się na 

coś, co uważał za „tchórzliwy” ruch i miał poczucie rezygnacji, że może spotkać go taki 

sam los, jak jego ojca, pisząc niedługo potem do swojej ówczesnej teściowej: Prawdo-

podobnie pójdę tą samą drogą. Sfabularyzował także wydarzenia w powieści „Komu 

bije dzwon” z 1940 roku, w której ojciec głównego bohatera popełnia samobójstwo 

w podobny sposób [1]. Grace Hemingway, matka autora, cierpiała na epizody bezsenności, 

bóle głowy i „nerwy”. Podobne stany zidentyfikowano u jej brata, a także u brata jej męża 

[5]. Dla wielu członków rodziny i przyjaciół ryzykowne życiowe wybory Hemingwaya, 

jego obsesje na punkcie polowań i krwawych wydarzeń, a także pośpiech, by dołączyć 

do akcji podczas hiszpańskiej wojny domowej i II wojny światowej, odzwierciedlały 

chorobliwe fascynacje ciemnością i śmiercią. Jak (podobno) powiedział aktorce i bliskiej 

przyjaciółce Avie Gardner w 1954 roku: Spędzam cholernie dużo czasu na zabijaniu 

zwierząt i ryb, żeby się nie zabić [9]. 

6. Małżeństwa 

Ernest Hemingway miał cztery żony, którymi były: Hadley Richardson, Paulina 

Pfeiffer, Martha Gellhorn i Mary Welsh. Ostatnia z wymienionych żon – Mary Welsh 

określała każdą ze swoich poprzedniczek mianem absolwentek Uniwersytetu Hemingwaya. 

Pierwsza żona w chwili poznania przypominała mu pielęgniarkę, w której się zakochał, 
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gdy dochodził do siebie po obrażeniach wyniesionych z I wojny światowej [10]. Naj-

lepszym słowami, które opisałyby relacje Hemingwaya z kobietami byłyby słowa 

,,w ciągłym konflikcie z samym sobą’’. Pisarz miał wiele drugich połówek, ale 

większość tych związków łączyło jedno – zatrzymywały się one na etapie bycia 

kochankami. Hemingway czuł w sobie wewnętrzną niemożność do bycia mężem. Duży 

wpływ na jego postrzeganie rzeczywistości miało małżeństwo rodziców pisarza. Usilnie 

bał się powielić schemat swojego ojca, który poświęcił własną męskość na rzecz matki 

Hemingwaya, Grace Hemingway, wielce dominującej i władczej kobiety. Przez wiele 

dzieł pisarza przemawia głos niezależnych i samowystarczalnych kobiet, których celem 

było wyjście spod dominujących rąk mężczyzn. Co ciekawe, ci mężczyźni Hemingwaya 

nie do końca na to przystają, przez co czytając jego książki, mamy wrażenie ciągłego 

napięcia między obiema płciami. To jasno wyczuwalne napięcie doskonale obrazuje 

relacje pisarza z silnymi kobietami. Dlaczego właśnie takie kobiety wybierał światowej 

sławy autor zarówno w historiach swoich książek, jak i w życiu prywatnym? Wpływ na 

to zapewne miała jego matka, która właśnie takimi cechami została opisana. Do tego 

dochodzi wyżej wspomniana obawa przed staniem się swoim własnym ojcem oraz 

kontrola przez dominujące kobiety. Ten strach prowadzi do tego, że staje się lustrzanym 

odbiciem matki, niezależnej, silnej i kontrolującej. Historie Hemingwaya, które mamy 

możliwość czytać, ewoluują razem z jego codziennymi potyczkami, z naciskiem na 

liczne relacje damsko-męskie. Usposobienie bohaterek czasem obrazuje kobiety w jego 

życiu, a czasem jest odzwierciedleniem niepewności Hemingwaya jako mężczyzny [11]. 

7. Urazy głowy 

Uważa się, że duże znaczenie w zachowaniu Hemingwaya odgrywały urazy głowy. 

Opisanych zostało kilka wypadków, w których pisarz doznał obrażeń głowy. Jednym 

z nich jest wyprawa na safari, kiedy to Hemingway leciał samolotem z Nairobi i samolot 

ten uległ wypadkowi. Pisarz doznał obrażeń kręgosłupa, prawej ręki i prawego barku. 

Nikt z załogi i pasażerów nie został poważnie ranny, więc przenieśli się do drugiego 

samolotu, który wkrótce po starcie rozbił się i zaczął płonąć. Hemingway próbował ucieć 

przez drzwi samolotu, uderzając w nie głową, co poskutkowało silnymi obrażeniami 

głowy, pękniętą czaszką i płynem mózgowo-rdzeniowym wyciekającym z ucha. Po 

wypadku pisarz widział podwójnie, miał ubytki słuchu oraz znaczące uszkodzenia 

wątroby, śledziony i nerek [12]. Powtarzające się obrażenia głowy mogły spowodować 

destabilizację zaburzeń nastroju Hemingwaya, predysponować do ciężkich epizodów 

psychotycznych, których doświadczył w późniejszym życiu, a także prowadzić do 

ubytków poznawczych [3]. 

8. Ostatnie lata życia 

Ernest Hemingway opublikował swoje ostatnie wielkie dzieło beletrystyczne „Stary 

człowiek i morze” („The Old Man and the Sea”) w 1952, zdobywając Nagrodę Pulitzera 

w 1953 i Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury w 1954 roku, przynoszące mu nowy 

poziom międzynarodowej sławy. W tym samym roku Hemingway prawie zginął w wyniku 

dwóch wypadków lotniczych podczas podróży po Afryce, doznając pękniętej czaszki, 

pękniętej wątroby i śledziony, dwóch pękniętych dysków, a także innych obrażeń. 

Wypadki doprowadziły do gwałtownego pogorszenia się jego zdrowia fizycznego i psy-

chicznego, a przykuty do łóżka Hemingway zlekceważył zalecenia lekarzy o ograniczeniu 
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spożywania alkoholu. Kiedy on i jego czwarta żona, Mary Welsh, finalnie wrócili na 

Kubę w 1957 roku, rozpoczął pracę nad „Ruchomym świętem”, pamiętnikiem swoich 

wczesnych lat spędzonych w Paryżu. W przeciwieństwie do wszystkich wcześniejszych 

prac, które przychodziły mu z łatwością, miał trudności z ukończeniem utworu, 

a spowodowana tym frustracja jeszcze bardziej pogłębiła jego depresję. Gdy sytuacja 

polityczna na Kubie pogorszyła się, w lipcu 1960 roku Hemingway i Welsh wyjechali, 

a w ciągu następnych kilku miesięcy Hemingway popadał w coraz większą izolację 

i paranoję, przekonany, że jest inwigilowany przez FBI [1]. Gdy zdrowie psychiczne 

Hemingwaya pogorszyło się, Mary Welsh podpisała zgody, które zezwoliły wykonać 

leczenie wstrząsowe w 1960 roku. Niestety nie przyniosło to zamierzonej poprawy. 

Wystąpiły natomiast problemy z pamięcią i pisaniem. Uważa się, że to był jeden 

z powodów, które skłoniły go do samobójstwa [10]. 

Jesienią 1960 lekarz Hemingwaya przekonał go, by pojechał do słynnej kliniki Mayo 

w Minnesocie. Doktorzy przepisali mu nowy wówczas lek Librium (chlordiazepoksyd), 

a także kuracje elektrowstrząsami, które pozbawiły go pamięci krótkotrwałej i wyda-

wały się nie przynosić ulgi. Po powrocie do Ketchum stwierdził, że nie potrafi pisać, 

często godzinami, a nawet dniami, zmagał się z napisaniem kilku zdań. Kilkakrotnie 

groził, że się zabije, a kiedy w kwietniu po raz drugi został przetransportowany 

z powrotem do Kliniki Mayo, podobno próbował wejść w śmigło samolotu, który go tam 

przewoził. Do tego czasu wiadomość o jego pobycie w Mayo pojawiła się na pierwszych 

stronach gazet, a miejscowi donosili o obserwacjach i kontaktach z Hemingwayem, 

któremu lekarze pozwalali przychodzić i wychodzić, kiedy chciał, a także pozwalali mu 

pić, pomimo badań medycznych, które wykazały znaczne uszkodzenie wątroby. Lekarze 

ponownie zwolnili go pod koniec czerwca. Dwa dni po powrocie do domu, rankiem 

2 lipca 1961 roku, znalazł klucze do szafki z bronią, wyciągnął swój ulubiony karabin 

i kilka kul, a następnie strzelił sobie w głowę w holu domu. Był mniej niż trzy tygodnie 

przed swoimi 62. urodzinami. Wczesne relacje w gazetach opisywały jego śmierć jako 

przypadkową, wynik niewypału podczas czyszczenia broni i dopiero nowe badania 

pomogły rzucić światło na bardziej prawdopodobne przyczyny śmierci Hemingwaya [1]. 

9. Problemy w kolejnych pokoleniach 

Zaledwie pięć lat po śmierci Hemingwaya jego siostra Ursula, która zmagała się 

zarówno z rakiem, jak i trwającą depresją, zmarła z powodu celowego przedawkowania 

tabletek. Leicester, jedyny brat Hemingwaya i najmłodszy z sześciorga rodzeństwa, był 

autorem kilku książek, w tym biografii swojego brata. Zastrzelił się w 1982 roku, po 

latach problemów zdrowotnych wynikających z cukrzycy. Starsza siostra Marcelline 

cierpiała na okresy depresji i choć jej śmierć w 1963 roku była orzeczona z powodu przyczyn 

naturalnych, rodzina podejrzewała samobójstwo. W trzecim pokoleniu najmłodszy syn 

Ernesta, Gregory, sam lekarz, zachorował na chorobę afektywną dwubiegunową. Gregory 

zmagał się też z uzależnieniem od używek i w rezultacie stracił licencję lekarską. Współ-

występujące schorzenia doprowadziły go do wielu hospitalizacji psychiatrycznych 

i aresztowań za dziwaczne zachowania. Jego relacje z ojcem były dodatkowo napięte 

przez niechęć Hemingwaya do zaakceptowania transpłciowej tożsamości swojego dziecka. 

Zmarł z przyczyn naturalnych w celi więziennej w Miami, gdzie został uwięziony po 

tym, jak został znaleziony publicznie w stanie nagości [13]. Dwie wnuczki Hemingwaya 

stanęły w obliczu własnych batalii o zdrowie psychiczne. U jednej z nich – Joan – 
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zdiagnozowano depresję maniakalną. Jej siostra Margaux zmagała się z trudnościami 

w nauce, w tym dysleksją, a pod koniec lat 70. zyskała sławę jako supermodelka 

i aktorka. Zafascynowana mistyką swojego słynnego dziadka, twierdziła później, że żyła 

w szybkim tempie, naśladując go. Jednak padaczka, zaburzenia odżywiania, depresja 

i nadużywanie substancji wykoleiły jej obiecującą karierę. W 1996 roku orzeczono jej 

samobójstwo z powodu „ostrego zatrucia fenobarbitalem”. Popełniła samobójstwo 

w 1996 roku, a jej ciało odkryto w 35. rocznicę śmierci dziadka. Śmierć Margaux ozna-

czała piąte lub szóste samobójstwo w ciągu czterech pokoleń Hemingwayów [14]. Siostra 

Margaux i Joan, Mariel, została zagorzałą orędowniczką zdrowia psychicznego. Mariel 

Hemingway zmagała się z depresją w kilku momentach swojego życia, nie mogąc poradzić 

sobie z wielopokoleniową chorobą psychiczną i nadużywaniem substancji, które nękały 

jej rodzinę. Urodzona kilka miesięcy po śmierci Hemingwaya, wspomina niebezpieczne 

i chaotyczne wychowanie, w którym ona i jej siostry niewiele mówiły o swoim słynnym 

dziadku, ale doświadczyły chaotycznego, a czasem niebezpiecznego wychowania na 

wzór rodziny Hemingwayów. Udzieliła wywiadu, w którym powiedziała, że dorastała 

oglądając niesamowitą i kreatywną rodzinę, która była także destrukcyjna i samolecząca, 

a wielu jej członków zmagało się z uzależnieniem. Zdeterminowana, by zarówno wymazać 

piętno otaczające choroby psychiczne i depresję, jak i przełamać to, co nazywała „klątwą 

Hemingwaya”, została orędowniczką zdrowia i samopomocy, publikując kilka książek 

i występując w filmie dokumentalnym z 2013 roku. Ma nadzieję, że rzucając światło na 

historię swojej rodziny, pomoże innym szukać pomocy i akceptacji, na jaką zasługują. 

Uważa, że kreatywność jest w dzisiejszych czasach błędnie definiowana przez ilość 

cierpienia, z którym trzeba się uporać, oraz że jej dziadek w dzisiejszych czasach nie 

musiałby tak cierpieć, bo znalazłby należytą pomoc [15]. 

10. Podsumowanie 

Istnieją istotne dowody na poparcie diagnozy choroby afektywnej dwubiegunowej, 

uzależnienia od alkoholu, urazowego uszkodzenia mózgu oraz prawdopodobnych cech 

osobowości z pogranicza borderline i narcyzmu. Pod koniec życia u Hemingwaya 

rozwinęły się też objawy psychozy prawdopodobnie związane z chorobą afektywną, 

nałożonym alkoholizmem i urazowym uszkodzeniem mózgu. 

Hemingway wykorzystywał różnorodne mechanizmy obronne, w tym „samoleczenie” 

alkoholem, styl życia pełen agresji, uprawianie sportu pełnego ryzyka i, oczywiście, 

pisanie, aby poradzić sobie z cierpieniem spowodowanych współistniejącymi zaburzeniami 

psychicznymi. Ostatecznie mechanizmy obronne Hemingwaya zawiodły, przytłoczone 

przez ciężar chorób, w wyniku których popełnił samobójstwo. Biograf Hemingwaya 

(Baker) zauważył powtarzające się odniesienia Hemingwaya do samobójstwa w rozmo-

wach i korespondencji. Owa korespondencja pełna jest przykładów zaburzeń nastroju, 

które go spotkały. W listach pisał między innymi o tym, że stany, jakie przeżywa 

w danym momencie, lepiej pomagają mu zrozumieć zachowania swojego ojca. Heming-

way w listach opisywał też stany, które dzisiaj kwalifikujemy jako poważny epizod depre-

syjny: uczucie pustki, anhedonia, trudności z wykonywaniem codziennych czynności 

oraz myśli samobójcze. Baker opisywał także nieprzewidywalną osobowość Hemingwaya, 

kłopotliwe relacje międzyludzkie i alkoholizm. 

Próbując odpowiedzieć na pytanie zadane w tytule pracy – czy wcześniej dostrzegli-

byśmy problem –  skonstatować należy, iż nie można udzielić jednoznacznej i oczywistej 
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odpowiedzi. Z pewnością dysponujemy współcześnie bardziej wnikliwymi metodami 

diagnostycznymi oraz lepszymi możliwościami terapii farmakologicznej czy też psy-

chologicznej. Wraz z rozwojem psychologii i psychiatrii coraz łatwiej nam dostrzegać 

objawy ostrzegawcze pewnych chorób i być może zareagowalibyśmy szybciej. Jednak 

trzeba pamiętać, że sukces oparty jest na relacji lekarza i psychologa z pacjentem, 

ponieważ ważna jest praca pacjenta nad sobą oraz stosowanie się do zaleceń lekarza 

i psychologa, które powinny być oparte na aktualnie obowiązującej wiedzy medycznej. 
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Portret Ernesta Hemingwaya jako pacjenta psychiatrycznego – czy w dzisiejszych 

czasach wcześniej dostrzeglibyśmy problem? 

Streszczenie 

Postać Ernesta Hemingwaya jest nam powszechnie znana już od szkoły podstawowej, kiedy pierwszy raz 

spotykamy się z jego twórczością. Zagłębiając się w życie artysty, możemy dowiedzieć się o epizodach 

zmagania się z zaburzeniami psychiatrycznymi, które zakończyły się samobójstwem pisarza. Wśród chorób, 

z którymi mierzył się Hemingway, wymieniane są: choroba dwubiegunowa, depresja, zespół uzależnienia 

alkoholowego, urazowe uszkodzenie mózgu, prawdopodobieństwo borderline i narcystycznych zaburzeń 

osobowości. Przypuszcza się, że problem rozpoczyna się w dzieciństwie, ale przypuszczenia te oparte są 

wyłącznie na podstawie dzieł oraz życiorysu Hemingwaya i ich ograniczeniem jest brak oceny klinicznej 

pacjenta. Śledząc biografię pisarza, dostrzegamy wiele znaków ostrzegawczych, które sugerują występowanie 

zaburzeń psychicznych oraz potrzebę konsultacji ze specjalistą. Pierwszy sygnał pojawia się, kiedy Heming-

way oraz rodzeństwo narzekają na stres, jaki wywołuje w nich stan ich ojca, u którego podejrzewano chorobę 

dwubiegunową. Z pewnością udział w I wojnie światowej, w której został ranny i długo przebywał w szpitalu, 

również odcisnął piętno na życiu pisarza, czego dowód znajdziemy w jego dziełach. Kolejne sygnały, że coś się 

dzieje, wyraźnie widoczne są w listach pisanych przez Hemingwaya, w których opisywał ciężki epizod 

depresyjny z towarzyszącą anhedonią, spadkiem nastroju, uczuciem pustki, myślami samobójczymi. Patrząc 

z perspektywy czasu, łatwiej nam dostrzec i scharakteryzować epizod depresyjny oraz inne zaburzenia 
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towarzyszące artyście, co bez wątpienia znacząco zostało nam ułatwione przez rozwój psychologii oraz 

psychiatrii. Brakuje nam także wywiadu z samym pacjentem, a lepsza komunikacja umożliwiłaby posta-

wienie pewnej diagnozy i wdrożenie leczenia. 

Słowa kluczowe: komunikacja depresja pacjent psychiatryczny 

The portrait of Ernest Hemingway as a psychiatric patient – would we spot 

the problem earlier nowadays? 

Abstract 

Ernest Hemingway’s character is well known to us from elementary school when we first meet with his 

work. Immersing into his biography, we can find out about his struggle with a psychiatric disorder, which 

ended up in the writer’s suicide. Bipolar disorder, depression, alcohol dependency syndrome, traumatic brain 
injury, the possibility of borderline and narcissistic personality disorder are considered among Hemingway’s 

possible disorders. It is thought that the problems started in childhood, but those thoughts are only based on 

the work and biography of Hemingway, and their limit is a lack of clinical evaluation. Following the writer's 

biography, we may notice many signs that suggest psychiatric disorders and the need to consult with 
a specialist. The first sign shows up when Hemingway and his siblings complain about the stress caused by 

their father, who was suspected of having bipolar disorder. Without a doubt taking part in World War I also 

took an impact on the writer. Other signs are visible in Hemingway’s letters, where he described severe 

depressive episodes with anhedonia, mood decline, feeling of emptiness and suicidal thoughts. In hindsight, 
it is easier for us to see and describe depressive episodes and signs of other disorders, due to the development 

of psychology and psychiatry. There is a lack of medical reconnaissance and improved communication 

would allow us to diagnose and treat the patient properly. 
Keywords: communication depression psychiatric patient 
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Komunikacja jako jedna z form leczenia pacjentów 

chorych na schizofrenię 

1. Wprowadzenie 

Odpowiednia komunikacja jest kluczowym i niezbędnym elementem, aby wprowa-

dzone leczenie było skuteczne. Niestety, jest wiele chorób, które utrudniają porozumienie 

na linii pacjent–lekarz. Jedną z nich jest schizofrenia. Brak zaufania chorych w stosunku 

do lekarzy negatywnie wpływa na przebieg leczenia. Chorzy potrzebują zaangażowania 

ze strony lekarzy. Brak okazanego szacunku chorym wiąże się z brakiem zaufania, które 

utrudnia leczenie [1]. W związku z tym, komunikacja i sposoby jej poprawy stały się 

obiektem zainteresowań naukowców. Badania oparte na analizie rozmów lekarzy 

z chorymi pozwoliły opracować schemat, który ułatwia lepszą komunikację z pacjentami 

przy długotrwałym procesie leczenia. 

2. Zrozumienie schizofrenii w celu lepszej pracy nad komunikacją 

Schizofrenia jest to grupa zaburzeń psychicznych objawiająca się wielowarstwowymi 

zaburzeniami struktury osobowości. Dotyczą one głównie objawów osiowych, które 

istotnie wpływają na ogólne funkcjonowanie danych osób. Szczególną uwagę trzeba 

zwrócić na charakterystyczne zmiany myślenia i odczuwania relacji w stosunku do 

otoczenia [2]. Schizofrenia należy do psychoz, co wiążę się z zaburzeniami odbierania 

rzeczywistości oraz jej percepcją. Początek tej choroby przypada na czas między 

okresem dojrzewania a 30. rokiem życia, dotykając 0,4-0,6% populacji [3]. W zależności 

od płci występują różnice – u mężczyzn jest to około 20. rok życia, natomiast u kobiet 

około 27. roku życia. Dodatkowo u kobiet choroba może się ujawnić się w wieku pome-

nopauzalnym, tj. po 50. roku życia. Początek choroby nie jest jednakowy dla wszystkich 

chorych. Może różnić się zarówno czasem, jak i nasileniem zmian w zachowaniu 

pacjenta. Chorzy nie są świadomi choroby. Zaczynają odczuwać poczucie obcości 

w społeczeństwie, które z czasem może wzrastać. Wzmacnia się również poczucie braku 

bezpieczeństwa, co może prowadzić do izolacji i wycofania z życia społecznego. 

Natomiast przebieg tej choroby bywa indywidualny dla każdego pacjenta. 

Przyczyny zachorowania na schizofrenię nie są do końca poznane ani jednoznacznie 

wykazane, jednak należy zwrócić szczególną uwagę na czynnik genetyczny [4]. Z prze-

prowadzonych badań wynika, że jeśli u jednego z rodziców lub u rodzeństwa zdiagno-
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zowano schizofrenię, to szansa na zachorowanie u danej osoby wynosi 6-9%, jeśli 

u obojga rodziców – to nawet 40%. Istotną rolę pełnią również aspekty środowiskowe, 

psychologiczne oraz społeczne. Miejsca oraz osoby, z którymi żyją chorzy, mają wpływ 

na ich psychikę. Jeśli osoba jest obciążona genetycznie to pod wpływem presji spo-

łeczeństwa, ciągłego stresu czy nadmiernego obciążenia psychiki może dochodzić do 

rozwoju choroby [5]. Należy wspomnieć, że w tej grupie chorych dochodzi do obniżenia 

objętości istoty szarej i białej mózgu, czyli zmian neurodegeneracyjnych. Dotyczy to 

głównie okolicy kory czołowej i wzgórza (istota szara) oraz okolicy czołowej, skroniowej 

i ciemieniowej (istota biała) [6]. Zauważono poszerzenie komory bocznej oraz ilości 

przestrzeni płynowych. Modyfikacje te łączyły się z osłabieniem funkcji poznawczych. 

Postępujący wiek oraz częstotliwość zaostrzeń mają istotny wpływ na te zmiany. 

Zaburzenia dotyczą również obszaru neurorozwojowego, który odgrywa ważną rolę 

w tworzeniu prawidłowych połączeń nerwowych, tzn. synaps [6]. Poprzez nieprawidłowy 

przebieg tego procesu dochodzi do zjawiska dysmetrii poznawczej – niewielka koordy-

nacja lub jej brak pomiędzy myśleniem a działaniem [6]. W konsekwencji prowadzi to 

do zaburzeń koncentracji, uwagi czy pamięci. 

3. Kluczowy aspekt leczenia – komunikacja 

3.1. Wieloaspektowa poprawa komunikacji 

Niezbędnym elementem relacji społecznych jest umiejętność sprawnej komunikacji. 

Daje ona możliwość poznania drugiej osoby. Dowiadujemy się jakie są jej przekonania, 

perspektywy czy punkt widzenia. Poznajemy zarówno jej odczucia dotyczące różnych 

tematów, jak sposób przeżywania danej sytuacji. Są to ważne aspekty nie tylko w rela-

cjach rodzinnych, przyjacielskich, ale także zdrowotnych. Skuteczność leczenia, szczególnie 

pacjentów psychiatrycznych, opiera się relacji pacjent–lekarz/psychoterapeuta. Problemy 

pojawiają się już na początku choroby, kiedy to należy przekazać choremu diagnozę. 

Charakter schizofrenii i jej etiologia są trudne do przekazania. Wiąże się to z przyczyną, 

przebiegiem oraz wielopostaciowością tej choroby. Istotny wpływ na przebieg choroby 

ma też leczenie [7]. Etiologia i różnorodność terapii utrudniają klarowne przekazania 

pacjentowi tej informacji. Ponadto u większości chorych zaczęły występować objawy 

takie jak np. wycofanie społeczne, stygmatyzacja czy izolacja. Dzięki analizie 

dostępnych źródeł – rozpraw doktorskich, raportów klinicznych czy prac magisterskich – 

można dojść do wniosku, że odpowiednie przekazanie diagnozy wpływa pozytywnie na 

leczenie chorych [7]. Od początku pacjent zaczyna obdarzać swoich opiekunów medycz-

nych większym zaufaniem. 

Schizofrenia to choroba, która może powodować deficyt językowy. W zależności od 

poziomu zaawansowania tych zmian może utrudniać to komunikację z pacjentem 

i zmniejszać jego rolę w procesie terapeutycznym [8]. Odpowiednią reakcją na takie 

objawy jest terapia logopedyczna. Poprzez dostosowanie terapii do potrzeb pacjenta 

uzyskano możliwość wpłynięcia na jego zdolności językowo-komunikacyjne. Nie ma 

jeszcze opracowanych standardów, według których powinno się postępować z danymi 

pacjentami. Wiąże się to z brakiem szczegółowej wiedzy na temat etiologii i zakresu 

objawów. Najważniejsza jest systematyczna praca i powolne dążenie do celu. Możli-

wym elementem wspierającym jest obrazowanie funkcjonalnego regionalnego przepływu 

krwi i neuroanatomii funkcjonalnej mózgu. Jest to możliwe dzięki rezonansowi magne-

tycznemu oraz pozytronowej tomografii emisji receptorów. Uzyskano możliwość 
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dokładnej lokalizacji zmienionych sieci mózgowych, na co można wpływać poprzez 

farmakoterapię [8]. 

Istotnym elementem, nad którym trzeba się szczególnie pochylić jest lepsza reakcja 

na odbieranie halucynacji słuchowych i radzenie sobie z nimi. Możliwe, że jest to alter-

natywa również dla pacjentów niemających problemów językowo-komunikacyjnych [8]. 

Jedną z podstaw dobrej komunikacji jest zaufanie. Pacjent musi obdarzyć lekarza 

zaufaniem w kwestii sposobu leczenia i zastosowanej terapii. Bez tego leczenie jest nie-

skuteczne. Przeprowadzono ankietyzację pacjentów ze schizofrenią na temat umiejętności 

komunikacyjnych swoich psychiatrów. Po podsumowaniu prac uzyskano średni wynik 

4,28 na 5 [9]. Z badań wynika, że zdecydowana większość pacjentów czuje się trakto-

wana z szacunkiem. Problem pojawia się w aspekcie angażowania się obu stron w relację 

terapeutyczną, na co pacjenci najbardziej narzekają. Chodzi głównie o brak zrozumienia 

ich obaw, tego, co oni przeżywają i jak sobie z tym radzą. Wielu z nich chciałoby mieć 

istotny wpływ na przebieg terapii pod względem farmakologicznym. Odczuwają też 

brak zachęty ze strony lekarza do poszerzania wiedzy na temat schizofrenii. Mają 

poczucie, że są wyłączeni z podejmowanych decyzji [9]. Zauważają to nie tylko ze 

strony werbalnej, ale niewerbalnej również. Na podstawie kwestionariusza COMRADE 

(ang. combined outcome measure for risk communication and treatment decision making 

effectiveness) oceniono udział pacjenta w terapii i związany z tym poziom satysfakcji 

[10]. Jako dwie zmienne wprowadzono wiek i wyższy poziom uczestnictwa w podej-

mowaniu decyzji dotyczących leczenia według własnych spostrzeżeń. Te dwa aspekty 

były istotnie i niezależnie związane z poziomem satysfakcji. Dodatkowo wykazano, że 

wyższe zadowolenie zmniejszało nasilenie objawów psychotycznych [10]. Ponadto wyniki 

badania sugerują, że te zmiany są dużo bardziej widoczne u młodszych pacjentów. 

Kolejnym sposobem, aby poszerzyć ogólnopojętą komunikację jest trening umiejęt-

ności społecznych (SST, ang. social skills training) [11]. Jego głównym celem jest 

koncentrowanie się na ulepszeniu umiejętności komunikacji i asertywności. Pomaga to 

chorym w samodzielnym życiu, w radzeniu sobie z chorobą w społeczeństwie, które 

może ich stygmatyzować. Badania obejmowały dość szeroki zakres wieku, tzn. 18-60 

lat [11]. Badanie polegało na dwóch cotygodniowych sesjach terapeutycznych, podczas 

których oceniano zdolność funkcjonowania na co dzień oraz psychopatologię przed i po 

sesjach grupowych. Wykazano nie tylko znaczną poprawę w życiu codziennym, 

w relacjach międzyludzkich, ale także zmniejszenie objawów negatywnych, które leczy 

się najtrudniej (pod względem farmakologicznym) [11]. 

Te licznie przeprowadzone badania i opracowane metody znacznie powiększają 

zakres wiedzy specjalistów w temacie poprawy umiejętności interpersonalnych u osób 

dotkniętych schizofrenią [12]. Ułatwią one dalszą pracę nad skuteczniejszymi sposo-

bami terapii. 

3.2. Wspólne cele 

W chorobach psychiatrycznych ważnym jest, aby lekarz oraz pacjent opracowali 

wspólne działanie i dążyli do zminimalizowania objawów [2]. Jednak każdy pacjent ma 

swój własny, unikatowy przebieg choroby, dlatego cele mogą się różnić. Pacjenci mający 

łagodną postać schizofrenii koncentrują się głównie na poprawie swojego funkcjonowania 

w społeczeństwie. Ich cele to zmniejszenie niepokoju, większe zaangażowanie w życie 

rodzinne i pracę, rozwijanie swoich pasji oraz większe odprężenie [2]. Ich pragnienia 
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znacznie się różnią od pacjentów z ciężką postacią. Te osoby skupiają się głównie na 

sobie i próbie opanowania ciężkich objawów. Starają się zmniejszyć objawy oraz liczbę 

hospitalizacji [2]. Bez związku z nasileniem choroby pojawiają się takie cele jak poprawa 

wyglądu fizycznego (spadek masy ciała), zmniejszenie problemów seksualnych oraz 

jaśniejsze myślenie. Te stwierdzenia jeszcze silniej podkreślają znaczenie wspólnego 

podejmowania decyzji. Powinno zachęcić to lekarzy i pacjentów to wspólnej analizy 

problemów i określenia strategii postępowania. 

3.3. Większa empatia względem starszych dorosłych 

Starsze osoby są grupą szczególnie wrażliwą. Wiąże się to z obniżoną orientacją 

w społeczeństwie, halucynacjami, urojeniami czy paranoją, na które starsi są statystycznie 

bardziej narażeni [13]. Cechują się większą wrażliwością na prawdomówność i troskę 

ze strony opiekunów. W pielęgniarstwie psychiatrycznym opracowano schemat ulepsza-

jący relacje z takimi pacjentami. Zwraca się szczególną uwagę na dawanie przestrzeni 

[13]. Chorzy muszą czuć się swobodnie i bezpiecznie w otoczeniu opiekunów. Zna-

czenie ma także stopień zaangażowania personelu. Starsi pacjenci oczekują wyrozu-

miałości. Potrzebują czuć się akceptowani i chcą być wysłuchani. Prosta komunikacja 

jest fundamentalna, szczególnie w tej grupie. Należy używać prostych i łatwych do 

zrozumienia zwrotów. Kolejnym istotnym elementem jest poznanie historii życia danej 

osoby. Jest to tak zwana teoria przebiegu życia Eldera [14]. Pomaga ona w przewidy-

waniu, odkrywaniu i zaspokajaniu potrzeb starszych dorosłych. Lekarze powinni opierać 

swoje wywiady właśnie na tych zasadach, aby poprawić relacje ze starszymi pacjentami. 

3.4. Rodzina pacjenta jako jeden z kluczowych elementów terapii 

Schizofrenia jest chorobą, która wpływa nie tylko na chorego, ale również na osoby 

z jego otoczenia. Najczęściej to właśnie one zwracają uwagę na zmianę zachowania, 

odosobnienie oraz zaburzenia percepcji. Bliscy pacjenta, szczególnie ci, którzy się nim 

opiekują, są dla niego wsparciem. W związku z ciągłym przebywaniem blisko chorego, 

stanowią oni kluczowy element w jego codziennym funkcjonowaniu. Sytuacja społeczna 

odgrywa dużą rolę w skutecznym leczeniu, dlatego najbliżsi również powinni być edu-

kowani, jak prawidłowo zajmować się chorym. Z tego powodu należy zachęcać opiekunów 

do bycia czynnymi członkami procesu leczenia, głównie psychoterapii. Znaczną poprawę 

w kondycji psychicznej pacjenta zauważono, kiedy wprowadzono sesje opiekun–pacjent 

oraz sesje grupowe z udziałem wielu opiekunów [15]. Rozwój schizofrenii u jednego 

z członków rodziny może prowadzić do stygmatyzacji osób towarzyszących choremu. 

Spotykają się one ze stereotypowym myśleniem na temat tej choroby, co może pro-

wadzić do poczucia wstydu, wykluczenia i przygnębienia [5]. Opieka powinna dotyczyć 

nie tylko pacjenta, ale również jego opiekunów, aby byli oni świadomi trudności 

w opiece i mieli oparcie w personelu medycznym, by móc sobie z tym radzić. Dałoby 

im to możliwość uporania się z ciężarem choroby u osób im bliskich, co motywowałoby 

ich do coraz lepszej opieki. 

4. Obiecujące nowe sposoby leczenia 

Bardzo przyszłościowym i rozwijającym się sposobem leczenia jest wykorzystanie 

metody VR, czyli wirtualnej rzeczywistości [16]. Możliwe jest to dzięki modyfikacji 

i obserwacji emocji pacjenta. Poprzez wprowadzenia pacjenta w świat rzeczywistości 

wirtualnej lekarze są w stanie bacznie go obserwować i personalizować poziom trudności 
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względem każdego uczestnika terapii. Uzyskano możliwość stymulacji zmian w percepcji, 

która jest podobna do mechanizmu psychozy. Dzięki temu zrozumiano dogłębnie, z czym 

zmaga się osoba poddawana badaniu. Po dotychczasowych terapiach można stwierdzić, 

że osiągnięto poprawę na kilku płaszczyznach – funkcji społecznych, autostygmatyzacji, 

asertywności oraz komunikacji [16]. Wykazano chęć wprowadzenia ulepszeń w owej 

metodzie. Dotyczyłaby ona dodatkowej fizjologicznej informacji zwrotnej. Mowa tutaj 

o pomiarze tętna, ciśnieniu krwi oraz reakcji skóry [16]. Pacjenci wiedzą, że jest to 

wirtualna rzeczywistość, więc ich reakcje nie są do końca prawdziwe. Wprowadzony 

odczyt pomiarów fizjologicznych pomógłby w obserwacji samokontroli pacjenta nad 

silnymi emocjami. 

Kolejnym obiecującym doniesieniem naukowym w zakresie leczenia schizofrenii 

jest donosowe podawanie oksytocyny [17]. Podawano ją w dawkach 10-84 j.m. 

o częstotliwości to od jednej do trzech dawek na dzień w okresie od jednego razu do 

roku [17]. Ponadto, substancja ta jest dobrze tolerowana, a działania niepożądane są 

znikome. Oksytocyna i układ dopaminergiczny wpływają na siebie poprzez hamowanie 

nadmiernego wydzielania danych substancji. Wiąże się to ze zmniejszeniem pozytywnych 

objawów schizofrenii. Zwiększają one zaufanie do obcych i nieprzypisywanie im złych 

intencji, co może wpływać na łagodzenie urojeń paranoidalnych. Te doniesienia mają 

obiecującą wizję skutecznego leczenia schizofrenii. 

5. Wnioski 

Schizofrenia jest ciężką do wyleczenia chorobą, dlatego terapia polega głównie na 

poprawie kondycji pacjenta. Świat medyczny dąży do opracowania jak najskuteczniej-

szych form leczenia, aby pacjenci radzili sobie coraz lepiej z objawami tego schorzenia. 

Wprowadzono liczne schematy komunikacji z tymi osobami, aby poprawić nie tylko 

komunikację na linii lekarz–pacjent, ale także zwiększyć komfort przebywania 

w społeczeństwie. Skupianie się nie tylko na leczeniu farmakologicznym, ale również 

na relacjach interpersonalnych i psychoterapii znacząco polepszają życie osób chorych 

na schizofrenię. Należy pracować nad poprawą komunikacji, aby wyprowadzone 

zmiany miały jak najlepszy efekt. 
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Komunikacja jako jedna z form leczenia pacjentów chorych na schizofrenię 

Streszczenie 
Schizofrenia przez ostatnie stulecia była uważana za wyjątkową jednostkę chorobową, a jej definicje ulegały 

zmianie. Postęp w diagnostyce zawdzięczamy trzem głównym elementom: zwiększonej dostępności narzędzi 

diagnostycznych, sposobom leczenia oraz odkryciu wielu innych zaburzeń psychicznych, które należało 

różnicować ze schizofrenią. 
Schizofrenia charakteryzuje się objawami pozytywnymi, negatywnymi, poznawczymi oraz ruchowymi, 

które nasilają się w zależności od sytuacji i zaawansowania choroby. Najczęściej jest to zaburzenie przewlekłe 

i nawracające z upośledzeniem funkcjonowania w społeczeństwie. 

Został opracowany przegląd literatury dostępnej na platformie PubMed, która dotyczy metod komunikacji 
z pacjentem chorym na schizofrenię. Praca została opracowana na podstawie artykułów, które zostały stwo-

rzone w oparciu o licznie przeprowadzone ankiety, badania oraz analizy nagrań wideo relacji pacjent–lekarz. 

Przeprowadzone badania wykazały, że pacjenci ze schizofrenią łatwiej nawiązywali kontakt z lekarzami, 

którzy wykazywali zaangażowanie w historię pacjenta, dawali chorym przestrzeń i używali prostych zwrotów. 
Tylko 57,4% ankietowanych oceniło swojego lekarza na maksymalną ocenę – 5. Taka sytuacja była 

spowodowana brakiem zrozumienia oraz zainteresowania odczuciami, historią i leczeniem chorego. Średnia 

ocena wynosiła 4,28/5. 

Celem komunikacji z pacjentem chorym na schizofrenię jest dawanie mu poczucia bezpieczeństwa, 
otwartości na jego opinie czy też motywowanie go do dalszego leczenia. Chory i lekarz muszą być równie 

mocno zaangażowani w relację terapeutyczną. Wykazano, że takie zaangażowanie wpływa pozytywnie na 

leczenie pacjenta. Jednakże ten temat stanowi szerokie pole do dalszych badań. 
Słowa kluczowe: schizofrenia, komunikacja, leczenie, opieka medyczna 
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Communication as one of the treatment forms for patients with schizophrenia 

Abstract 
Schizophrenia has been considered as unique disease entity for the last centuries and its definitions have been 

changing. Progress in diagnosis has been due to three main elements: increased availability of diagnostic 

tools, treatment modalities and the discovery of many other mental disorders that needed to be differentiated 

from schizophrenia.  
Schizophrenia is characterised by positive, negative, cognitive and motor symptoms, which increase 

depending on the situation and the severity of the illness. It is most often a chronic and relapsing disorder 

with impaired social functioning.  

We reviewed the literature available on PubMed platform that deals with methods of communication with 
a patient with schizophrenia. Our work is based on articles that were created based on numerous surveys, 

studies and analyses of video recordings of the patient-physician relationship.  

The conducted research showed that patients with schizophrenia more easily established contact with doctors 

who showed their involvement in the patient's story, gave the patient space and used simple phrases. Only 
57.4% of the respondents rated their doctor at the maximum score – 5. This rating was due to a lack of 

understanding and interest in the feelings, history and treatment of the patient. The average score was 4.28/5. 

The aim of communication with the patient suffering from schizophrenia is to give him a sense of security, 

openness to his opinions or motivate him to further treatment. The patient and doctor must be equally 
involved in the therapeutic relationship. It has been shown that such involvement positively influences the 

treatment of the patient. However, this topic is a broad field for further research. 

Keywords: schizophrenia, communication, treatment, medical care 
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Trudności w komunikacji z pacjentem  

z chorobą afektywną dwubiegunową 

1. Wprowadzenie 

Choroba dwubiegunowa jest poważnym zaburzeniem psychicznym, które charakte-

ryzuje się występowaniem nawracających epizodów depresyjnych, maniakalnych 

i mieszanych. Epizody te zwykle są oddzielone okresami względnie normalnego nastroju 

i funkcjonowania. Rozpoznanie choroby dwubiegunowej stawia się na podstawie dowodów 

występowania zarówno ostrych epizodów dużej depresji, jak i ostrych epizodów mania-

kalnych, przy czym hipomanię uważa się za łagodniejszą formę manii, która nieko-

niecznie wiąże się z upośledzeniem funkcjonowania. Objawy dużej depresji i manii 

przedstawiono w tabeli 1. 

Chorobę afektywną dwubiegunową możemy podzielić na dwa główne podtypy, które 

w sumie dotykają około 1-2% populacji. Zaburzenia dwubiegunowe typu I dotyczą 

w tym samym stopniu obu płci. Z kolei zaburzenia typu II wydają się występować częściej 

u kobiet. Klasyfikacja różnych podtypów zaburzeń dwubiegunowych jest dokonywana 

w zależności od nasilenia i częstości epizodów. Chorobę tę w większości przypadków 

cechuje częstsza nawrotowość, jednak możemy też zauważyć u pacjentów tylko jeden 

epizod raz na kilka lat. Według występujących nawracających epizodów zaburzeń 

dwubiegunowych możemy wyróżnić chorobę afektywną dwubiegunową z szybką 

zmianą faz bądź charakteryzującą się cyklotymią. O szybkiej zmianie faz mówimy 

wtedy, kiedy występują więcej niż 4 epizody manii, depresji, hipomanii lub stanów 

mieszanych w ciągu jednego roku. Cyklotymia jest przewlekłym stanem charakteryzu-

jącym się naprzemiennymi stanami hipomanii i subdepresji w ciągu dwóch lat. Oprócz 

dokładnego badania psychiatrycznego i neurologicznego należy wykonać dodatkowe 

badania kliniczne w celu wykluczenia rozpoznań różnicowych (choroby psychiatryczne, 

neurologiczne i somatyczne). Na przebieg choroby często negatywnie wpływa duża 

częstość współwystępowania chorób psychiatrycznych i somatycznych [1, 2]. 

Zaburzenie dwubiegunowe typu I (BP-I, ang. Bipolar Disorder Type I) odróżnia się 

od zaburzenia dwubiegunowego typu II (BP-II, ang. Bipolar Disorder Type II) na 

podstawie ciężkości epizodu maniakalnego. BP-I charakteryzuje się występowaniem 

maniakalnym, który prowadzi do znacznego upośledzenia funkcjonowania społecznego 

lub zawodowego. Czasami u osób z BP-I wymagana jest hospitalizacja ze względu na 
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towarzyszące między innymi objawy psychotyczne. BP-II charakteryzuje się epizodami 

hipomanii, które z definicji nie wiążą się z upośledzeniem funkcjonowania 

społecznego/zawodowego [2, 3]. 

Tabela 1. Objawy depresji i manii 

Ostra duża depresja Ostra mania 

nastrój przygnębienia  

zmniejszone zainteresowanie lub przyjemność  

utrata energii lub zmęczenie  

utrata pewności siebie lub samooceny 

wyrzuty sumienia lub poczucie winy  

powracające myśli o śmierci lub samobójstwie 

zmniejszona koncentracja  

pobudzenie lub spowolnienie psychoruchowe 

bezsenność lub hipersomnia  

zmiana apetytu i masy ciała (zmniejszenie lub 

zwiększenie) 

podwyższony lub drażliwy nastrój  

podwyższona samoocena lub wielkoduszność  

zmniejszona potrzeba snu  

zwiększona gadatliwość  

ucieczka od pomysłów  

rozproszenie uwagi 

zwiększona aktywność społeczna lub częstsze 

kontakty  

pobudzenie psychoruchowe  

zachowania ryzykowne  

zwiększona aktywność seksualna 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [2]. 

2. Kliniczne aspekty choroby afektywnej dwubiegunowej 

Wprowadza się wyraźne rozróżnienie między diagnozą jednobiegunowego dużego 

zaburzenia depresyjnego a depresją występującą w kontekście zaburzenia dwubieguno-

wego. Dowody jednak sugerują, że te zaburzenia mogą nie być tak odrębne, jak uważano 

wcześniej. Zaburzenia dwubiegunowe nieustannie pozostawiają wiele pytań i wyzwań 

dla badaczy, chociażby odnośnie do szczegółowej patogenezy, etiologii czy mechanizmów 

dziedziczenia. W ciągu ostatnich lat zdołano ustalić pewne cechy, fakty i postawiono 

hipotezy. 

2.1. Etiologia 

Podobnie jak w przypadku większości zaburzeń psychiatrycznych, dokładna etiologia 

zaburzenia dwubiegunowego nie jest znana, ale prawdopodobnie wiąże się z dyna-

miczną interakcją między podatnością genetyczną a wieloma środowiskowymi czynnikami 

ryzyka występującymi wzdłuż trajektorii rozwoju [2]. 

2.1.1. Podłoże genetyczne 

Na podstawie badań rodzinnych, bliźniaczych i adopcyjnych wykazano, że geny 

odgrywają główną rolę w określaniu predyspozycji do wystąpienia zaburzeń dwubie-

gunowych. Szacuje się, że dziedziczność tej choroby sięga 90%, co stanowi najwyższy 

wskaźnik dla jakiegokolwiek zaburzenia psychiatrycznego. Ryzyko wystąpienia zaburzeń 

dwubiegunowych u rodzeństwa chorego wynosi od 5% do 10%, a u bliźniaka jedno-

jajowego – około 60%. Prawdopodobnie za większość zaburzeń dwubiegunowych 

odpowiada interakcja kilku genów o niewielkim efekcie. Dotychczas w badaniach nad 

powiązaniami genetycznymi zidentyfikowano kilka regionów genomu, takich jak: 13q 

i 22q; 9p, 10q i 14q; 6q oraz 12q. Wykazano także w kilku niezależnych próbach, że 

locus aktywatora oksydazy D-aminokwasów (DAOA(G72) / G30) na chromosomie 13q 

ma wpływ na podatność na zaburzenia dwubiegunowe, chociaż identyfikacja wariantu 
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patologicznego jest mało skuteczna. Chociaż wiedza na temat genetyki molekularnej 

zaburzeń dwubiegunowych pozostaje w tyle za wiedzą na temat schizofrenii, obecnie 

obserwuje się znaczne zainteresowanie nakładaniem się tych dwóch zaburzeń [2]. 

2.1.2. Czynniki środowiskowe 

Istnieją badania sugerujące to, że u 40% bliźniąt jednojajowych, u których jeden 

z bliźniąt choruje na zaburzenia dwubiegunowe, u drugiego nie dochodzi do rozwoju 

choroby. Świadczy to o tym, iż geny nie są same w sobie czynnikiem przyczynowym 

czy determinującym, ale że istotne są także inne czynniki. Podobnie jak w przypadku 

dużej depresji, zidentyfikowano szereg środowiskowych czynników ryzyka, które wydają 

się zwiększać ryzyko wystąpienia choroby dwubiegunowej. Do wczesnych czynników 

ryzyka możemy zaliczyć powikłania położnicze, długotrwałą separacje rodziców, 

zaniedbanie czy też wykorzystywanie fizyczne i seksualne. Późniejszymi czynnikami 

ryzyka są kontakty z nielegalnymi narkotykami, współistniejące choroby fizyczne bądź 

niedawne niekorzystne wydarzenia życiowe. Wczesne środowiskowe czynniki ryzyka 

prawdopodobnie działają jako główne determinanty ryzyka choroby, podczas gdy 

późniejsze czynniki ryzyka często działają tylko jako wystarczające stresory u osób 

predysponowanych. W praktyce klinicznej zarówno pacjenci jak i ich rodziny często 

błędnie przypisują tym późniejszym czynnikom ryzyka silne działanie przyczynowe [2]. 

2.1.3. Interakcje: geny a środowisko 

Obecnie badania nad interakcją pomiędzy predyspozycją genetyczną a środowisko-

wymi czynnikami ryzyka i ich wpływem na wystąpienie zaburzeń dwubiegunowych są 

na wczesnym etapie. W nawracającej depresji jednobiegunowej wpływ stresorów, między 

innymi wydarzeń życiowych, jest największy u osób z silnym obciążeniem genetycz-

nym dla choroby afektywnej. Wielce prawdopodobne jest, iż takie zjawisko również 

będzie dotyczyło zaburzenia dwubiegunowego. W tym przypadku trzeba zaznaczyć, że 

na osoby o najwyższym ryzyku genetycznym będą miały wpływ stosunkowo niskie 

poziomy stresu środowiskowego, wywołując w ten sposób epizod chorobowy [2]. 

2.2. Epidemiologia 

Większość badań epidemiologicznych wskazuje na to, że BP-I dotyka około 1% 

dorosłej populacji, jednak najnowsze prace sugerują, że nawet dodatkowe 4% może być 

dotkniętych specyficznymi zaburzeniami dwubiegunowymi, takimi jak BP-II i cyklo-

tymia. Z BP-I zmagają się w równym stopniu mężczyźni oraz kobiety. Natomiast BP-II, 

podobnie jak w przypadku nawracających dużych zaburzeń depresyjnych, spotykane 

jest częściej u mężczyzn. Ponadto większość osób z zaburzeniem dwubiegunowym 

datuje początek choroby na okres młodzieńczy i zwykle doświadcza depresji jako 

pierwszego epizodu nastroju. Chorobę afektywną dwubiegunową charakteryzuje wysoki 

wskaźnik śmiertelności. Choroba ta zajmuje szóste miejsce na liście 10 najczęstszych 

przyczyn niepełnosprawności osób w wieku od 15 do 44 lat na świecie. Jest też dosyć 

kosztowną chorobą, szacuje się, że Stany Zjednoczone kosztuje ona około 45 miliardów 

dolarów rocznie. U osób dotkniętych chorobą i ich rodzin powoduje ona znaczne upo-

śledzenie społeczne i zawodowe. Uważa się także, że u 20% najciężej chorych kończy 

się samobójstwem. Dotychczasowe kliniczne wyobrażenia o całkowitym wyzdrowieniu 

między epizodami zaburzeń nastroju zostały podważone. Istnieją dowody wskazujące 

na to, że większość osób z chorobą dwubiegunową nadal cierpi z powodu objawów 
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subsyndromalnych występujących między epizodami szczerych zaburzeń nastroju. 

Występujące epizody, głównie o charakterze depresyjnym, mogą mieć znaczny wpływ 

na codzienne funkcjonowanie osób zmagających się z chorobą. Współwystępowanie 

zaburzeń psychicznych jest niezwykle częste w zaburzeniu dwubiegunowym. Co najmniej 

60% pacjentów z chorobą dwubiegunową ma dodatkowe rozpoznania, wśród których 

najczęstszym jest zaburzenie związane z nadużywaniem alkoholu lub narkotyków [2, 3]. 

2.3. Farmakoterapia 

Pierwszym krokiem w leczeniu zaburzeń dwubiegunowych jest potwierdzenie roz-

poznania manii lub hipomanii i określenie stanu nastroju pacjenta, ponieważ podejście 

terapeutyczne różni się znacznie w przypadku hipomanii, manii, depresji i eutymii. 

Różne czynniki mogą wpływać na strategie farmakologiczne i psychologiczne. Należą 

do nich współistniejące schorzenia medyczne i psychiatryczne, poprzednie lub aktualne 

leczenie, reakcja na leczenie lub działania niepożądane u pacjentów i ich krewnych oraz 

gotowość pacjenta do leczenia. Klinicyści powinni brać pod uwagę te czynniki, zwłaszcza 

w początkowym okresie leczenia ostrego epizodu, aby zoptymalizować skuteczność, 

zminimalizować ryzyko wystąpienia działań niepożądanych i braku stosowania się do 

zaleceń oraz uniknąć zamiany leków. W leczeniu ostrego epizodu choroby głównym 

celem jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentowi i osobom z jego otoczenia oraz 

osiągnięcie stabilizacji klinicznej i funkcjonalnej przy minimalnych działaniach niepo-

żądanych. Ponadto zaangażowanie i rozwój współpracy terapeutycznej są ważne 

w każdym zaburzeniu trwającym całe życie i wymagającym długotrwałego przestrzegania 

zaleceń, a współpraca ta jest szczególnie ważna podczas pierwszego epizodu. W postę-

powaniu długoterminowym głównym celem jest zapobieganie nawrotom epizodów 

i zapewnienie funkcjonalności przy jednoczesnej optymalizacji leczenia [4]. 

W niektórych badaniach dotyczących leczenia biorą udział pacjenci z zaburzeniami 

dwubiegunowymi I i II, ale badania te często nie przedstawiają zróżnicowanych 

wyników. W wytycznych klinicznych podkreśla się ograniczone dowody dotyczące 

leczenia depresji dwubiegunowej i zaburzenia dwubiegunowego II. Leczenie zwykle 

rozpoczyna się od leków stabilizujących nastrój, a w razie potrzeby dodaje się leki 

przeciwdepresyjne lub nowsze leki stabilizujące nastrój. Wszystkie leki przeciwdepresyjne 

mogą prowadzić do hipomanii lub manii, ale wydaje się, że w przypadku nowszych 

inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny ryzyko jest mniejsze. Niezależnie od sto-

sowanych kombinacji leków, u większości pacjentów nadal występują pewne subsyn-

dromalne objawy depresji, a także upośledzenie funkcjonowania. U takich pacjentów 

ważne są dodatkowe interwencje psychospołeczne, które mogą poprawić długoterminowy 

powrót do zdrowia. Ponadto jedną z najważniejszych przeszkód w opiece nad pacjentami 

dwubiegunowymi jest brak wglądu w okresy maniakalne. Może to prowadzić do 

znacznych trudności z długotrwałym stosowaniem leków, co może ulec poprawie dzięki 

terapii psychologicznej, dotarciu do grup wsparcia opartych na wsparciu oraz zaanga-

żowaniu i współpracy z członkami rodziny i sieciami wsparcia społecznego [2, 5]. 

2.3.1. Stabilizatory nastroju 

Stabilizatory nastroju, takie jak lit i walproinian sodu, stanowią podstawę leczenia 

zaburzenia dwubiegunowego typu I. Lit jest równie skuteczny w zapobieganiu 

wahaniom nastrojów, takich jak mania i depresja, w zaburzeniu dwubiegunowym typu 
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II, jak i w zaburzeniu dwubiegunowym I. Leki przeciwdrgawkowe, takie jak walproinian 

sodu i karbamazepina, są również szeroko przepisywane jako stabilizatory nastroju 

i dowodzą skuteczności w przypadku ostrej manii i długoterminowej prewencji. Ilość 

dowodów o ich skuteczności jest niższa niż w przypadku litu, jednak są one przydatne 

u osób, które nie tolerują litu i są bardziej skuteczne niż lit w przypadku epizodów 

mieszanych. Badano nowsze leki przeciwdrgawkowe, ale – jak dotąd – tylko lamo-

trygina okazała się prawdopodobnym stabilizatorem nastroju, a randomizowane badania 

prewencyjne wykazały korzyści w zapobieganiu epizodom nastroju bardziej w przy-

padku depresji niż manii [2, 5]. 

2.3.2. Leki przeciwdepresyjne 

Leczenie depresji dwubiegunowej lekami przeciwdepresyjnymi pozostaje kontro-

wersyjne, gdyż u niektórych osób mogą one spowodować przejście w manię i gwałtowny 

przebieg choroby. Nie są one skuteczniejsze niż lit lub inne leki stabilizujące nastrój 

w ostrej depresji dwubiegunowej ani w długoterminowej prewencji depresji w chorobie 

dwubiegunowej. Niemniej jednak u niewielkiej podgrupy osób z zaburzeniem dwubie-

gunowym leki przeciwdepresyjne mogą przynieść długoterminowe korzyści. Monoterapia 

fluoksetyną może być rozważana w przypadku depresji w jednobiegunowej oraz 

w dwubiegunowej chorobie II stopnia. Ponadto przy stosowaniu wenlafaksyny i bupro-

pionu nie zaobserwowano nawrotów maniakalnych. Stwierdza się skuteczność tranylcy-

prominy i imipraminy, jednak częstość nawrotów jest wyższa w porównaniu z pozostałymi 

lekami. Badania wskazują na skuteczność leków przeciwdepresyjnych jedynie w ostrej 

depresji dwubiegunowej, a nie w leczeniu podtrzymującym – ze względu na ryzyko 

pogorszenia długoterminowego przebiegu chorob [2, 5]. 

2.3.3. Atypowe leki przeciwpsychotyczne 

Atypowe leki przeciwpsychotyczne mają wyraźną skuteczność przeciwmaniakalną 

w ostrym okresie, ale to, czy przynoszą długotrwałe korzyści prewencyjne, nie zostało 

jednoznacznie ustalone. Atypowe leki przeciwpsychotyczne, takie jak risperidon, olanzapina 

i kwetiapina stosowane są w połączeniu ze stabilizatorami nastroju, jak i w monoterapii. 

Połączenie leku przeciwpsychotycznego z lekiem przeciwdepresyjnym może przynieść 

również krótkotrwałe korzyści w ostrej depresji dwubiegunowej z ograniczonym ryzy-

kiem ostrej manii, ale należy zawsze pamiętać, że takie połączenia nie były badane pod 

kątem długoterminowej skuteczności [2, 5]. 

2.4. Psychoterapia 

Choroba dwubiegunowa jest nawracającym zaburzeniem psychicznym, charaktery-

zującym się zmiennymi objawami afektywnymi i upośledzeniem funkcjonowania. Część 

zachorowalności i śmiertelności związanej z tą chorobą można zmniejszyć, stosując 

psychoterapię opartą na dowodach naukowych. Wytyczne dotyczące leczenia coraz 

częściej sugerują, że optymalne leczenie zaburzeń dwubiegunowych wymaga połączenia 

farmakoterapii z ukierunkowaną psychoterapią. Ostatnie randomizowane badanie prze-

prowadzone w Danii wykazało korzyści kliniczne wynikające z takiego podejścia. 

Podejście psychologiczne opiera się na dowodach, że stresory psychospołeczne, w tym 

nadmierna niezgoda lub niepokój w rodzinie, negatywne wydarzenia życiowe lub 

wydarzenia, które zaburzają rytm snu i czuwania lub przyspieszają osiąganie celów, są 

związane z nawrotami i pogorszeniem stanu objawowego. Główne cele psychoterapii 
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wspomagającej w zaburzeniu dwubiegunowym obejmują edukację pacjentów, a w miarę 

możliwości także ich opiekunów, w zakresie strategii radzenia sobie ze stresem, roz-

poznawania wczesnych objawów nawrotu choroby i interwencji w przypadku ich 

wystąpienia, a także w zakresie utrzymywania regularnych nawyków dotyczących stylu 

życia. Ponadto, ze względu na wysoki wskaźnik nieprzestrzegania zaleceń farmakolo-

gicznych (do 60% po ostrych epizodach), w leczeniu psychospołecznym kładzie się 

nacisk na spójność z farmakoterapią. Modele psychoterapii oparte na dowodach 

naukowych obejmują terapię poznawczo-behawioralną, terapię skoncentrowaną na 

rodzinie, terapię interpersonalną i rytmów społecznych, psychoedukację grupową oraz 

systematyczne zarządzanie opieką. Mimo że modele te mają wspólne cele, ich metody, 

założenia i struktura różnią się zasadniczo [6]. 

2.5. Problemy w komunikacji z pacjentem z chorobą afektywną 

dwubiegunową 

Historia naturalna zaburzeń dwubiegunowych często obejmuje okresy remisji, ale 

nawroty są normalne, zwłaszcza jeśli przestrzeganie zasad leczenia jest słabe. Pacjenci 

z dominującą biegunowością depresyjną najczęściej podejmują próby samobójcze, mają 

depresyjny początek i rozpoznaje się u nich chorobę dwubiegunową II, która przebiega 

według schematu sezonowego. Również odwrotnie – w przypadku maniakalnej domi-

nującej biegunowości częste jest nadużywanie leków, a pacjenci zazwyczaj pojawiają 

się w młodym wieku z epizodem maniakalnym i mają chorobę dwubiegunową I. Oprócz 

zaburzeń poznawczych i funkcjonowania u pacjentów z zaburzeniem dwubiegunowym 

występują zaburzenia zdrowia fizycznego. Zaburzenia sercowo-naczyniowe, cukrzyca 

i otyłość są w dużym stopniu współwystępujące i pojawiają się wcześniej w ciągu życia 

w porównaniu z populacją ogólną. Współwystępowanie chorób medycznych jest wskaźni-

kiem gorszego rokowania dla pacjentów z zaburzeniem dwubiegunowym. Zwiększa się 

również śmiertelność, a wyniki 30-letniego badania obserwacyjnego wskazują, że 

zaburzenia krążenia i samobójstwa są głównymi przyczynami zgonów, dlatego tak 

bardzo ważna jest komunikacja z pacjentem z zaburzeniami dwubiegunowymi i wczesna 

interwencja. Wykazano, że choroba dwubiegunowa powoduje zaburzenia neuropoznawcze, 

które utrzymują się nawet wtedy, gdy pacjent jest w fazie eutymicznej. Gdy oceniano 

funkcjonowanie społeczne i zawodowe, stwierdzono, że szybkość przetwarzania koreluje 

dodatnio z funkcjonowaniem społecznym, a uczenie się werbalne z funkcjonowaniem 

zawodowym w różnych stanach nastroju u pacjentów z zaburzeniami dwubiegunowymi, 

co wskazuje na związek między funkcjonowaniem poznawczym i społecznym/zawodowym 

niezależnie od stanów nastroju. Łagodne objawy choroby mogą utrudniać postawienie 

jednoznacznej diagnozy. Wykazano też, że wzorce objawów są związane z wiekiem. 

Badanie przeprowadzone wśród 600 pacjentów z chorobą dwubiegunową wykazało, że 

69% z nich zostało początkowo źle zdiagnozowanych. Pacjenci ci konsultowali się 

średnio z czterema różnymi lekarzami (nie sprecyzowano, czy byli to psychiatrzy), 

zanim otrzymali trafne rozpoznanie. Przed postawieniem diagnozy u 70% pacjentów 

występował jeden lub więcej z następujących objawów: nieregularny sen, podwyższony 

nastrój lub uniesienie, gonitwa myśli, zwiększona aktywność fizyczna i umysłowa, 

wzmożona mowa, impulsywność lub zła ocena sytuacji. Pokazuje to, że pomimo typo-

wych objawów istnieje prawdopodobieństwo błędnej diagnozy lub niedostatecznej 

diagnozy. Fakt, że pacjenci nie opisywali klinicystom wszystkich tych objawów 
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wskazuje na niechęć i być może ukryte piętno, które wymaga dalszych badań. U dużej 

liczby pacjentów z chorobą dwubiegunową, zwłaszcza młodszych, początkowe objawy 

choroby występują tylko w postaci epizodów depresyjnych. Pacjenci tacy mogą być 

początkowo błędnie rozpoznawani jako chorzy na dużą depresję i są nieprawidłowo 

prowadzeni, co powoduje opóźnienie wdrożenia terapii stabilizującej nastrój i właści-

wego poradnictwa, a w konsekwencji zmniejszenie skuteczności odpowiedniego leczenia 

farmakologicznego choroby dwubiegunowej. Nadmierne stosowanie leków przeciwde-

presyjnych u pacjentów z chorobą dwubiegunową wiąże się ze zwiększonym ryzykiem 

wystąpienia manii lekowej, a także z możliwością wystąpienia opornych na leczenie 

epizodów szybkiej zmiany faz. Stwierdzono, że niektóre podstawowe objawy choroby 

depresyjnej, takie jak lęk, smutek, zaburzenia snu, zmęczenie, utrata zainteresowań, 

trudności z koncentracją, poczucie nieadekwatności i bezwartościowości, występują 

w różnych krajach i kulturach. Sugeruje to, że choroba depresyjna jest z natury podobna 

w różnych kulturach, mimo różnic w charakterystyce poszczególnych pacjentów. 

Wydaje się jednak, że wpływy kulturowe oddziałują na ekspresję wtórnych objawów 

zaburzeń depresyjnych. Na przykład pacjenci z depresją w krajach rozwijających się 

rzadko przejawiają poczucie winy lub tendencje samobójcze, natomiast częściej wystę-

pują u nich objawy somatyzacyjne lub hipochondryczne. Możliwe jest również, że podobne 

objawy mogą prowadzić do różnych rozpoznań w różnych kulturach. Stykanie się 

pacjentów i lekarzy z różnych środowisk kulturowych może stwarzać bariery dla 

skutecznej diagnozy i leczenia chorób psychicznych, co jest nieuniknione w społeczeń-

stwach wielokulturowych takich jak USA i Wielka Brytania. Diagnoza psychiatryczna 

zależy w dużej mierze od skutecznej komunikacji między pacjentem a lekarzem, 

a proces ten może być utrudniony, gdy pacjent i lekarz różnią się kulturowo, zwłaszcza 

w zakresie używania języka. W niektórych językach brakuje nawet specyficznych słów 

do opisywania negatywnych stanów emocjonalnych. Bariery językowe mogą również 

prowadzić do błędnej interpretacji charakteru lub nasilenia objawów i mogą zakłócać 

przestrzeganie zaleceń lekarskich oraz ocenę dalszych działań. Niektóre badania sugerują, 

że czarni i latynoscy pacjenci z chorobą dwubiegunową częściej niż biali są błędnie 

diagnozowani jako chorzy na schizofrenię. Czynniki, które często są odpowiedzialne za 

te błędy diagnostyczne, obejmują błędne rozpoznawanie objawów związanych z treścią 

myśli (halucynacje i urojenia) oraz procesem myślowym (luźne skojarzenia, niepełne 

myśli i ucieczka myśli), a także różnice kulturowe między pacjentami a ich opiekunami 

lub terapeutami. Na podstawie badań 52 kolejnych przyjęć na stacjonarne oddziały 

psychiatryczne w Londynie stwierdzono, że większy odsetek przyjęć (23,1%) wynikał 

z działań policji niż ze skierowania przez lekarza pierwszego kontaktu (15,4%). Zauwa-

żono także, że wśród czarnych pacjentów szpitala psychiatrycznego poziom niezadowo-

lenia z opieki podstawowej był znacznie wyższy w porównaniu z obawami wyrażanymi 

przez białych pacjentów. Spośród pacjentów rasy czarnej, którzy trafili do systemu za 

pośrednictwem opieki podstawowej, u jednej piątej zdiagnozowano zaburzenia afektywne, 

podczas gdy podobną diagnozę otrzymała ponad połowa pacjentów rasy białej. Średnie 

opóźnienie w podstawowej opiece zdrowotnej (dla wszystkich rozpoznań) wynosiło 22 

tygodnie, niezależnie od pochodzenia etnicznego. Nie jest więc zaskoczeniem, że poziom 

niezadowolenia z opieki podstawowej był wysoki. Na podstawie tych przekrojowych 

danych nie jest jasne, czy niezadowolenie doprowadziło do opóźnień, czy też opóźnienia 

doprowadziły do niezadowolenia. Wśród przyczyn niezadowolenia najczęstszą był brak 
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dostępności usług w podstawowej opiece zdrowotnej. Uważa się, że pacjenci z mniej 

nasilonymi objawami mogą być bardziej skłonni do poszukiwania pierwszej pomocy 

medycznej u lekarza, który nie jest psychiatrą. Jednocześnie bardziej subtelne objawy 

choroby mogą utrudniać rozpoznanie. W rzeczywistości badania udokumentowały, że 

choroba dwubiegunowa występuje u 10-30% pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej 

leczonych z powodu depresji lub lęku. Sugeruje się, że nierozpoznanie choroby dwu-

biegunowej w tym środowisku jest wynikiem nieskutecznego, przekrojowego podejścia 

do diagnostyki oraz niedostatecznego zrozumienia przez lekarzy podstawowej opieki 

zdrowotnej podtypu dwubiegunowego II (np. rozpoznawania hipomanii). Ponadto wiele 

objawów choroby dwubiegunowej nakłada się na objawy innych zaburzeń charaktery-

zujących się wahaniami nastroju, takich jak zaburzenia osobowości, nadużywanie 

substancji i zaburzenia kontroli impulsów. Nakładanie się objawów sprawia, że diagnoza 

jest trudna dla doświadczonych psychoterapeutów, a tym bardziej dla zapracowanych 

lekarzy rodzinnych, którzy mają niewiele czasu na indywidualną pracę z każdym 

pacjentem [5, 7-10]. 

2.6. Skuteczna komunikacja z pacjentem z chorobą afektywną 

dwubiegunową 

Choroba dwubiegunowa jest zaburzeniem psychicznym, które powoduje upośledzenie 

funkcjonowania w życiu codziennym, co pociąga za sobą koszty zarówno dla pacjentów, 

jak i dla społeczeństwa. Jest to choroba wieloaspektowa, dlatego konieczne jest 

kompleksowe podejście biologiczne, społeczne i psychologiczne. W ostatniej dekadzie 

dokonano ogromnego postępu w dziedzinie biologii molekularnej, genetyki i neuro-

obrazowania. Następnym krokiem jest przyswojenie tych wyników z zastosowaniem 

podejścia translacyjnego. Postępy w zakresie translacji mogą zwiększyć zrozumienie 

patofizjologii i poprawić dokładność diagnostyki, zwłaszcza u młodych ludzi, aby 

wykryć zaburzenie dwubiegunowe na wcześniejszym etapie. Zredagowano model dostępu 

do opieki zdrowotnej, który identyfikuje sekwencyjne filtry skierowań, przez które 

przechodzi pacjent, aby uzyskać opiekę specjalistyczną. Model ten zakłada, że pacjenci 

rozpoczynają opiekę u lekarza pierwszego kontaktu, a następnie są kierowani do 

specjalistów psychiatrów. Skuteczność tego podejścia zależy od prezentacji objawów, 

zdolności lekarza pierwszego kontaktu do rozpoznania zaburzeń psychicznych i jego 

gotowości do skierowania pacjenta do specjalisty. Włączenie sektora pozarządowego 

i wolontariatu, promocja zdrowia i edukacja publiczna w szkołach, a także uwzględnienie 

miejsc kultu i tradycyjnych uzdrowicieli mogą być użyteczne w diagnozowaniu i leczeniu 

zaburzeń u pacjentów z innych kultur. Takie źródła umożliwią lekarzom rozpoznanie 

objawów podprogowych. Jest prawdopodobne, że pacjenci mogą szukać pomocy 

u przedstawicieli medycyny komplementarnej, jeśli choroba jest postrzegana jako 

łagodna. W wywiadzie z uzdrowicielem religijnym pokazano, że czuł się on zdolny do 

rozpoznania progu i był w stanie odesłać „poważnych” pacjentów do miejscowego 

szpitala psychiatrycznego. W badaniach przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii w przy-

padku pierwszego początku psychozy dowiedziono, że pacjenci z Azji Południowej 

i Afryki częściej korzystali z usług uzdrowicieli religijnych i wyznaniowych jako pierwszej 

pomocy. Chociaż liczby te były niewielkie, zaobserwowano, że w tych dwóch grupach 

psychiatrzy mogli być szóstym lub siódmym portem, po przejściu przez pięć lub sześć 

filtrów. Pacjenci z zaburzeniem dwubiegunowym wymagają współpracy lekarzy 
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pierwszego kontaktu, psychiatrów, pielęgniarek, pracowników socjalnych, terapeutów 

i innych osób wspierających ich w radzeniu sobie z chorobą. Pielęgniarki psychiatryczne 

i pielęgniarki prowadzące zaawansowane praktyki zapewniają pacjentom ważną psycho-

edukację dotyczącą rozpoznania, leków i innych strategii leczenia. Komunikacja między 

zespołami opieki ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia, że pacjenci przestrzegają 

zasad leczenia, są monitorowani pod kątem objawów i działań niepożądanych, a także 

otrzymują obserwację i wsparcie w celu poprawy swojego funkcjonowania. Nie ulega 

wątpliwości, że istnieje potrzeba zwiększenia zaangażowania lekarzy podstawowej opieki 

zdrowotnej w ocenę, wykrywanie i leczenie zaburzeń. Wymaga to także ściślejszej 

współpracy z innymi placówkami w ramach dwukierunkowego dialogu dotyczącego 

poszczególnych pacjentów. Psychiatrzy są już zaangażowani we współpracę z pod-

stawową opieką zdrowotną i instytucjami partnerskimi, mogą więc motywować i ułatwiać 

bliższą współpracę wszystkich instytucji działających w ramach ścieżki dla dobra 

pacjentów. Poprawa dostępu do specjalistycznej opieki ambulatoryjnej może mieć zna-

czący wpływ na krótko- i długoterminowe wyniki leczenia pacjentów z chorobą dwubie-

gunową. Zapewnienie pacjentom z zaburzeniem dwubiegunowym łatwego dostępu do 

opieki ambulatoryjnej zmniejszy liczbę zgłoszeń na izbę przyjęć i zwiększy intensyw-

ność leczenia farmakologicznego bez widocznego wzrostu zgłaszanych działań niepożą-

danych. Terapie interpersonalne, mające na celu optymalizację interakcji międzyludzkich, 

są uznanym narzędziem terapeutycznym w zaburzeniach nastroju. Wykazano, że dostro-

jenie się do klinicysty jest w stanie przewidzieć poprawę w depresji. W badaniu 

z udziałem 31 pacjentów z depresją dwubiegunową i jednobiegunową dostrojenie defi-

niowano jako mierzalne zachowania niewerbalne, w tym kontakt wzrokowy i wokalizacje 

lub gesty wyrażające uznanie. Wzrost poziomu dostrojenia w trakcie wywiadu przewi-

dywał korzystniejszy przebieg depresji, podczas gdy spadek poziomu dostrojenia miał 

negatywne znaczenie prognostyczne. Wyniki te podkreślają rolę relacji terapeutycznej 

i procesów interpersonalnych w zaburzeniach nastroju. Wykazano również, że optymizm 

psychiatrów może być predyktorem wyników leczenia zaburzeń nastroju. Zapewnienie 

nadziei, od dawna uznawane za ważny element każdej interwencji medycznej, wydaje 

się mieć wymierne korzyści dla wyników leczenia. Styl komunikacji oparty na 

współpracy lub uczestnictwie może pozytywnie wpływać na czynniki ryzyka takie jak 

przekonania na temat leków i postawy wobec leczenia, a także wpływać na zachowania 

związane z przestrzeganiem zaleceń. Badania pokazują, że relacja pacjent–lekarz ma 

zasadniczy wpływ na przekonania dotyczące przestrzegania zaleceń i że im silniej lekarz 

wierzy w przepisywane przez siebie leczenie, tym większe jest prawdopodobieństwo, iż 

pacjent będzie go przestrzegał. Psychiatrzy, którzy mają ambiwalentny stosunek do 

leków, mogą pośrednio lub bezpośrednio przekazywać to pacjentom, wpływając na 

słabe przestrzeganie zaleceń. W dwóch randomizowanych badaniach kontrolowanych 

z udziałem objawowych pacjentów z zaburzeniami dwubiegunowymi typu I i II stwier-

dzono, że do dwóch lat po epizodzie maniakalnym, mieszanym lub depresyjnym 

pacjenci z zaburzeniami dwubiegunowymi, którzy otrzymywali terapię skoncentrowaną 

na rodzinie i farmakoterapię, mieli o 30-35% niższe wskaźniki nawrotów i ponownej 

hospitalizacji oraz mniej nasilone objawy niż pacjenci objęci indywidualnym prowa-

dzeniem lub równie intensywnym leczeniem indywidualnym. Edukacja opiekunów na 

temat choroby dwubiegunowej może przekładać się na korzyści dla pacjentów, nawet 

jeśli chorzy nie uczestniczą w sesjach edukacyjnych. Dodatkowe interwencje rodzinne 
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mogą potencjalnie wydłużyć okresy stabilizacji i złagodzić objawy rezydualne w le-

czeniu podtrzymującym. Jednak różnice w preferencjach dotyczących leczenia, czynniki 

kulturowe (np. gotowość do ujawniania się przed innymi) i struktura rodziny (np. rodzice 

vs. małżonkowie) mogą wpływać na gotowość pacjentów lub opiekunów do uczest-

nictwa w terapii rodzinnej [5, 6, 9-11]. 

3. Wnioski 

Zaburzenie afektywne dwubiegunowe jest chorobą wieloczynnikową z silnym 

komponentem genetycznym. Jednak czynniki środowiskowe również odgrywają rolę 

w powstawaniu choroby oraz w nawrotach maniakalnych i depresyjnych. Wystąpienie 

zaburzenia jest konsekwencją złożonej interakcji między czynnikami genetycznymi 

i środowiskowymi. Pomimo obecnego stanu wiedzy w dziedzinie psychiatrii i dostęp-

ności skutecznych metod leczenia, na całym świecie duża liczba pacjentów nadal cierpi 

na chorobę dwubiegunową. Konieczne są dalsze badania nad trudnościami w komunikacji 

z pacjentem z chorobą afektywną dwubiegunową. Należy skupić się przede wszystkim 

na większym uświadamianiu i zachęceniu pacjentów do opieki. W tym przypadku istotną 

rolę odgrywa interwencja psychospołeczna ze strony rodziny. Poprawa umiejętności 

wczesnego rozpoznawania i interweniowania w przypadku objawów ostrzegawczych 

ma ogromny wpływ na wystąpienie nawrotów choroby. Lekarze rodzinni – jako główni 

świadczeniodawcy opieki w zakresie zdrowia psychicznego – powinni dołożyć 

wszelkich starań, aby w odpowiedni sposób rozpoznawać i leczyć zaburzenia afektywne 

dwubiegunowe. Muszą być oni świadomi możliwości wystąpienia barier komunika-

cyjnych podczas oceny pacjentów pochodzących z różnych środowisk kulturowych lub 

etnicznych, zwłaszcza tych, z którymi występują znaczne różnice językowe. Tylko w ten 

sposób można zapewnić odpowiedni kulturowo i wrażliwy model opieki. Ponadto lepsza 

edukacja społeczeństwa i środowiska podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie 

objawów i konsekwencji choroby dwubiegunowej mogłaby zmotywować pacjentów do 

szukania interwencji medycznej i zwiększenia prawdopodobieństwa postawienia trafnego 

rozpoznania. Znacząca poprawa komunikacji oparta na współpracy lekarz–pacjent może 

również pozytywnie wpływać na czynniki ryzyka, takie jak przekonania na temat leków 

i postawy wobec leczenia, co zwiększa zdolność radzenia sobie ze stresorami środo-

wiskowymi związanymi z objawami choroby. Choć kwestie te wymagają dalszych 

wyjaśnień, już teraz widać, że jednym z najważniejszych i fundamentalnych problemów 

jest trafne definiowanie i terminowe rozpoznawanie choroby dwubiegunowej. 
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Trudności w komunikacji z pacjentem z chorobą afektywną dwubiegunową 

Streszczenie 
Choroba afektywna dwubiegunowa jest poważnym zaburzeniem psychicznym, które charakteryzuje się 

występowaniem nawracających epizodów depresyjnych, maniakalnych i mieszanych. Epizody te są zwykle 

oddzielone okresami względnie normalnego nastroju i funkcjonowania. Dokonany został przegląd literatury 

na platformie PubMed, na której znajduje się wiele artykułów dotyczących poruszanego tematu. Przegląd 
jest wzbogacony o artykuły oparte na badaniach klinicznych. Komunikacja z pacjentami z chorobą afektywną 

dwubiegunową jest trudna i wymaga poświęcenia czasu. Dzięki odpowiedniej współpracy z pacjentem 

możliwe jest odpowiednio wczesne rozpoznanie i zainterweniowanie w przypadku objawów ostrzegawczych, 

dzięki czemu możemy zapobiec wystąpieniu nawrotów choroby. Poprawa komunikacji lekarz–pacjent może 
również pozytywnie wpływać na czynniki ryzyka, takie jak przekonania na temat leków i postawy wobec 

leczenia, co zwiększa zdolność radzenia sobie ze stresorami środowiskowymi związanymi z objawami 

choroby. Lekarze w komunikacji z pacjentem z zaburzeniami dwubiegunowymi zmagają się z barierami 

kulturowo-etnicznymi, środowiskowymi i językowymi, dlatego powinien być zastosowany odpowiedni 
kulturowo i wrażliwy model opieki. Ponadto lepsza edukacja społeczeństwa i środowiska podstawowej opieki 

zdrowotnej w zakresie objawów i konsekwencji choroby dwubiegunowej mogłaby zmotywować pacjentów 

do szukania interwencji medycznej i zwiększenia prawdopodobieństwa postawienia trafnego rozpoznania. 

Odpowiednia współpraca pomiędzy lekarzem a pacjentem może również pozytywnie wpływać na czynniki 
ryzyka, takie jak przekonania na temat leków i postawy wobec leczenia, co zwiększa zdolność radzenia sobie 

ze stresorami środowiskowymi związanymi z objawami choroby. Jednym z najważniejszych problemów jest 

trafne definiowanie i terminowe rozpoznawanie choroby dwubiegunowej. 

Słowa kluczowe: choroba afektywna dwubiegunowa, choroba psychiczna, psychiatria, psychoterapia 

Difficulties in communicating with patients with bipolar affective disorder 

Abstract 
Bipolar affective disorder is a serious mental disorder characterised by recurrent depressive, manic and 

mixed episodes. These episodes are usually separated by periods of relatively normal mood and functioning. 

A literature review was performed on the PubMed platform, which contains a large number of articles on the 

topic addressed. The review is enriched by articles based on clinical studies. Communication with patients 

with bipolar affective disorder is difficult and requires dedicated time. With the right collaboration with the 

patient, it is possible to recognise and intervene on warning signs early enough to prevent relapse. Improved 

doctor-patient communication can also have a positive impact on risk factors such as beliefs about 

medication and attitudes towards treatment, which increases the ability to cope with environmental stressors 
associated with disease symptoms. Physicians face cultural-ethnic, environmental and language barriers 

when communicating with patients with bipolar disorder, so a culturally appropriate and sensitive model of 

care should be used. Furthermore, better education of the public and the primary care community about the 

symptoms and consequences of bipolar disorder could motivate patients to seek medical intervention and 
increase the likelihood of an accurate diagnosis. Adequate physician-patient collaboration can also positively 

influence risk factors such as beliefs about medication and attitudes towards treatment, which increases the 

ability to cope with environmental stressors associated with symptoms of the illness. One of the most 

important problems is the accurate definition and timely diagnosis of bipolar disorder. 
Keywords: bipolar disorder, mental illness, psychiatry, psychotherapy 
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Zmniejszona zdolność rozpoznawania emocji 

w przebiegu jadłowstrętu psychicznego 

1. Wprowadzenie 

Jadłowstręt psychiczny (AN, łac. anorexia nervosa) jest zaburzeniem odżywiania 

charakteryzującym się nieprawidłowo niską masą ciała, silnym lękiem przed przybra-

niem na wadze i zniekształconym postrzeganiem wagi. Jest wyniszczającą i zagrażającą 

życiu chorobą, o czym świadczy fakt, że standaryzowane wskaźniki śmiertelności są 

najwyższe spośród wszystkich zaburzeń psychicznych. Wciąż jednak stosunkowo niewiele 

wiadomo na temat mechanizmów przyczynowych związanych z rozwojem i utrzyma-

niem zaburzenia [1]. Szczególną uwagę należy zwrócić na trudności w funkcjonowaniu 

społeczno-emocjonalnym chorych na AN, w tym na problemy ze zdolnością rozpozna-

wania emocji (ERA, ang. emotion recognition ability) [2]. Trudności w rozpoznawaniu 

emocji w AN są związane z gorszymi rokowaniami i wynikami leczenia. Mogą 

towarzyszyć ostrej fazie choroby, ale także stanowić bardziej złożony problem. Istnieją 

dowody na to, że trudności w rozpoznawaniu emocji utrzymują się, choć w mniejszym 

stopniu, nawet po wyzdrowieniu z AN [3]. 

Leczenie anoreksji wymaga kompleksowego podejścia do pacjenta. Poza wdroże-

niem leczenia farmakologicznego kluczowa jest psychoterapia. Największą rolę odgrywa 

terapia poznawczo-behawioralna, podczas której dzięki rozmowie można określić, 

zdefiniować czynniki leżące u podstaw zaburzenia. Jest to niezwykle ważne w perspek-

tywie całego procesu terapeutycznego. Liczne badania potwierdziły, że niewerbalne 

aspekty porozumiewania się pełnią istotne funkcje komunikacyjne. Według amerykań-

skiego naukowca Roya Birdwhistella jedynie 35% komunikatu stanowią informacje 

przekazywane za pomocą słów, a 65% to informacje przekazywane przy pomocy 

ekspresji niewerbalnej, która u pacjentów z AN może być mylnie interpretowana. 

Zdolność do regulowania, rozpoznawania, rozumienia i wyrażania emocji w odpowiedni 

sposób umożliwia jednostce udaną interakcję i komunikację w kontekście społecznym 

oraz współdziałanie i radzenie sobie z problemami. W związku z powyższym ocena 

aleksytymii, którą można zdefiniować jako trudności w świadomym przeżywaniu, 

identyfikowaniu i opisywaniu emocji, wydaje się istotna, ponieważ może pomóc 

w zrozumieniu funkcji emocjonalnych w AN i – co za tym idzie – pomóc w jeszcze 

lepszym przystosowaniu, spersonalizowaniu psychoterapii do potrzeb pacjentów [2]. 
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1.1. Etiologia 

Od lat trwają badania nad etiologią i patogenezą AN. Nadal zastanawiający jest fakt, 

że spośród bardzo wielu odchudzających się osób tylko niektóre chorują na jadłowstręt 

psychiczny. Chociaż etiologia zaburzeń odżywiania jest w dużej mierze nieznana, uważa 

się, że do choroby przyczynia się połączenie czynników biologicznych, psychologicz-

nych i społecznych. 

Wiemy, że AN ma tendencję do występowania w rodzinach [4]. Uważa się, że geny 

przyczyniają się do wzrostu ryzyka rozwoju AN od ponad 50% do 74%. Badania 

wykazują również, że istnieje zwiększone ryzyko, iż potomstwo będzie chore, jeśli 

matka miała AN w ciąży, chociaż czasami trudno jest rozdzielić rolę genetyki od roli 

środowiska [5]. Naukowcy ustalają, które geny przyczyniają się do zwiększonego ryzyka 

zachorowania na AN. Sprawdzono mutacje genu receptorów estrogenów α lub β, 

dopaminy, leptyny, serotoniny, neuropeptydu Y i melanokortyny. Ciężko jednoznacznie 

określić, które geny są powiązane z AN, ale ogromne nadzieje wiąże się z mutacją 

genów kodujących białka rozprzęgające (UCP, ang. uncoupling proteins). Geny 

kodujące UCP-2 i UCP-3 zmapowano na chromosomie 11q13, którego zmiany potwier-

dzono w otyłości i hiperinsulinemii. Wykazano, że jeden z dwóch wysoce polimorficznych 

markerów, który zlokalizowany jest w odległości 3-cM od miejsca kodującego białka 

UCP-2/3, występował znacznie częściej w populacji chorych na anoreksję niż w grupie 

kontrolnej [6]. 

Zdecydowanie większą rolę przypisuje się czynnikom psychospołecznym. Wielu 

naukowców skupia się na znaczeniu środowiska rodzinnego w etiopatogenezie AN. 

Podkreśla się znaczenie dominującej, nadopiekuńczej matki, natomiast ojciec charakte-

ryzowany jest jako bierny, pasywny, słaby, stojący na uboczu. Do czynników mogących 

wywołać objawy AN, zalicza się również niewłaściwe interakcje między rodzicami 

a dziećmi, które wynikają z zaburzonej komunikacji wewnątrzrodzinnej. Zauważono 

także, że nieuwzględnianie przez rodziców dążeń dziecka do niezależności, potwier-

dzania swojej tożsamości i uzyskania samodzielności może wywierać wpływ na powstanie 

jadłowstrętu psychicznego [6]. 

Jeśli chodzi o aspekty neurobiologiczne, to zaburzenia kontroli mają ścisły związek 

z neuropeptydami i neuroprzekaźnikami. Przyjmuje się, że zaburzenia neurohormonalne 

(w zakresie układów: podwzgórzowo-przysadkowo-gonadowego, podwzgórzowo-przy-

sadkowo-nadnerczowego, podwzgórzowo-przysadkowo-tarczycowego i układu pod-

wzgórze–GH–IGF-1) mają charakter wtórny psychologiczne – wg teorii poznawczo-

behawioralnych wewnętrzna potrzeba ścisłej kontroli nad własnym życiem w połączeniu 

ze zbyt surową oceną własnego wyglądu i masy ciała skutkuje nieprzyjmowaniem 

pokarmów [7]. Uważa się, że pewną rolę odgrywają również zaburzenia dopaminergiczne, 

odpowiadając za nadpobudliwe zachowania motoryczne oraz nieprawidłowości w na-

gradzaniu i hamowaniu zachowania [8]. Niektórzy badacze twierdzą, że uszkodzenia 

centralnego układu nerwowego, które wystąpiły w ostatnim okresie życia płodowego 

lub w okresie okołoporodowym mogą mieć wpływ na rozwój AN [6]. 

Wśród czynników ryzyka zachorowania możemy wymienić: płeć żeńską, wiek 

młodzieńczy, przynależność do zachodniej cywilizacji, obciążający wywiad rodzinny 

(występowanie zaburzeń odżywiania, depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń kompul-

sywno-obsesyjnych), nieprawidłowe relacje z rodzicami (słaby kontakt, nadmierne 

oczekiwania, konflikty), molestowanie seksualne, krytyczne komentarze na temat diety 
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i wyglądu ze strony otoczenia, presja zawodowa lub społeczna na szczupłą sylwetkę, 

niska samoocena, perfekcjonizm, zaburzenia lękowe, wcześniactwo, mała masa 

urodzeniowa [7]. 

1.2. Kryteria rozpoznania 

Anorexia nervosa to termin diagnostyczny, który dosłownie oznacza neurotyczną 

utratę apetytu. 

William Gull po raz pierwszy opisał przypadek AN w czasopiśmie Lancet w 1888 

roku. Kryteria diagnostyczne dla AN z czasem znacznie się zmieniły. Te najbardziej 

aktualne to Kryteria Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego DSM-V (ang. 

The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Istotną zmianą w stosunku 

do poprzedniej klasyfikacji jest brak konieczności zaniku miesiączki. 

Kryteria diagnostyczne według DSM-5: 

• ograniczenie podaży energetycznej posiłków prowadzące do znacząco obniżonej 

wagi ciała (odpowiednio do płci, wieku, zdrowia fizycznego); 

•  intensywna obawa przed przybraniem na wadze lub otyłością, lub utrzymujące się 

zachowania uniemożliwiające przybranie na wadze, nawet przy znacząco obniżonej 

masie ciała; 

•  zaburzone doświadczanie wagi lub kształtu ciała, nadmierny wpływ wagi ciała na 

samoocenę lub utrzymująca się nieświadomość znaczenia obecnej zbyt niskiej wagi 

ciała. 

Klasyfikacja DSM-5 wyróżnia cztery stopnie nasilenia jadłowstrętu, w zależności od 

BMI: łagodny (BMI ≥17kg/m²), umiarkowany (BMI 16–16,99 kg/m²), ciężki (BMI 15-

15,99 kg/m²), bardzo ciężki (BMI <15 kg/m²) [9]. 

Kryteria diagnostyczne według ICD-10: 

• zmniejszenie masy ciała (albo brak przyrostu – u dzieci) prowadzące do osiągnięcia 

masy ciała 15% poniżej prawidłowej lub oczekiwanej dla wieku albo BMI równe 

lub mniejsze od 17,5; 

• zachowania mające na celu zmniejszenie masy ciała: unikanie „tuczącego” poży-

wienia, prowokowanie wymiotów, przeczyszczania, wyczerpujące ćwiczenia fizyczne, 

stosowanie leków zmniejszających łaknienie albo moczopędnych; 

• obawa przed przytyciem i zaburzony obraz własnego ciała; 

• zaburzenia hormonalne, manifestujące się u kobiet zanikiem miesiączki, a u męż-

czyzn utratą zainteresowań seksualnych i potencji; 

• zaburzenie nie spełnia kryteriów rozpoznania bulimii psychicznej [10]. 

2. Anoreksja a funkcjonowanie społeczno-emocjonalne 

Anoreksja wiąże się z istotnymi następstwami fizycznymi, psychologicznymi i spo-

łecznymi oraz zwiększa ryzyko zachowań samobójczych. Początek zaburzenia wystę-

puje zazwyczaj w okresie dojrzewania, a jego przebieg często jest przewlekły. Jednak 

pomimo stosowanych obecnie interwencji psychologicznych, zaburzenie to charakteryzuje 

się niskimi wskaźnikami remisji i wysokim poziomem nawrotów. 

Z badań wynika, że trudności w regulacji emocji odgrywają kluczową rolę w rozwoju 

i utrzymaniu różnych psychopatologii, takich jak lęk, depresja czy właśnie zaburzenia 

odżywiania. Lavender i wsp. stwierdzili, że pacjenci z AN mają znaczne trudności 

w regulowaniu swoich emocji. Sugerowali, że AN charakteryzuje się tendencją do zabu-
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rzonej kontroli zachowania, unikaniem sytuacji wywołujących emocje, nieakceptowaniem 

i tłumieniem emocji, obniżoną samoświadomością emocjonalną i upośledzeniem roz-

poznawania emocji u innych [11]. Pacjenci z AN są bardziej aleksytymiczni i mają 

większe trudności z rozpoznawaniem i opisywaniem swoich uczuć. Chorych cechuje 

niższa samoocena, brak poczucia własnej wartości większa złość wobec siebie, negatywne 

przekonania o sobie. W przypadku tej jednostki chorobowej u pacjentów widoczny jest 

duży krytycyzm wobec własnej osoby. Empatia jest kolejną kluczową umiejętnością 

emocjonalną, która wpływa na funkcjonowanie społeczno-emocjonalne i dobrostan 

psychiczny. Dwa główne składniki empatii opisywane są jako dzielenie się stanami 

emocjonalnymi (empatia emocjonalna) i rozumienie perspektywy (empatia poznawcza) 

innych osób. Pacjenci z AN mają trudności w zakresie umiejętności empatii. Obecność 

objawów depresji i lęku oraz traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa wpływają na 

regulowanie emocji i inne funkcje emocjonalne. Dlatego też tak ważne jest kontrolo-

wanie tych zmiennych zakłócających podczas oceny funkcji emocjonalnych u pacjentów 

z AN [12-14]. 

Rozpoznawanie emocji jest definiowane jako umiejętność rozpoznawania i interpre-

towania stanu emocjonalnego innych osób. Jest ono istotne dla rozwoju skutecznych 

interakcji interpersonalnych i przystosowania społecznego. Braki w rozpoznawaniu 

emocji są związane z trudnościami społeczno-emocjonalnymi u osób z AN. Twierdzi 

się, że umiejętność ta jest wadliwa u osób z AN a z drugiej strony, że trudności 

w rozpoznawaniu emocji przyczyniają się do rozwoju i utrzymania AN [12]. Błędne 

rozpoznanie emocji może skutkować uruchomieniem nieprawidłowych interakcji 

społecznych, które finalnie doprowadzają do wyzwolenia negatywnych emocji, takich 

jak: wstyd, niepokój, poczucie winy, lęk. Nieprawidłowa interpretacja negatywnych 

uczuć innej osoby może doprowadzić do interpersonalnego dystresu, podczas gdy 

nierozpoznawanie, mylenie pozytywnych uczuć innych ogranicza możliwość pozytywnego 

doświadczenia interpersonalnego. Kolejną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę, jest 

to, że pacjentów cechują przesadnie wygórowane ambicje i perfekcjonizm, przy 

jednoczesnym poczuciu braku skuteczności działania. Paraliżujące poczucie braku 

efektywności, które przenika całą aktywność i myślenie pacjentów, postrzega się jako 

jeden z najważniejszych aspektów funkcjonowania chorych na anoreksję. Uwidacznia 

się ono w postrzeganiu siebie jako działającego tylko w odpowiedzi na sytuację lub 

zgodnie z wymaganiami innych ludzi. Deficyt, niedomiar w zakresie samorządności 

i autonomii pacjenci ukrywają za fasadą negatywizmu. W kontaktach międzyludzkich 

chorych na anoreksję odbiera się jako skłonne do uległości, niesprawiające trudności 

wychowawczych osoby. Świat widzą w ekstremalnych odcieniach, a także przesadnie 

starają się kontrolować swoje emocje [6]. 

3. Techniki badania zdolności rozpoznawania emocji 

W wielu badaniach (np. Kessler i in., 2006; Mendlewicz i in., 2005; Dinkler i in., 

2019) zastosowano miary, w których podstawowe emocje (strach, złość, wstręt, szczęście, 

smutek i zaskoczenie) mają być rozpoznawane na podstawie statycznych zdjęć mimiki, 

na przykład Test Etykietowania Emocji Wyrażonych Na Twarzy (FEEL, ang. Facially 

Expressed Emotion Labelling Test). Jednak zadania, które uwzględniają tylko rozpozna-

wanie podstawowych emocji, mogą nie być wystarczająco wrażliwe, ponieważ pacjenci 
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z AN wydają się mieć trudności szczególnie w rozpoznawaniu bardziej złożonych 

emocji [15]. 

Rozpoznawanie złożonych emocji często było oceniane za pomocą testu „Czytanie 

umysłu w oczach” (RME, ang. Reading the Mind in the Eyes Test). W RME uczestnicy 

proszeni są o wywnioskowanie kognitywnych lub afektywnych stanów psychicznych na 

podstawie zdjęć tylko okolicy oczu danej twarzy. Jednak łączenie elementów kogni-

tywnych (np. zabawnych, refleksyjnych) i emocjonalnych ogranicza użyteczność RME. 

Jest to ważne, ponieważ pacjenci z AN mogą doświadczać szczególnych trudności 

z wnioskowaniem o emocjonalnych, ale nie kognitywnych stanach psychicznych 

u innych [15-17]. 

Naukowcy badali trudności we wnioskowaniu o emocjonalnych stanach psychicz-

nych przy pomocy Filmu MASC (ang. Movie for the Assessment of Social Cognition). 

W MASC uczestnicy oglądają nagrane na wideo rozmowy czterech aktorów. Zadanie 

zawiera struktury poznawcze takie jak fałszywe przekonania, faux pas, metafora 

i sarkazm. Jednak to narzędzie pomiarowe jest bardziej odpowiednie do badania stanów 

kognitywnych i afektywnych w złożonych interakcjach społecznych, a mniej do specy-

ficznego badania ERA na podstawie sygnałów niewerbalnych, ponieważ aktorzy 

wymieniają werbalne sygnały emocjonalne. Ponadto wydaje się nieco nieoptymalne dla 

badań nad AN ze względu na jawne pokazywanie jedzenia w niektórych scenach oraz 

stosunkowo znaczącą rolę kwestii romantycznych. Może to odwracać uwagę uczest-

ników z AN [16]. 

Innym sposobem pomiaru ERA na podstawie sygnałów niewerbalnych są wzorce 

ruchu ciała. W tym celu wykorzystywane są wideoklipy, w których aktorzy, wyposażeni 

w małe światła na swoich ciałach, przechodzą przez pokój w ciemności i wyrażają jedną 

z czterech emocji (gniew, strach, szczęście i smutek) swoim chodem. Uczestnicy badania 

są następnie proszeni o ocenę, które z emocji wyrażały ruchy ciała. Dzięki tej metodzie 

wykazano, że pacjenci z AN mają większe trudności z rozpoznawaniem smutku. Metoda 

ta ogranicza się jednak tylko do niewielkiej liczby emocji podstawowych i jednej modal-

ności niewerbalnej (tj. ruchu ciała), co skutkuje ograniczonym zakresem i trafnością [18]. 

3.1. Ograniczenia 

Na podstawie ukazanych wcześniej technik można stwierdzić, że badania nad ERA 

ograniczają liczne czynniki. Główne problemy stanowią: posługiwanie się tylko kilkoma 

podstawowymi emocjami, wykorzystanie statycznych fotografii, które ograniczają treść 

(ponieważ naturalnie występujące wyrażanie emocji jest wielorakie i dynamiczne), 

stosowanie zadań utrudniających rozpoznawanie emocji oraz małe grupy badanych. Tak 

więc zjawisko to jest wciąż niezbadane dokładnie, a najnowsze badania próbują 

przezwyciężyć wymienione wyżej trudności. 

4. Badanie ERA przy użyciu metody QUEST 

Na podstawie badania z 2019 roku widzimy, że naukowcy nie zdecydowali się na 

wymienione wcześniej metody, takie jak RME czy prototypowe zdjęcia twarzy, które 

bardzo intensywnie wyrażają emocje. Wybrano nowatorską metodę psychofizyczną 

QUEST. Czułość tej procedury pozwala na wykrywanie subtelnych trudności w roz-

poznawaniu emocji, jednak mogą one upośledzać funkcjonowanie społeczne i przyczy-
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niać się do utrzymania patologii AN. Jest to pierwszy raz, kiedy paradygmat QUEST 

został zastosowany w dużej próbie pacjentów. 

Badania wykazały, że strach był najczęściej mylony we wszystkich grupach, 

z odsetkiem pomyłek wynoszącym ok. 50%. Najczęściej był błędnie klasyfikowany jako 

zaskoczenie (21-24%). Dość często były mylone ze sobą złość z obrzydzeniem (17-

22%) oraz smutek z obojętnością (14-18%). Szczęście było rzadko mylone. Wskaźnik 

pomyłek wynosił 3-7%. 

Możemy więc wysunąć wnioski, że upośledzenie rozpoznawania emocji w tych grupach 

pacjentów jest wyraźne i często wykazuje większe trudności z analizą negatywnych 

emocji, np. strachu i obrzydzenia. Wpływa to na późniejsze procesy, takie jak inter-

pretacja sytuacji – i w ten sposób jest częścią ogólnego problematycznego społecznego 

funkcjonowania poznawczego [19]. 

Obserwacje te są ściśle powiązane ze znanymi już założeniami. Wiadomo, że istnieją 

wewnątrz- i międzyosobnicze różnice w progach percepcyjnych dla rozróżniania 

wyrazów emocji na twarzy. Szczęście, zaskoczenie, strach, gniew, obrzydzenie i smutek 

są określane jako sześć podstawowych emocji. Wśród tych emocji szczęście może być 

rozróżniane już przy najniższym progu. I odwrotnie, do poprawnej identyfikacji strachu 

potrzeba znacznie więcej informacji. W jednym z badań stwierdzono, że średni próg 

rozpoznawania dla strachu wynosi 97% siły sygnału, podczas gdy dla szczęścia jest to 

średnio tylko 35% [20]. 

5. Genewski Test Rozpoznawania Emocji 

Przeprowadzono Genewski Test Rozpoznawania Emocji, którego efekty zostały 

opublikowane w 2021 roku. Kobiety z AN rekrutowano z niemieckiej kliniki szpitalnej 

specjalizującej się w zaburzeniach odżywiania. Kryteriami wykluczenia z grupy AN 

były: wiek poniżej 16 lat, stan zagrożenia życia, schizofrenia, choroba afektywna 

dwubiegunowa, zaburzenie używania substancji psychoaktywnych w przeszłości, 

zaburzenie osobowości typu borderline wg DSM-5 [21]. 

Do pomiaru ERA zastosowano Genewski Test Rozpoznawania Emocji (GERT, ang. 

Geneva Emotion Recognition Test). To zadanie obejmuje 83 krótkie klipy wideo. 

W klipach wideo 10 aktorów wyraża 14 różnych emocji, którymi są: radość, rozbawienie, 

duma, przyjemność, ulga, zainteresowanie, złość, strach, rozpacz, irytacja, niepokój, 

smutek, wstręt i zaskoczenie. Aktorzy wyrażają określone emocje, wypowiadając zdanie 

pseudojęzykowe (tj. zdanie bez znaczenia), aby uniknąć wnioskowania z treści seman-

tycznej. Emocje były odgrywane pod okiem profesjonalnego reżysera filmowego, 

osadzone w rzeczywistych scenariuszach, aby zapewnić wysoką autentyczność portretów. 

Wszystkie klipy dostarczają multimodalnych niewerbalnych wskazówek (tj. prozodia, 

wyraz twarzy, gesty i postawa). Po każdym filmie pacjenci zostali poproszeni o wybranie 

spośród 14 podanych emocji tych, które według nich zostały wyrażone przez aktora. 

Wynik GERT jest obliczany jako średnia wszystkich poprawnych odpowiedzi [22]. 

Niniejsze badanie wskazało, że pacjenci z AN mają większe trudności z rozpoznawa-

niem negatywnych emocji. Założenie to jest zgodne ze wstępnymi dowodami z wcze-

śniejszych badań. Ponadto stwierdzono mniejszą ERA u pacjentów z dłuższym czasem 

trwania choroby i niższym BMI (ang. Body Mass Index). Jest to zgodne z modelami 

chorobowymi podkreślającymi pogorszenie funkcjonowania społeczno-emocjonalnego 

w przebiegu choroby. Słabe funkcjonowanie społeczno-emocjonalne może skutkować 
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dystresem interpersonalnym, który z kolei może pogorszyć symptomatologię. Pomiar 

czasu trwania choroby pozostaje problematyczny ze względu na trudne określenie 

dokładnego początku choroby oraz z powodu tymczasowych remisji i nawrotów. 

Korelacja między ERA a BMI może wynikać ze zmian w mózgu w odpowiedzi na głód 

i nieregularne odżywianie [19]. Modele chorób psychobiologicznych sugerują, że osoby, 

które są podatne na rozwój AN, mają zwiększone stężenia zewnątrzkomórkowej 

serotoniny (5-HT) i brak równowagi w aktywności postsynaptycznych receptorów  

5-HT1A i 5-HT2A, co prowadzi do zwiększonej intensywności negatywnego afektu. 

Z kolei, ponieważ głód zmniejsza produkcję serotoniny, nadmierna dieta może służyć 

jako mechanizm radzenia sobie z takimi awersyjnymi stanami afektywnymi [23]. 

6. Implikacje kliniczne 

Problem z rozpoznawaniem emocji jest związany z gorszym rokowaniem i zakłada 

się, że jest zarówno prekursorem, jak i czynnikiem podtrzymującym AN. Jeśli emocje 

innych nie zostaną dokładnie rozszyfrowane, mogą zostać wyzwolone dysfunkcyjne 

interakcje społeczne prowadzące do niepewności, awersyjnego poczucia winy, wstydu 

i niepokoju, a tym samym mogą się nasilać patologiczne zachowania AN. Błędna 

interpretacja negatywnych uczuć innej osoby może skutkować interpersonalnym dystresem, 

podczas gdy mylenie pozytywnych uczuć innej osoby może pociągać za sobą utratę 

pozytywnych doświadczeń interpersonalnych. Potencjalnie ta stępiona reaktywność 

emocjonalna może zwiększać interpersonalny niepokój, powodując błędne koło, w któ-

rym pacjenci jedzą mniej, aby zmniejszyć negatywne emocje wynikające z interperso-

nalnego dystresu. Dlatego też poprawa przetwarzania socjoemocjonalnego u pacjentów 

z AN może stanowić potencjalną drogę do poprawy wyników leczenia [23, 24]. 

7. Szkolenie zdolności rozpoznawania emocji 

Wcześniejsze badania wykazały, że ERA można poprawić w takich przypadkach jak 

schizofrenia, zaburzenia dysmorfii ciała czy zaburzenia ze spektrum autyzmu. Podobne 

metody zaczęto stosować także w leczeniu innych jednostek chorobowych. Biorąc pod 

uwagę, że zdolność rozpoznawania emocji jest niezbędna dla komunikacji niewerbalnej, 

a zatem kluczowa dla interakcji społecznych, uzasadnione wydaje się szkolenie ERA 

u pacjentów z AN. Zweryfikowano taką interwencję w badaniu przy użyciu treningu 

rozpoznawania emocji Training for Emotion Recognition Abilities. W porównaniu 

z aktywną grupą kontrolną szkolenie doprowadziło do większej krótkoterminowej 

poprawy w zakresie ERA i zgłaszanych przez pacjentów objawów AN. Szczególnie 

duża poprawa nastąpiła w przypadku rozpoznawania następujących emocji: złości, radości, 

rozpaczy, zaskoczenia i ulgi. [24]. Jest to tym bardziej interesujące, że inne interwencje, 

takie jak remediacja poznawcza czy podawanie oksytocyny nie przynosiły zamierzo-

nych efektów. Jednakże, aby zbadać użyteczność takich dodatkowych modułów leczenia 

ukierunkowanych na ERA i poznanie społeczne w leczeniu AN, potrzeba więcej badań 

na większych próbach z dłuższymi okresami obserwacji i szerszym zakresem pomiarów 

wyników [21]. 

8. Wnioski 

Funkcjonowanie emocjonalne obejmuje umiejętną koordynację wielu procesów 

psychologicznych, pozwala ludziom wnioskować o ich stanach psychicznych i kierować 

ich zachowaniem. Rozpoznawanie i dekodowanie emocji na twarzach innych osób jest 
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podstawową cechą ludzkiego poznania i fundamentalną cechą interakcji społecznych. 

Badania pokazują, że osoby z AN wykazują obniżoną zdolność rozpoznawania emocji, 

a zjawisko to jest bardziej nasilone w przypadku emocji negatywnych. Wydajność 

rozpoznawania emocji jest związana z BMI i czasem trwania choroby, co może oznaczać 

pogorszenie funkcjonowania społeczno-emocjonalnego w przebiegu choroby i zmie-

nione procesy neurobiologiczne spowodowane głodem. Zaleca się dalsze badanie tego 

tematu, aby pogłębić zrozumienie mechanizmów przyczynowych między zmniejszoną 

zdolnością rozpoznawania emocji i AN. Wyniki szkolenia ERA wydają się obiecujące, 

sugerując użyteczny wkład w istniejące programy leczenia tego zaburzenia. Ponadto 

interwencje promujące te umiejętności w okresie dojrzewania mogą mieć charakter 

prewencyjny. Treningi ERA mogą znacząco poprawić komunikację między chorym 

a lekarzem oraz bliskimi i pozytywnie wpływać na przebieg procesu terapeutycznego. 

Uświadomienie sobie przez pacjentów, dzięki wzmocnionej ERA, że inni nie żywią do 

nich tak wielu negatywnych uczuć, jak wcześniej podejrzewali, może prowadzić do 

zmniejszenia negatywnych emocji, a tym samym do zminimalizowania popędu do 

stosowania restrykcyjnych zasad odżywiania w celu regulacji awersyjnych emocji. 

Ponadto ulepszona ERA może również umożliwić pacjentom dokładniejsze rozpozna-

wanie rzeczywistych negatywnych uczuć u innych, dając im możliwość bardziej 

adekwatnego reagowania na te sytuacje i potrzeby innych ludzi. To z kolei może 

przyczynić się do szybszego rozwiązywania konfliktów społecznych i zmniejszenia 

niepokoju interpersonalnego. W konsekwencji podążanie za surowymi, rygorystycznymi 

zasadami odżywiania, stanowiące przystosowawczą metodę do radzenia sobie z proble-

mami, może również zostać zniwelowane. Poza tym pacjenci, którzy rozpoznają (poprzez 

ulepszoną ERA), że inni mają w rzeczywistości pozytywne odczucia, zamiary wobec 

nich, mogą doświadczać interakcji społecznych jako bardziej satysfakcjonujących, co 

może ponownie zmniejszyć potrzebę wykorzystywania zachowań AN w celu zmniej-

szenia interpersonalnego dystresu. 
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Zmniejszona zdolność rozpoznawania emocji w przebiegu jadłowstrętu 

psychicznego 

Streszczenie 

Jadłowstręt psychiczny (AN) jest wyniszczającym i zagrażającym życiu zaburzeniem, którego standary-
zowane wskaźniki śmiertelności są najwyższe spośród wszystkich zaburzeń psychicznych. Anoreksję 

powiązano z trudnościami poznawczymi i dysregulacją emocji. W przebiegu jadłowstrętu psychicznego 

zaobserwować można zmniejszoną zdolność rozpoznawania emocji (ERA), a zjawisko to jest bardziej 

widoczne w przypadku emocji negatywnych. Efektywność rozpoznawania emocji jest związana z BMI 
i czasem trwania zaburzenia, co może oznaczać pogorszenie funkcjonowania społeczno-emocjonalnego 

w przebiegu choroby i zmienione procesy neurobiologiczne spowodowane głodem. Problem z rozpoznawa-

niem emocji jest związany z gorszym rokowaniem. W związku z tym konieczne jest skupienie się na 

doskonaleniu tej umiejętności podczas leczenia AN. Z uwagi na fakt, że ERA jest niezbędna do komunikacji 
niewerbalnej, a zatem kluczowa dla interakcji społecznych, niezbędne są dalsze badania na ten temat. 

Dostępne szkolenia z umiejętności rozpoznawania emocji mogą znacząco poprawić komunikację między 

pacjentem a lekarzem oraz bliskimi i pozytywnie wpływać na przebieg procesu terapeutycznego. 

Słowa kluczowe: jadłowstręt psychiczny, zdolność rozpoznawania emocji 

Reduced emotion recognition ability in the course of anorexia nervosa 

Abstract 
Anorexia nervosa (AN) is a debilitating and life-threatening disorder with the highest standardized mortality 

rates of any mental disorder. Anorexia has been associated with cognitive difficulties and emotion 

dysregulation. In the course of anorexia nervosa, reduced emotion recognition ability (ERA) can be observed 

and this phenomenon is more pronounced for negative emotions. The efficiency of emotion recognition is 
related to BMI and the duration of the disorder, which may indicate a deterioration of social-emotional 

functioning in the course of the disease and altered neurobiological processes caused by starvation. Emotion 

recognition problems are associated with a worse prognosis. Therefore, it is necessary to focus on improving 

this skill during AN treatment. Since ERA is essential for nonverbal communication and therefore crucial 
for social interaction, further research on this topic is needed. Available training of emotion recognition skills 

can significantly improve communication between patient and doctor, relatives and positively influence the 

therapeutic process. 

Keywords: anorexia nervosa, emotion recognition ability 
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Trudności w komunikacji z pacjentem  

chorującym na bulimię 

1. Wstęp 

Bulimia należy do grupy chorób, które do 2013 roku były określane jako zaburzenia 

odżywiania, natomiast według najnowszej terminologii określonej w Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders 5th (DSM-V)  wydanej przez Amerykańskie 

Towarzystwo Psychiatryczne definiuje się je jako „zaburzenia odżywiania i jedzenia”. 

Ogólnie stan taki opisuje się jako zaburzenia zachowań żywieniowych z nadmierną 

troską o masę ciała, w wyniku czego upośledzone zostaje zdrowie fizyczne i psychiczne. 

Są to bardzo ciężkie choroby z dużym wskaźnikiem zachorowalności i śmiertelności. 

Szacuje się, że rocznie z powodu zaburzeń odżywiania umiera ponad 3,3 miliona ludzi. 

W przypadku samej bulimii czas przeżycia pacjentów wydłużył się, jednak dalej osoby 

chore mają ponad pięciokrotnie zwiększone ryzyko śmiertelności w porównaniu do osób 

zdrowych [1]. W DSM-V wymienionych jest osiem kategorii chorób z grupy zaburzeń 

odżywiania i jedzenia. W ich skład wchodzą: anoreksja, bulimia, zaburzenia odżywiania 

typu binge disorder, unikające lub restrykcyjne zaburzenia przyjmowania pokarmów, 

pica, ruminacja i kategoria inne np. zespół jedzenia nocnego lub ortoreksja [2]. Bulimia 

objawia się napadami kompulsywnego objadania kończącymi się wyniszczającymi 

zachowaniami mającymi na celu zapobieganiu przybierania na wadze. Jest to choroba 

ujawniająca się u obu płci, jednak najczęściej występuje u nastolatek, a średnia wieku 

zachorowania wynosi około 12. roku życia [3]. Większość osób, które zmaga się z chorobą 

ma normalną wagę ciała lub nadwagę, a także objawy takie jak ból gardła, opuchnięte 

ślinianki, refluks przełyku i odwodnienie, przez co tak trudno ją wykryć i postawić 

prawidłową diagnozę [2]. Lekarz do stwierdzenia jej występowania powinien kierować 

się kryteriami przygotowanymi przez Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders – 5th edition (DSM-V). Należą do nich: nawracające epizody objadania się 

w określonym czasie, podczas których ilość jedzenia, które przyjmuje pacjent są zdecy-

dowanie większa niż ilość przyjmowana przez osoby zdrowe w podobnych warunkach 

i czasie, a także brak kontroli nad jedzeniem w czasie takiego epizodu; nawracające 

zachowania kompensacyjne, które mają zapobiec przyrostowi masy ciała takie jak 

wymuszanie wymiotów, nadużywanie środków przeczyszczających, leków moczopędnych, 

głodzenie się lub uprawianie bardzo wyniszczającej aktywności fizycznej; napady obja-
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dania się i zachowania kompensacyjne muszą występować z minimalną częstotliwością 

raz w tygodniu w ciągu trzech miesięcy; samoocena osoby chorej jest definiowana 

kształtem i masą ciała [4]. W porównaniu do DSM-IV została zmieniona częstotliwość 

występowania napadów objadania się i zachowań kompensacyjnych z dwóch razy 

w tygodniu do jednego, a także okres trwania takiego postępowania z pół roku na 

3 miesiące [5]. Dodatkowo w 2019 roku na podstawie badania klinicznego zatytuło-

wanego „Genetyczny i środowiskowy wpływ na wahania diagnostyczne w anorexia 

nervosa i bulimia nervosa” naukowcy potwierdzili występowanie bulimii u osób 

z predyspozycjami genetycznymi i środowiskowymi, a także oszacowano ją na 43% [4]. 

W świetle wyżej przedstawionych informacji uważa się, że wczesne wykrycie, zdiagno-

zowanie choroby, a także wdrożenie leczenia jest niezbędne do poprawy jakości życia 

pacjentów, jego wydłużenia i zwiększenia szans osób chorych na wyzdrowienie [6]. 

W tym procesie jednym z najważniejszych elementów jest terapia, a jej podstawą jest 

komunikacja z pacjentem. Jest ona niezbędna do postawienia prawidłowej diagnozy, 

a następnie wdrożenia odpowiedniego leczenia, które pozwoli pacjentowi odzyskać 

kontrolę nad swoim życiem i wrócić do zdrowia. Komunikacja z pacjentem zawiera 

w sobie wiele różnych aspektów, które mają na nią wpływ dlatego celem tej pracy jest 

ich przedstawienie w relacji lekarz – pacjent chorujący na bulimię, a także opisanie 

sposobów na ich rozwiązanie lub unikanie podczas prowadzenia terapii. 

2. Propozycje terapeutyczne 

Leczenie pacjentów cierpiących na bulimię jest dobierane indywidualnie do każdego 

pacjenta, głównie ze względu na jego wiek. Główne różnice występują w leczeniu 

młodzieży w porównaniu do osób dorosłych. W obydwu grupach powinno łączyć się 

farmakoterapię i psychoterapię, jednak w grupie osób dorosłych istnieje wystarczająca 

ilość badań klinicznych potwierdzająca pozytywny efekt terapeutyczny z wykorzystaniem 

samej farmakoterapii. Natomiast w przypadku dzieci i młodzieży takich badań jest 

bardzo niewiele i na ich podstawie nie da się jednoznacznie potwierdzić pozytywnych 

efektów leczenia samą farmakoterapią, stąd zawsze wymagane jest wdrożenie psycho-

terapii, która może być prowadzona w różnych modelach np. w nurcie poznawczo-

behawioralnym, poznawczo-afektywnym lub psychoterapię interpersonalną [7].  

W leczeniu farmakologicznym osób dorosłych dobrą skuteczność wykazują leki 

z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny takie jak fluoksetyna, 

sertralina i citalopram. Jednak jedynym lekiem zatwierdzonym przez Agencję Żywności 

i Leków w leczeniu tej jednostki klinicznej jest fluoksetyna. W 2000 roku zostało opisane 

otwarte badanie kliniczne prowadzone przez dr. Timothiego Walsha o nazwie „Fluoxetine 

for Bulimia Nervosa. Following Poor Response to Psychotherapy”, w którym potwier-

dzono skuteczność działania fluoksetyny w grupie pacjentów chorujących na bulimię. 

Badanie to było przeprowadzone na 33 osobach w grupie wiekowej średnio 27-32 lata, 

u których napady objadania występowały średnio od piętnastu lat przed rozpoczęciem 

tego badania. Zanotowano statystycznie istotne różnice między fluoksetyną, a placebo 

pod koniec leczenia, faworyzujące wyżej wymieniony lek. Zaobserwowano znaczy 

spadek częstości obiektywnych epizodów objadania się, a także częstości prowokowania 

zachowań kompensacyjnych w porównaniu z pacjentami przyjmującymi placebo wystę-

pujących w przeciągu 28 dni [7]. W tym wypadku do leczenia osób dorosłych dopuszczone 

zostało leczenie bulimii tylko farmakoterapią, natomiast w przypadku młodzieży nie jest 
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to jeszcze możliwe. Do tej pory opublikowano tylko jedno otwarte badanie kliniczne 

przeprowadzone na młodzieży, w którym badano wykonalność, tolerancję i wstępną 

skuteczność fluoksetyny w połączeniu z psychoterapią prowadzonych przez 8 tygodni. 

W tym badaniu wzięło udział 18 nastolatek w tym 10 chorujących na bulimię, w wieku 

12-18 lat, przyjmujących fluoksetynę w dawce 60 mg. Wyniki tego badania potwier-

dzają skuteczność redukcji objawów objadania się i prowokowania zachowań kompen-

sacyjnych, które w ciągu tygodnia zmniejszyły się o kolejno 67% i 56%, a także żadna 

uczestniczka nie przerwała udziału w badaniu ze względu na wystąpienie objawów 

niepożądanych, stąd uznano lek za dobrze tolerowany. Od tej pory jednak nie prze-

prowadzono ponownie badań kontrolowanych placebo u młodzieży chorującej na bulimię, 

co uniemożliwia wprowadzenie leczenia fluoksetyną jako główny model leczenia u mło-

dzieży [7].  Obecnie intensywnie poszukuje się innych leków i substancji chemicznych, 

które skutecznie zmniejszałyby epizody objadania się u pacjentów chorujących na 

bulimię, jednak w przypadku innych substancji nie ma wystarczającej ilości badań 

świadczących o bezpieczeństwie i pozytywnym efekcie terapeutycznym. W trakcie 

badań klinicznych są takie leki jak trazodon, inhibitory monoaminooksydazy i trój-

pierścieniowe leki przeciwdepresyjne [6].  

Kolejnym ważnym aspektem leczenia pacjentów chorujących na bulimię powikłania 

napadów objadania się i/lub unikania spożywania wody i prowokowania wymiotów. 

Należą do nich zaburzenia gospodarki elektrolitowej, dotyczące głównie sodu i potasu, 

prowadzące do arytmii i śmierci, przerwanie ciągłości przełyku, zaburzenia w funkcjo-

nowaniu przewodu pokarmowego, niepłodność i wystąpienie próchnicy zębów. W takich 

sytuacjach osoby chore powinny mieć zapewnioną opiekę wykwalifikowanego personelu 

medycznego, który ma doświadczenie w pracy na izbie przyjęć [5]. Osoby chore powinny 

także regularnie uczęszczać do dentysty w celu zapobiegania wystąpienia próchnicy.  

Udowodniono również, że w wyniku wymuszania wymiotów, a także stosowania 

dużej ilości leków moczopędnych i przeczyszczających u pacjentów występują niedobory 

podstawowych witamin i minerałów. Głównym zaburzeniem elektrolitowym jest hipo-

kaliemia, która może prowadzić do alkalozy hipochloremicznej. Często występują także 

hipomagnezemia, hipofosfatemia i hipokalcemia. Dopuszcza się doraźne podanie tych 

elektrolitów w razie ich niedoborów u pacjentów znajdujących się na izbie przyjęć. 

W przypadku hipokalcemii deficyt jego pierwiastka nie pojawia się od razu, ponieważ 

organizm rekompensuje jego stratę przez pobieranie wapnia z kości. Oznacza to, że 

stężenie tego pierwiastka we krwi może być prawidłowe, a wskaźnikiem jego niedoboru 

jest zmniejszenie się gęstości kości. Natomiast hipofosfatemia jest zaburzeniem łatwo 

wykrywalnym, ale bardzo poważnym, więc ten parametr musi być kontrolowany. Czyn-

nikami predykcyjnymi dla tego powikłania to niski wskaźnik masy ciała, hipokaliemia, 

niski poziom prealbuminy we krwi i wysoki poziom hemoglobiny. Kolejnym para-

metrem, który może ulec zmniejszeniu się jest żelazo, a w efekcie hemoglobina. Jest to 

spowodowane ubogą dietą i brakiem dostarczania go do organizmu z pożywieniem, 

a także nadmiernej hemolizy erytrocytów. W przypadku zaburzeń poziomów witamin 

obserwowany jest niedobór witamin rozpuszczalnych w tłuszczach – A, D, K i kwasów 

omega 3, a także tych rozpuszczalnych w wodzie z grupy B i C. Do najważniejszych 

niedoborów należy spadek stężenia witamin B1, B9 i B12. Zaburzone stężenie tych 

substancji w organizmie prowadzi do wystąpienia objawów neuropsychologicznych 

i pogorszenia się objawów depresyjnych, co w efekcie może przyczynić się do zaostrzenia 
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choroby.  Z tego względu podczas leczenia bulimii należy indywidualnie rozważyć ich 

suplementacje [8]. 

Coraz więcej badań naukowych wskazuje, że wprowadzenie leczenia farmakolo-

gicznego, jak i terapii z udziałem najbliższej rodziny osoby chorej na jak najwcześniejszym 

etapie rozwoju choroby przynosi najlepsze rezultaty i największą szansę pacjenta na 

wyzdrowienie, szczególnie w przypadku leczenia młodzieży.  W dalszym ciągu jednak 

badań na ten temat jest niewystarczająco. Do tej pory przeprowadzono 3 randomizowane 

badania kontrolne oceniające skuteczność leczenia bulimii za pomocą terapii rodzinnej. 

W jednym z tych badań podzielono 85 nastolatków chorujących na bulimię na dwie 

grupy. Osoby chore przydzielone do grupy pierwszej uczęszczały na terapię rodziną, 

natomiast drugą grupę przydzielono do samodzielnie prowadzonej terapii poznawczo-

behawioralnej. Wyniki wykazały, że pacjenci z grupy drugiej w większym stopniu 

zredukowali częstość napadów objadania się w porównaniu do grupy pierwszej, nato-

miast między grupami nie było różnic w postawach związanych z zachowaniami kom-

pensacyjnymi i objawami psychicznymi. Wykazano jednak, że efekty terapii poznawczo-

-behawioralnej w porównaniu do terapii rodzinnej nie są trwałe i u pacjentów z grupy 

drugiej częściej występują nawroty choroby, niż u pacjentów z pierwszej grupy. Z tego 

powodu włączenie terapii rodzinnej do leczenia pacjentów chorujących na bulimię może 

znacznie zwiększyć trwałe ich wyleczenie i należy je rozważyć przy doborze odpo-

wiedniego leczenia [9]. 

Wprowadzenie odpowiedniego leczenia dobranego indywidualnie pod pacjenta 

zapewnia pięcioletni wskaźnik remisji choroby przy użyciu kryteriów DSM-IV wyno-

szący 74%. Wśród osób z tej grupy, które miały nawrót choroby w ciągu 5 lat dalej 

występuje 47% szans na wyleczenie. W innym badaniu opartym na kryteriach DSM-V 

wymieniono 55% pięcioletni wskaźnik wyleczenia [6]. 

3. Trudności w komunikacji  

Komunikacja z pacjentami z zaburzeniami odżywiania jest bardzo trudna ze względu 

na to, że wiele osób zaprzecza istnieniu choroby lub wykazuje ambiwalencję wobec 

zmiany, jak wynika z badań naukowych przeprowadzonych w 2013 roku przez dr. Abbate-

Daga, w 2009 roku przez dr. Cambella i przez dr. Zerbe w 2007 roku. Dodatkowo 

szacuje się, że nawroty choroby i jej przewlekłośc sięgają nawet 50% według badań 

prowadzonych przez dr. Keel i Hersoga w 2004 roku, a także dr. Keela i Mitchella 

w 1997. Czas trwania leczenia jest bardzo długi co też przekłada się na wysoki wynik 

rezygnacji pacjentów z uczestniczenia w tym procesie, a jego wskaźnik waha się między 

20-51% w przypadku pacjentów leczonych stacjonarnie i 29-73% dotyczących pacjen-

tów leczonych ambulatoryjnie [10]. Ze względu na to proces postawienia odpowiedniej 

diagnozy jak i leczenia ulega znacznemu wydłużeniu, a to pogłębia czas i negatywny 

wpływ choroby na pacjenta. W 2009 roku zostały opublikowane badania naukowe, które 

udowodniły, że pacjenci chorzy na zaburzenia odżywiania cenią swoje nieprawidłowe 

relacje z jedzeniem, ponieważ pozwalają im one na zmierzenie się z ich osobistymi 

problemami [11]. Należą do nich: niska samoocena, poczucie nieskuteczności, sztyw-

ność poznawcza i nieufność interpersonalna [12]. Innymi ważnymi czynnikami, które 

wpływają negatywnie na komunikację między pacjentem a lekarzem są wstyd i skrytość 

osób chorych. Te dwie cechy mogą znacznie utrudnić rozpoznanie choroby lub hamować 

proces leczenia po postawieniu diagnozy [5]. Kolejnym powodem trudności w komu-
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nikacji jest wiek pacjentów – są to głównie osoby w wieku dojrzewania. Ten okres 

rozwoju w życiu cechuje się brakiem równowagi hormonalnej, licznymi zmianami zwią-

zanymi ze środowiskiem zewnętrznym np. zmianą szkoły, a także szeroko pojętym brakiem 

poczucia zrozumienia ze strony rodziny. Każdy z tych wymienionych czynników może 

wpłynąć negatywnie na samopoczucie osób młodocianych i w efekcie przyczynić się do 

powstania zaburzeń odżywiania. U takich pacjentów dodatkowo dochodzi do zaburzeń 

psychicznych związanych z obecnością choroby, a także złym samopoczuciem wywo-

łanym napadami objadania co powoduje znaczne problemy z porozumieniem się z takim 

pacjentem [10]. Swoją rolę w procesie leczenia odgrywają również media społeczno-

ściowe, w których codziennie są zamieszczane zdjęcia pokazujące wyidealizowane 

sylwetki. Takie obrazy docierające do osób chorych pogłębiają ich niską samoocenę 

utrudniając proces leczenia, co zostało potwierdzone w badaniu przeprowadzonym na 

118 kobietach, które nie ukończyły 18 roku życia.  Osoby z zaburzonym poczuciem 

własnej wartości są bardzo podatne na wpływ środowiska zewnętrznego, przez co ciężej 

im unikać porównywania swojego obrazu ciała do innych i skupieniu się na leczeniu, co 

może je odciągać od głównych założeń i celów terapii w porównaniu do kobiet, które 

nie korzystały z mediów społecznościowych [14].  

Dla osób chorujących na bulimię bardzo ważne jest utrzymanie kontroli nad swoim 

organizmem po napadach objadania i manifestuje się to prowokowaniem wymiotów, 

a następnie uważnym sprawdzaniem masy swojego ciała. Podczas terapii odchodzi się 

od tych czynność kontrolujących wagę pacjenta, co może powodować u niego złość 

i frustrację, która zostaje skierowana na lekarza prowadzącego lub terapeutę i być 

kolejnym czynnikiem zaburzającym sprawną komunikację [12].  

W ramach leczenia terapeuta zachęca do zaniechania zachowań prowadzących do 

szybkiej, ale niezdrowej utraty masy ciała, które często są reakcjami na sytuacje stresowe 

w życiu pacjentów. Może przyczynić się to do braku umiejętności poradzenia sobie 

z daną sytuacją i ponownie przekierować negatywne emocje na lekarza, które wpłyną 

na pogorszenie relacji lekarz–pacjent [11]. 

Zmiana nawyków żywieniowych dla pacjentów jest trudnym, bardzo pracochłonnym 

i czasochłonnym doświadczeniem. Może to powodować niechęć pacjentów do konty-

nuowania leczenia lub niepojawiania się na umówionych spotkaniach z terapeutą. Takie 

zachowania również mogą prowadzić do opóźniania leczenia, a także zaostrzania choroby, 

co wiąże się z narastaniem trudności w komunikacji lekarz–pacjent. 

Jest wiele czynników, które w negatywny sposób mogą wpłynąć na komunikację 

między lekarzem, a pacjentem, dlatego tak ważne jest zdawanie sobie z nich sprawy 

i zauważanie ich, aby w efekcie wiedzieć jak postępować w celu ich zmiany. Obecnie 

jednak nie określono, który czynnik jest statystycznie najważniejszy w powstawaniu 

trudności w komunikacji między lekarzem, a pacjentem, więc są one uznawane za tak 

samo istotne. 

4. Propozycje rozwiązań problemów w relacji lekarz–pacjent  

Do jednych z pierwszych i najważniejszych rozwiązań, które mogą poprawić komu-

nikację lekarza z pacjentem jest wybór odpowiedniego rodzaju terapii. Wyróżnia się 

terapie: poznawczo-behawioralną, psychoterapię interpersonalną, dialektyczną terapię 

zachowania, terapię akceptacji i zaangażowania, integracyjną terapię poznawczo-afektywną, 

terapie neurokognitywne i neuromodulujące, a także terapię wielorodzinną.  
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Terapia poznawczo-behawioralna jest obecnie najczęściej wybierana w celu leczenia 

bulimii. Opiera się ona na zmianie złych nawyków żywieniowych pacjenta przez 

uczenie się zauważania przyczyn, które wyzwalają reakcje objadania się, wprowadzania 

produktów do diety pacjentów, które do tej pory były wykluczone i wywoływały lęk 

przed przybraniem na wadze, ale jednocześnie uczenie zachowywania umiaru w ilości 

spożywanych pokarmów. Dodatkowo pacjenci każdego dnia prowadzą swój dziennik, 

w którym zapisują swoje myśli i odczucia, a następnie są one analizowane na terapii. 

Dialektyczna terapia zachowania polega na zwiększeniu zdolności pacjentów do 

regulacji adaptacyjnej reakcji afektywnych. Na podstawie obserwacji pacjentów zauważono, 

że osoby chore mają problemy z regulacją emocji, ich identyfikacją i świadomością, 

a zaburzenia związane z jedzeniem mają na celu właśnie ich regulacje. W tym rodzaju 

terapii pacjenci uczą się w zdrowy sposób wyrażać emocje, a także tworzyć zdrową 

relację z jedzeniem. 

W prowadzeniu terapii akceptacji i zaangażowania uważa się, że osoby chore próbują 

uciec lub uniknąć nieprzyjemnych myśli, uczuć lub doznań i to jest przyczyna pod-

trzymywania przez nich zaburzeń psychicznych. W tej metodzie zmienia się relacje 

pacjenta ze złymi doświadczeniami, co ułatwia mu obranie długoterminowych celów 

i wartości, a także uczy oddzielania niemiłych dla niego myśli od uczuć. 

Kolejną metodą leczenia jest integracyjna terapia poznawczo-afektywna, która zakłada, 

że w powstawaniu chorób z grupy zaburzeń odżywiania współdziała kilka czynników. 

Są to zmiany temperamentalne pacjentów, ich relacje w najbliższym środowisku, a także 

relacje z samym sobą. Negatywne doświadczenia obejmujące jedną z tych stref lub kilka 

prowadzą do dysregulacji emocjonalnej, która objawia się kompulsywnymi zaburze-

niami objadania. Pacjenci podczas tego rodzaju terapii uczą się rozpoznawać czynniki, 

które wpływają na nich negatywnie, nazywać je, a następnie w zdrowy sposób rozłado-

wywać napięcie emocjonalne. 

Jedną z ostatnich przedstawionych terapii jest terapia neurokognitywna i neuromo-

dulująca. Jest to bardzo inwazyjny rodzaj leczenia, który polega na interwencjach 

neurochirurgicznych w obrębie mózgu. Dotyczy ona kontroli impulsów nerwowych 

w układzie nagrody, podejmowania decyzji, spójności i elastyczności poznawczej.  W tym 

modelu leczenia wykorzystuje się prąd elektryczny i/lub stymulację magnetyczną do 

wyregulowania aktywności działania komórek nerwowych w różnych obszarach mózgu 

[15]. 

Ostatnim rodzajem terapii jest terapia wielorodzinna. Polega ona na dołączeniu 

rodziny pacjenta do spotkań z terapeutą. Jest to motywowane tym, że nie tylko pacjent 

cierpi zmagając się z zaburzeniami odżywiania, ale też i jego rodzina. Podczas tych 

spotkań uczestnicy uczą się otwartości i komunikacji między sobą, co pomaga im 

w radzeniu sobie z różnymi problemami. Czasami w takiej terapii uczestniczy kilka 

rodzin, które dzielą się ze sobą swoimi doświadczeniami, a także metodami radzenia 

sobie w trudnych sytuacjach. Powoduje to, że uczestnicy terapii nie czują się tak samotni 

w swoich zmaganiach, a także mogą się porozumieć z osobami, które przechodzą przez 

to samo co one i mają poczucie wspólnoty [16]. 

W terapii zaburzeń odżywiania takich jak bulimia kluczowym jest zrozumienie 

przyczyn, które wyzwalają objawy choroby i mogą powodować opór pacjentów przed 

jakąkolwiek zmianą np. leczeniem. Wpływa to pozytywnie na relacje terapeuta-pacjent 

i rozpoczęcie procesu leczenia. W 1999 roku Serpell i współpracownicy badali psycho-
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logiczne znaczenie zaburzeń odżywiania i na podstawie pracy z osiemnastoma pacjentkami 

zwrócili uwagę na dziesięć zagadnień psychologicznych, które mają znaczenie dla osób 

chorych. Są to między innymi poczucie atrakcyjności, pewność siebie, wyjątkowość 

i odmienność, zdobywanie sukcesów, unikanie emocji, komunikacja, wygląd, jedzenie 

bez przybierania na wadze i radzenie sobie z nudą. Zdecydowanie najważniejszą jest 

poczucie, że kontrola wagi ułatwia kontrolowanie stanów wewnętrznych [10]. Terapeuta 

powinien odnieść się do każdego z tych aspektów podczas terapii i wspólnie z pacjentem 

przeanalizować każdy z nich. Powinno to zapewnić otwartość w komunikacji między 

tymi dwiema stronami i w ten sposób uniknąć nieporozumień.  

Wybór terapii powinien zostać uzgodniony z pacjentem, a także w niektórych 

przypadkach z jego rodziną. Da to pacjentowi poczucie kontroli nad procesem własnego 

leczenia, a także możliwość psychicznego przygotowania się i gotowości do jego 

podjęcia. Terapia jest często dla osoby chorej nowym przeżyciem i doświadczeniem, 

dlatego tak istotne jest, aby przeprowadzać ją w bezpiecznym środowisku, w którym 

pacjent będzie czuł się dobrze i komfortowo. Poczucie bezpieczeństwa może sprawić, 

że pacjent będzie bardziej otwarty na nowe sposoby leczenia, a także na poddanie się 

terapii. Otwarte komunikowanie założeń terapii i zadań, które ma wykonać pacjent 

również sprawi, że leczenie będzie przebiegać sprawniej. W całym procesie leczenia 

bardzo ważnym elementem jest wytworzenie relacji lekarz–pacjent, która jest oparta na 

wzajemnym zaufaniu. Pacjenci, którym powierza się zadania do wykonania uczą się 

odpowiedzialności. Terapia jest dla pacjentów bardzo ciężkim, a także wymagającym 

okresem czasu, jak pokazują badania naukowe samotność pacjentów i poczucie braku 

wsparcia znacząco negatywnie wpływa na ich samopoczucie podczas terapii [16]. Z tego 

względu tak ważne jest, aby terapeuta wspierał pacjenta i otwarcie mu komunikował, że 

nie jest sam w tym doświadczeniu. 

Obecnie brakuje danych statystycznych , które wskazywałyby najważniejszy czynnik 

usprawniający komunikację z pacjentem, dlatego wyżej podane powody są uznawane za 

tak samo istotne. 

5. Podsumowanie  

Bulimia jest jedną z chorób należących do zaburzeń odżywiania, której wskaźnik 

zachorowalności na całym świecie stale wzrasta. Jest to bardzo poważna jednostka 

chorobowa, która znacznie utrudnia funkcjonowanie pacjentów, a także znacznie pod-

wyższa odsetek śmiertelności u osób chorych, stąd tak ważne jest, aby szybko ją 

zdiagnozować i wprowadzić leczenie. Proces ten obejmuje zarówno farmakoterapię jak 

i psychoterapię. Najlepsze efekty leczenia uzyskuje się jednak wprowadzając obydwie 

metody jednocześnie. Podstawą psychoterapii jest wytworzenie dobrej relacji między 

pacjentem, a lekarzem. Wyróżnia się natomiast wiele czynników, które mogą negatywnie 

na nią wpłynąć. Są to między innymi: długi czas leczenia, trudności diagnostyczne 

choroby, zatajanie przez pacjentów swojego stanu zdrowia przed lekarzem, brak chęci 

wyzdrowienia osoby chorej, szkodliwy wpływ mediów społecznościowych, a także 

relacje panujące w rodzinie osób chorych. Jest jednak wiele metod, które mogą zniwe-

lować ten negatywny wpływ np. dobranie odpowiedniego rodzaju farmakoterapii lub/ 

i psychoterapii, a także poprzez dokładne przeanalizowanie przyczyn wyzwalających 

chorobę. Komunikacja między pacjentem, a lekarzem powinna opierać się na wzajemnym 

zaufaniu, otwartości i poczuciu bezpieczeństwa. Należy dążyć do znalezienia wspólnego 
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języka między osobą chorą a terapeutą, okazując wsparcie i zrozumienie podczas 

każdego etapu leczenia, co powinno wpłynąć pozytywnie na efekty terapii, a tym samym 

na zdrowie pacjenta oraz redukcję ewentualnych nawrotów choroby. 

Duża śmiertelność w grupach pacjentów wskazuje na to, iż jesteśmy na początku 

drogi leczenia tej przypadłości i należy nieustanie poszukiwać nowych metod tera-

peutycznych w celu poprawy jakości życia pacjentów. 
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Trudności w komunikacji z pacjentem chorującym na bulimię 

Streszczenie  
Bulimia jest jedną z chorób należących do szeroko pojętego kręgu stanów związanych z zaburzeniami odży-

wiania. Jest to złożona jednostka chorobowa, na której wystąpienie ma wpływ profil genetyczny, odpo-

wiednie funkcjonowanie neuromediatorów w mózgu, charakter, osobowość i środowisko zewnętrzne. Z roku 

na rok jest diagnozowana coraz częściej, szczególnie u nastolatek od 12. roku życia, dlatego podjęcie decyzji 
o jak najszybszej interwencji w postaci odpowiedniego leczenia farmakologicznego i terapii jest dla pacjenta 

kluczowa. Objawia się ona napadami kompulsywnego objadania podczas, których osoba chora traci kontrolę 

nad ilością i jakością jedzenia, które spożywa, a następnie decyduje się na jego pozbycie np. prowokując 

wymioty, zażywając leki moczopędne lub przeczyszczające. Jest to związane z potrzebą odzyskania kontroli 
i lepszego samopoczucia przez pryzmat masy ciała i wyglądu osoby chorej. Jednak opisane sytuacje dzieją 

się najczęściej w miejscach, gdzie pacjenci mogą być sami, a objawy choroby są niecharakterystyczne np. 

zapalenie gardła, obrzęk ślinianek, odwodnienie i problemy stomatologiczne. Zdecydowanie największą rolę 

w leczeniu ma odpowiednio prowadzona terapia, która najczęściej jest prowadzona w nurcie poznawczo-
behawioralnym, a co za tym idzie komunikacja między pacjentem chorym na bulimię, a terapeutą. Rozmowa 

z pacjentem powinna być łagodna, otwarta, bezpośrednia, ale jednak oparta na wzajemnym zaufaniu między 

stronami. Bardzo ważne jest, aby tego przestrzegać, ponieważ około 33% pacjentów rezygnuje z kontynuo-

wania terapii podczas leczenia, a u około 50% pacjentów występuje nawrót choroby. Według najnowszych 
badań podczas spotkań pacjent-lekarz dołączanie najbliższej rodziny pacjenta podwyższa szanse osoby 

chorej na wyzdrowienie. Taki zabieg ma na celu usprawnienie procesu leczenia, a także zapewnienie bez-

pieczniejszego środowiska dla pacjenta. Terapia powinna odbywać się regularnie w terminach ustalonych 

między stronami. Pacjent powinien mieć też możliwość kontaktowania się ze swoim lekarzem w razie nagłej 
potrzeby. 

W tej pracy zostały uwzględnione opis choroby, a także czynniki wpływające na trudności w komunikacji 

z pacjentem i rozwiązania, które można wprowadzić, żeby im zapobiec. Zostały do tego wykorzystane liczne 

prace naukowe i przeglądowe dostępne na platformie PubMed. 
Słowa kluczowe: bulimia nervosa, zaburzenia odżywiania, komunikacja 

Difficulties in communication with a patient suffering from bulimia nervosa 

Abstract 
Bulimia is one of the diseases that belongs to the wide range of conditions associated with eating disorders. 

It is a very complex disease which is influenced by genetic profile, proper functioning of neuromediators in 

the brain, character, personality and surrounding environment. It is diagnosed more frequently every year, 

especially in adolescent girls from the age of 12. That is why it is so important to provide a proper farmaco-

therapy and psychical therapy at an early stage of the disease. It manifests itself in compulsive overeating 

attacks, during which the patient loses control over the quantity and quality of food they eat, and then decides 

to get rid of it by, for example, provoking vomiting, taking diuretics or laxatives. This is related to the need 
to regain control and feel better about the weight and body image of the sufferer. However, the situations 

described happen most often where patients may be alone and the symptoms of the disease are uncharac-

teristic, for example, pharyngitis, swollen salivary glands, dehydration, and dental problems. By far the 

greatest role in treatment is played by properly conducted therapy, most often in the cognitive-behavioral 
approach, so it leads to communication between the patient with bulimia and the therapist. The conversation 

with the patient should be gentle, open, direct, but still based on mutual trust between the parties. It is very 

important to keep this in mind because about 33% of patients drop out while in treatment and about 50% of 

patients relapse. According to recent studies, during patient-doctor encounters, adding the patient's 
immediate family increases the patient's chances of recovery. This procedure is meant to enhance the 

treatment process and also provide a safer environment for the patient. Therapy should take place regularly 

at times agreed between the parties. The patient should also be able to contact their doctor in case of an 

emergency. 
This work includes a description of the illness, as well as factors that contribute to difficulties in commu-

nication with the patient and solutions that can be put in place to prevent them. Numerous scientific and 

review papers available on the PubMed platform have been used for this purpose. 

Keywords: bulimia nervosa, eating disorder, communication 
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Komunikacja w kontekście strategii terapeutycznej 

u dzieci ze spektrum autyzmu 

1. Wprowadzenie 

Zaburzenia ze spektrum autyzmu – ASD (ang. autism spectrum disorder) – to 

zaburzenia o charakterze neurorozwojowym, na których ekspresję ma wpływ szereg 

czynników genetycznych i środowiskowych [1]. Według Międzynarodowej Klasyfikacji 

Chorób ICD-10, na ASD składa się: autyzm dziecięcy, autyzm atypowy oraz zespół 

Aspergera. Klinicznie, objawy autyzmu manifestują się pod postacią tzw. triady zaburzeń 

autystycznych dotyczącej funkcjonowania dziecka w otoczeniu. Triada ta obejmuje: 

I Nieprawidłowości w rozwoju społecznym – zwłaszcza zdolność uczestnictwa 

w naprzemiennych interakcjach społecznych. 

II Deficyty i dysfunkcje w komunikacji (zarówno werbalnej jak i niewerbalnej). 

III Dysfunkcje w obszarze wzorców ogólnych zachowań. 

Osoby ze spektrum autyzmu posiadają określoną tolerancję na bodźce dobiegające 

z otoczenia, takie jak: dźwięk, światło, dotyk, zapach, smak czy ból, a zatem ich przesyt 

lub nieprawidłowa forma przekazu może powodować u nich uczucie rozdrażnienia, 

niepokoju czy wycofania. Reakcja ta nie jest jednak regułą – stymulacja takimi bodźcami 

wzbudzać może również uczucie fascynacji, ciekawości czy ekscytacji u dzieci z ASD. 

Specyfika odbioru wrażeń sensorycznych u osób ze spektrum autyzmu prowokuje u nich 

różne zachowania, na przykład: zakrywanie uszu, unikanie towarzystwa, odmawianie 

wykonywania niektórych czynności. Zachowania te dają nam do zrozumienia, że prze-

kraczamy strefę komfortu psychicznego u osób z ASD [2]. 

Wczesne rozpoznanie i wdrożenie leczenia u chorych stanowi dla rodziców, terapeutów 

oraz lekarzy niemałe wyzwanie, szczególnie dlatego, że każdy przypadek wymaga 

indywidualnego podejścia, określenia umiejętności w zakresie komunikacji i języka oraz 

dopasowania procesu terapeutycznego do możliwości adaptacyjnych pacjenta z ASD. 

Leczenie zaburzeń ze spektrum autyzmu wymaga ogromnego zaangażowania terapeutów 

przede wszystkim z tego powodu, iż opiera się ono na metodach niefarmakologicznych, 

wykorzystujących terapię behawioralną. Wykazano pozytywny wpływ na rozwój umie-

jętności komunikacyjnych oraz zmniejszenie częstotliwości występowania nieprawidło-

wych zachowań u chorych z ASD dzięki wdrożeniu terapii, w której rodzice pełnią rolę 
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współterapeutów, tworząc oś dziecko–rodzic–terapeuta. Celem pracy było przedsta-

wienie odpowiednich metod terapeutycznych (i sposobu ich realizacji) opartych na 

strategiach komunikacji funkcjonalnej, które umożliwiają rozwój prawidłowych zachowań, 

kształtowanie postawy społecznej oraz poprawę umiejętności komunikacyjnych u dzieci 

ze spektrum autyzmu, a także zwrócenie uwagi na pozytywny wpływ wprowadzenia 

wczesnej interwencji rodzicielskiej w procesie terapeutycznym. 

1.1. Etiologia 

Mimo że dokładna przyczyna zaburzeń ze spektrum autyzmu nie została jeszcze 

poznana, istnieją różne teorie dotyczące genetyki, czynników biologicznych i psycho-

społecznych mających wpływ na rozwój ASD [3]. W rzeczywistości występowanie 

zaburzeń ze spektrum autyzmu warunkowane jest nie jednym i uniwersalnym czynni-

kiem wywoławczym, tylko współwystępowaniem czynników środowiskowych i gene-

tycznych. Rodzinne występowanie ASD sugeruje rolę podłoża genetycznego w patogenezie 

schorzenia uwarunkowanego genem EN2 na chromosomie 7 czy innymi genami na 

chromosomach: 3, 4, 11 [4]. Czynniki epigenetyczne, w tym metylacja DNA, mody-

fikacja histonów oraz miRNA również predysponują do wystąpienia autyzmu. Do 

czynników środowiskowych zaliczamy wiek rodziców – szczególnie ojca, powikłania 

okołoporodowe, tj. poród mnogi, powikłania pępowinowe, krwotok u matki, niska masa 

urodzeniowa dziecka czy niedokrwistość, a także dieta matki uboga w mikro- 

i makroelementy w trakcie ciąży oraz toksoplazmoza [5]. 

1.2. Patogeneza 

Z powodu różnego nasilenia i szerokiego spektrum objawów zaburzenia autystyczne 

mają charakter indywidualny, a mechanizm ich powstawania pozostaje nieoczywisty. 

Obecnie uważa się, że serotonina odgrywa dużą rolę w patogenezie ze względu na jej 

znaczenie we wczesnym rozwoju neuronalnym. Wysoki poziom serotoniny podczas 

rozwoju mózgu może powodować utratę zakończeń serotoninergicznych i wtórny 

rozrost nerwów. Dzieci, które narażone są na działanie leków zwiększających stężenie 

serotoniny rozwijają więcej zaburzeń autystycznych. Rolę w patogenezie odgrywa 

również układ cholinergiczny, bowiem istnieją nieprawidłowości w neuronach choliner-

gicznych przedniej części mózgu u pacjentów z ASD oraz zmniejszenie liczby receptorów 

muskarynowych w korze mózgowej i nieprawidłowości w receptorach nikotynowych, 

wykazane w trakcie autopsji. U pacjentów dochodzi również do stłumienia układu 

GABA-ergicznego oraz spadku poziomu enzymu dekarboksylazy kwasu glutamino-

wego (odpowiadającego za tempo syntezy GABA) o 48-61% w obszarach móżdżkowych 

i ciemieniowych mózgu. Obecnie prowadzony jest szereg badań oceniających rolę układu 

dopaminergicznego i cholinergicznego, a także kortyzolu czy oksytocyny w mechanizmie 

powstawania zaburzeń ze spektrum autyzmu [3]. 

2. Umiejętności komunikacyjne w zaburzeniach ze spektrum autyzmu 

W ASD obszarami najbardziej zróżnicowanymi pod względem występowania 

objawów są: komunikacja – zarówno werbalna, jak i niewerbalna oraz umiejętności 

językowe, tj. ekspresja i percepcja mowy. Stopień nasilenia tych objawów jest kwestią 

bardzo indywidualną i zależy od wielu czynników [2]. Znaczna część dzieci wykazuje 

trudności w przyswajaniu języka mówionego, jednak niektóre osoby z ASD w ogóle nie 

rozwijają języka mówionego na poziomie funkcjonalnym lub osiągają minimalny 
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poziom mowy werbalnej. Zaburzenia sfery językowej skutkują występowaniem pewnych 

trudności, takich jak słabo rozwinięte umiejętności społeczne i problemy z wchodzeniem 

w relacje międzyludzkie czy obniżone zdolności adaptacyjnego działania. Ponadto 

osoby z nisko rozwiniętymi umiejętnościami werbalnymi w przebiegu ASD mają często 

problemy z agresją i samokontrolą, a także predysponują do przejawiania zachowań 

atypowych czy samookaleczania się [6]. Język, którym posługują się chorzy, nacecho-

wany jest małym zasobem słownictwa oraz błędami w użyciu struktur gramatycznych, 

na przykład przez echolaliczne powtarzanie zdań wielokrotnie powtarzanych w domu, 

sloganów czy reklam. Dysfunkcje obszaru językowego sprowadzają się także do nie-

umiejętności odczytywania zdań na poziomie kontekstu i trudności w stosowaniu słów 

o wielorakim znaczeniu. Chorzy nie interpretują żartów ani ironii. Mimo to ubogi zasób 

słownictwa nie jest regułą, o czym świadczy posiadanie dużego wachlarza leksykalnego 

na temat bezpośrednio związany z zainteresowaniami dziecka. Problem w rozwijaniu 

umiejętności komunikacyjnych wynika w dużej mierze z braku świadomości i niezro-

zumienia funkcji komunikacji interpersonalnej w życiu codziennym, a także zasad, które 

kierują poprawną i obustronną komunikacją werbalną i niewerbalną. Nawiązywanie 

kontaktu z dziećmi autystycznymi to duże wyzwanie ze względu na ich trudności 

z wchodzeniem w dialog i uczestnictwem w relacji mówiący–słuchający. Dodatkowo – 

chorzy nie wykazują zainteresowania w stosunku do tego, co robią i czym zajmują się 

ludzie, którzy ich otaczają, przez co sprawiają wrażenie nieempatycznych i zdystanso-

wanych. Podczas rozmowy rzadko używają gestów czy mimiki oraz mają problem 

z utrzymywaniem kontaktu wzrokowego z rozmówcą. Problem ten działa także 

w przeciwną stronę, co oznacza, że dzieci z ASD nie potrafią odczytywać przekazu gestu 

oraz charakteru mimiki osoby, z którą się komunikują. Dlatego właśnie obserwujemy 

u nich zaburzoną zdolność wychwytywania bodźców dobiegających z otoczenia jako 

informacji ważnych komunikacyjnie [2]. Wnioskując, zaburzenia komunikacyjne 

występujące w przebiegu zaburzeń ze spektrum autyzmu polegają na: wycofywaniu się 

z życia społecznego w wyniku niezrozumienia i braku potrzeby komunikacji interperso-

nalnej, braku zdolności posługiwania się zachowaniami niewerbalnymi takimi jak 

ekspresja mimiczna, pozycja ciała i gesty, nieumiejętności przekazywania informacji na 

temat własnych potrzeb, trudnościach w czynnym i biernym uczestnictwie w dialogu, 

w organizacji informacji, które chcą przekazać w sposób przystępny dla rozmówcy czy 

też na braku spontanicznego dążenia do dzielenia się z innymi osobami własnymi 

zainteresowaniami lub osiągnięciami, jednocześnie chory nie wykazuje entuzjazmu 

w stosunku do osób znajdujących się wokół. 

3. Strategie komunikacji funkcjonalnej jako forma terapii 

Poprzez jego różnorodność, autyzm ciężko umieścić w określonych granicach, dlatego 

diagnoza i dobór odpowiedniej terapii, dostosowanej do umiejętności dziecka, stanowi 

duże wyzwanie zarówno dla rodziców, jak i terapeutów. Leczenie ASD skupia się głównie 

na poprawie umiejętności komunikacyjnych oraz adaptacji do życia społecznego. Celem 

terapeutycznym jest też zmniejszenie predyspozycji do działań samodestrukcyjnych, 

polepszenie zdolności językowych oraz nauka przekazywania informacji o potrzebach. 

Obecne metody leczenia nie opierają się głównie na farmakologicznych terapiach, lecz 

na terapiach behawioralnych, logopedycznych czy metodach wykorzystujących muzykę. 

Jedną z metod terapeutycznych jest PECS (ang. the picture exchange communication 
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system) czyli system komunikacji obrazkowej, dzięki któremu dziecko z ASD uczy się 

komunikowania swoich pragnień za pomocą kart, układania zdań za pomocą czasowników 

czynnościowych i cech przedmiotów oraz trenowania odpowiedzi na pytania dzięki 

obrazkom. Taka metoda skutkuje poprawą mowy werbalnej, zachowań społeczno-

komunikacyjnych i spadkiem ilości zachowań problemowych. Inną metodą jest muzyko-

terapia. Pozwala ona na ulepszanie umiejętności w zakresie komunikacji niewerbalnej, 

inicjowanie pewnych zachowań oraz wykształcenie pewnego rodzaju emocjonalności 

oraz wzajemności społeczno- emocjonalnej. Mimo tego, że zaburzenia występujące 

u chorych nie są bezpośrednio leczone poprzez środki farmakologiczne, to niektóre 

zachowania będące skutkiem zaburzeń, na przykład agresja, samookaleczanie się czy 

nadpobudliwość wymagają leczenia za pomocą środków, takich jak leki przeciwpsycho-

tyczne. Testowane były też inne leki, w tym: inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, 

lit, klonidyna, hormony tarczycy czy leki przeciwdepresyjne, lecz najbardziej korzystne 

działanie przypisano lekom przeciwpsychotycznym, gdyż ich stosowanie nie wpływało 

na zdolność uczenia się. Obecnie wykazano pozytywny wpływ kwasu folinowego na 

komunikację werbalną u dzieci z ASD, a także zaobserwowano korzystne działanie 

antyautystyczne roślin leczniczych, w tym ekstraktu z miłorzębu japońskiego ze względu 

na właściwości antyoksydacyjne [3, 7-10]. 

3.1. Ocena funkcjonalna 

Jest to pierwszy i niesamowicie ważny etap wprowadzający treningu komunikacji 

funkcjonalnej. Polega on na dokładnej analizie zachowań dziecka ze spektrum zaburzeń 

autyzmu, a w szczególności trudnych zachowań jakie ono prezentuje. Analiza ta jest 

możliwa dzięki metodom pośrednim i bezpośrednim. Metoda bezpośrednia to przyglądanie 

się zachowaniom dziecka w określonych sytuacjach i ocena zasobu jego możliwości. 

Metoda pośrednia polega na zbieraniu informacji o zachowaniach dziecka od osób 

trzecich, czyli rodziców bądź opiekunów. Następnie należy zdefiniować, jakie zacho-

wania dziecka klasyfikują się do trudnych i jakie zachowania należy zmodyfikować. 

Uzyskane w trakcie obserwacji dane posłużą do wyboru właściwego kierunku terapii, 

zgodnie z możliwościami chorego. Następnym krokiem jest stworzenie dla dziecka 

odpowiedniego środowiska terapeutycznego, które da mu możliwość rozwoju pewnych 

umiejętności komunikacyjnych i skupiania się na eliminacji bodźców poprzedzających 

zachowania trudne. Rozpoczęcie terapii musi ciągnąć za sobą wzbudzenie motywacji 

u dziecka do podejmowania kontaktu i współpracy z dorosłym, do czego można wyko-

rzystać przedmioty, które dziecko zna i lubi lub wykazuje nimi zainteresowanie [2, 11]. 

3.2. Upominanie się o przedmioty 

Trening komunikacji funkcjonalnej powinien opierać się na zasadzie stopniowania 

umiejętności zdobywanych przez dziecko. Oznacza to, że nie powinniśmy od razu 

przystępować do ćwiczeń najtrudniejszych lecz stopniowo, krok po kroku pomóc 

w nabywaniu coraz to bardziej skomplikowanych kompetencji. Dlatego też na początku 

skupiamy się na nabywaniu umiejętności werbalnych. Upominanie się o dane przed-

mioty wynika z motywacji, jaką dziecko posiada i jest narzędziem do wyrażania wew-

nętrznych potrzeb. Początkowo upominanie się o przedmioty ma charakter wskazywania 

palcem danego przedmiotu, a później następuje skierowanie wzroku na terapeutę/ 

nauczyciela – dające mu do zrozumienia, że dany przedmiot jest obiektem zaintere-
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sowania. Na dalszym etapie dołącza się do tego również wokalizacja, która ostatecznie 

przybiera postać słów: „daj”, „chcę”, „podaj”. Do ćwiczenia tej umiejętności wyko-

rzystujemy przedmiot zainteresowania dziecka – może być to na przykład pluszak, 

którego lubi i stawiamy go w zasięgu wzroku, lecz poza zasięgiem rąk dziecka, aby 

przekazało nam komunikat wyrażający chęć zdobycia przedmiotu. Następnie możemy 

zakrywać przedmioty/ zabawki będące obiektem pożądania i zadbać o to, aby zmieniać 

partnerów komunikacyjnych, miejsca oraz tworzyć sytuacje prowokujące zakomuniko-

wanie potrzeb fizjologicznych, co wprowadza duże urozmaicenie i pozwala na wdrażanie 

nowych sytuacji wymagających reakcji dziecka [2, 11]. 

3.3. Dokonywanie wyboru 

W metodzie opartej na dokonywaniu wyboru najważniejsze jest rozpoznanie, czy 

dziecko posiada umiejętność skanowania wzrokiem przestrzeni i czy podejmuje świadomą 

decyzję. Należy sprawdzić, czy potrafi ono wybrać to, czego chce i czy rozgląda się 

przeszukując wzrokiem przestrzeń podczas wyboru. Pozwoli nam to na uświadomienie 

sobie, czy wybór dziecka to wynik świadomej analizy. Zanim przejdziemy do realizacji 

tej strategii, należy ustalić z dzieckiem sposób wyboru, na przykład poprzez wska-

zywanie palcem. Ćwiczenie wykonujemy z dzieckiem poprzez prezentację dwóch 

przedmiotów. Na początku staramy się, aby jeden przedmiot był obiektem pożądania 

dziecka (mogą to być ulubione kredki, pluszak,klocki), a drugi obiektem niepożądanym, 

dzięki czemu ułatwimy dziecku decyzję. Następnie, czyniąc to zadanie trudniejszym, 

wybieramy dwa przedmioty z czego jeden jest obiektem pożądania, a drugi jest 

neutralny. Na sam koniec dajemy do wyboru przedmioty o równorzędnym dla dziecka 

znaczeniu. W tej metodzie bardzo ważna jest konsekwencja działania. Terapeuta ma za 

zadanie uświadomić dziecko, że jego wybór niesie skutki – jeśli zatem dziecko poprosi 

o książkę, nauczyciel powinien podać książkę, mimo świadomości, że dziecko chciało 

coś innego. Dzięki temu pacjent poznaje zjawisko zależności przyczynowo-skutkowej [2]. 

3.4. Komentowanie 

Metoda komentowania pozwala na spontaniczne wyrażanie emocji dziecka, uzew-

nętrznianie uczuć, wysyłanie informacji do przestrzeni społecznej. Komentować można 

poprzez nazywanie, określenie przedmiotów, okrzyki lub inne wokalizacje wyrażające 

emocje. Realizować powyższą metodę można dzięki wykorzystaniu wypełnionego 

zabawkami worka. Zawartość worka powinna być urozmaicona, co oznacza, że niektóre 

zabawki są zaskakujące, inne interesujące i wzbudzają emocje. Zabawki nie muszą 

wzbudzać tylko tych pozytywnych odczuć, mogą też wzbudzać uczucie zdziwienia czy 

strachu. W celu zatrzymania uwagi dziecka – należy czynnie uczestniczyć z nim w tej 

zabawie. Pozwoli to zachować naprzemienność działania, a także demonstrować niektóre 

zachowania. Dodatkową możliwością jest wplatanie zdań ułatwiających wyrażenie emocji, 

jak: „szkoda, tym razem się nie udało”. Komentowanie można też kształtować dzięki 

zadawaniu pytań, które stopniowo należy wycofać w celu nabywania nawyku samo-

dzielnego nazywania przedmiotów [2]. 

3.5. Opowiadanie 

Przed przystąpieniem do tej metody dziecko powinno opanować zdolność nazywania 

konkretnych przedmiotów i czynności. Bez takiej zdolności będzie mu ciężko nazywać 

dane rzeczy i dialog nie będzie efektywny. Zdolność odpowiadania na pytania jest 
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bardzo ważna, ponieważ pozwala na zachowanie ciągu konwersacyjnego i stanowi jego 

czynną część. Dziecko, ucząc się odpowiadania na pytania, poznaje istotę zjawiska 

naprzemienności ról, tak ważną w komunikacji interpersonalnej. Strategia ta może być 

realizowana za pomocą książek z wielorakimi ilustracjami, do których terapeuta zadaje 

pytania, na przykład: „co widzisz?”, „co robi dziewczynka na obrazku?”. Zasób pytań 

można rozszerzać, pytając nie tylko o nazwy i czynności, lecz poruszając tematykę 

rodziny, preferencji, przyszłości, przeszłości [2]. 

3.6. Odmawianie, potwierdzanie 

Forma odmawiania i potwierdzania, jaką wybiera dziecko, zależy od stopnia jego 

rozwoju. Na początku pojawia się chwytanie przedmiotu, potakiwanie, następnie 

dochodzi do rozwinięcia komponenty werbalnej i odpowiadania „tak”. W przypadku 

odmawiania początkowo dziecko odsuwa przedmiot od siebie lub upuszcza, odchodzi, 

kręci głową i ostatecznie mówi „nie”. Budując tę umiejętność, warto rozważyć udział 

osób trzecich, aby mogły wspomagać potakiwanie lub skręcanie głowy dziecka. Do 

wspomnianej strategii możemy używać kolorowych kart z napisami tak/ nie lub pisać te 

słowa na własnych kartkach, co naprowadzi dziecko na odpowiednią odpowiedź 

i pozwoli na kształcenie nawyku odmawiania lub potwierdzania. Należy jednak pamiętać, 

że zadawanie pytań zamkniętych, szczególnie kilkakrotnie pod rząd może spowodować 

uczucie rozdrażnienia u pacjentów, którzy słabo rozumieją mowę lub nie rozumieją jej 

wcale i sprowokować wystąpienie trudnego zachowania [2]. 

3.7. Zadawanie pytań 

Naturalnie zjawisko zadawania pytań pojawia się u dzieci, kiedy w otoczeniu 

zauważają coś nowego, co wzbudza ich ciekawość i poczucie niedoinformowania. 

U dzieci z ASD nie zawsze pojawia się chęć poznawania tajników otaczającego ich 

świata, ponieważ czują się one przez to bardziej przytłoczone. Poza tym, niezrozumienie 

potrzeby zadawania pytań podczas interakcji komunikacyjnej wynika u osób chorych 

z niepojmowania idei naprzemienności ról, które pełnią uczestnicy zdarzenia komuni-

kacyjnego. Jeżeli dziecko umie odpowiadać już na podstawowe pytania to trzeba zachęcić 

go, aby zadawało te pytania terapeucie, na przykład poprzez wykorzystanie tablic 

graficznych. Na późniejszym etapie, metoda ta wykorzystuje gry i zabawy, w których 

występuje element ukrycia. Możemy używać do tego gry w kalambury lub zgadywanki 

i starać się jednocześnie budować napięcie poprzez pauzy w kolejnych etapach gry, które 

pozwolą na uwolnienie ciekawości pacjenta [2]. 

4. Rola relacji rodzic–dziecko z ASD 

Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wykazują wpisujące się w definicję 

autyzmu zaburzenia w obszarze komunikacji, języka i interakcji społecznych, co może 

stanowić niemałe wyzwanie dla rodziców. Pomimo iż rodzice nie są przyczyną deficytów 

w zakresie komunikacji i interakcji, często przez nieprawidłowy odbiór zachowania 

swoich dzieci dochodzi do nadwyrężenia interakcji rodzic – dziecko, a narastający stres 

rodzicielski związany z uczuciem niewywiązania się z obowiązków rodzica jeszcze 

bardziej utrudnia rozwój dziecka. Nasilenie objawów u dzieci z ASD może prowokować 

negatywne zachowania u rodziców, takie jak agresja, wycofanie czy depresja. Zjawisko 

to jest uzasadnione sytuacją, podczas której dziecko nie odwzajemnia uczuć, jakimi 

darzą go bliscy i jest niekomunikatywne. Powoduje to kształtowanie stylu rodzicielskiego, 
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określanego jako chłodny – w ten sposób zarówno dziecko odpycha rodziców, jak 

i rodzice odpychają dziecko i frustracja narasta [1]. Rodzice i dzieci oddziałują na siebie 

nieustannie w trakcie całego procesu rozwojowego dziecka, dlatego tak ważne jest 

świadome postępowanie dorosłych. Klinicznie, udział rodziców w interwencji tera-

peutycznej uczy ich bycia współterapeutą i osobą czynnie aktywną w procesie wykształ-

cania przez dziecko z ASD nowych umiejętności komunikacyjnych. Mimo tego, że 

terapeuci często okazują wsparcie emocjonalne opiekunom, to udzielanie rodzicom 

wskazówek, jak rozwijać ich własne umiejętności radzenia sobie z problemami nie 

zawsze jest na pierwszym planie. Nie wszyscy rodzice wykazują jednakowe umiejęt-

ności i chęci do czynnego udziału w interwencji z odpowiednią intensywnością lub nie 

akceptują bądź nie rozumieją w pełni choroby dziecka. Ponadto, rodzice dzieci z ASD 

mają tendencję do wykazywania niższego poczucia własnej skuteczności lub wiary 

w możliwości efektywnego wychowywania dziecka samodzielnie [12, 13]. 

4.1. Rodzic jako uczestnik terapii PACT (ang. Pre-school Autism 

Communication Trial) 

Terapia PACT to roczna interwencja ukierunkowana na interakcje społeczne 

i zaburzenia komunikacji w autyzmie. Zakłada ona współpracę rodzica/rodziców, tera-

peuty i dzieci chorych w procesie terapeutycznym. Metoda PACT zapewnia przeszkolenie 

rodziców za pomocą video feedbacku, aby zidentyfikować i ustalić kluczowe strategie 

ułatwiające komunikację między ich dzieckiem a nimi samymi. Rodzice zachęcani są 

również do stosowania PACT poza sesją szkoleniową, przez minimum 30 minut 

dziennie. Przed każdą sesją rodzic przesyła video trwające 10 minut, przedstawiające 

interakcję z dzieckiem. Jest ono omawiane i analizowane podczas spotkania przez 

terapeutę i rodzica. Opiekun opowiada również o swoich odczuciach oraz podsumowuje 

postępy poczynione od ostatniej sesji. Pierwsze etapy terapii mają na celu poprawę 

koncentracji rodzica, nabycie umiejętności zainteresowania dziecka oraz zwiększenie 

wrażliwości i synchroniczności. Następne etapy rozwijają ekspresję uczuć i rozumienie 

dziecka dzięki modelowaniu języka i metody komentowania. Ostatni etap skupia się na 

rozwoju konwersacji i rozszerzeniu języka u dzieci werbalnych. Zastosowanie takiej 

interwencji zakłada, że dzieci z ASD lepiej odpowiedzą na leczenie poprzez obecność 

i czynny udział rodzica w procesie naprawczym. Wprowadzenie wczesnej interwencji 

rodzicielskiej jako terapii ASD ma pozytywny wpływ na efekty odnoszone podczas 

terapii. Rola rodzica jako współterapeuty nie tylko wzmacnia relację rodzic–dziecko, ale 

wykazuje też długoterminowe efekty poprzez rozumienie języka i zmniejszenie 

nasilenia autyzmu. Wybierając metodę terapeutyczną, powinniśmy rozważyć wdrożenie 

do niej rodziców, jednocześnie mając na uwadze konieczność monitorowania poziomu 

stresu u rodziców, ponieważ ma on bezpośredni wpływ na oś rodzic–dziecko [14-16]. 

5. Wnioski 

Zaburzenia ze spektrum autyzmu charakteryzują się wachlarzem objawów o różnym 

nasileniu, z których najbardziej zróżnicowane są zaburzenia języka i komunikacji. 

Wprowadzenie odpowiedniej strategii terapeutycznej, takiej jak trening komunikacji 

funkcjonalnej, w określony i dostosowany do poziomu dziecka z zaburzeniami ze spektrum 

autyzmu sposób umożliwia kształtowanie i poprawę umiejętności społecznych, komuni-

kacyjnych czy niewerbalnych u dzieci z ASD. Ponadto zaangażowanie i czynny udział 
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rodziców w terapii, występujących w roli współterapeutów, ma pozytywny wpływ na 

przebieg nabywania nowych umiejętności przez dziecko, a także pozwala zrozumieć 

rodzicom istotę autyzmu i przybrać jak najlepszą postawę w stosunku do swoich dzieci. 

Komunikacja jest narzędziem do wyrażania potrzeb, uczenia się zasad uczestnictwa 

w życiu społecznym i podnosi komfort życia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 
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Komunikacja w kontekście strategii terapeutycznej u dzieci ze spektrum autyzmu 

Streszczenie 

Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) charakteryzujące się szeroką różnorodnością objawów, szczególnie 

w obszarze języka i komunikacji, stanowią wyzwanie terapeutyczne zarówno dla rodziców, jak i terapeutów. 
U dzieci z ASD zauważa się niezrozumienie i zaburzenie funkcji komunikacji interpersonalnej. Rozwój 

prawidłowej komunikacji realizuje się dzięki odpowiednim strategiom rozwoju mowy i komunikacji funk-

cjonalnej, opierających się na metodach takich jak wzbudzenie motywacji u dziecka do nawiązania kontaktu 

z osoba dorosłą. Strategie te stanowią formę terapii i pozwalają na poprawę komunikacji dziecka w wielu 
płaszczyznach oraz kształtowanie postaw społecznych. Badania podkreślają obecność korelacji rodzic–

dziecko i jej wpływ na proces terapii oraz rozwój u dziecka pozytywnych zachowań. Dowody wskazują 

również na to, że terapia PACT (Preschool Autism Communication Trial) skierowana do rodziców, będąca 

formą interwencji rodzicielskiej, wykazuje potencjalną efektywność, a skutki terapii mogą utrzymywać się 
po dłuższym czasie. Interwencje z udziałem rodziców mają prawdopodobny wpływ na interakcję rodzic–

dziecko, ale także na poprawę w zakresie komunikacji i języka dziecka z ASD. Wprowadzenie odpowiedniej 

strategii terapeutycznej w zakresie komunikacji pozwala na kształtowanie i poprawę umiejętności społecz-

nych u dzieci z ASD. Komunikacja pod postacią interwencji rodzicielskich ma pozytywny wpływ na proces 
terapeutyczny. Odpowiednia komunikacja staje się narzędziem do wyrażania potrzeb, uczenia się zasad 

uczestnictwa w życiu społecznym i podnosi poziom życia dzieci z ASD. 

Słowa kluczowe: autyzm, komunikacja, terapia, dziecko 

Communication in the context of therapeutic strategies in children with the 

autism spectrum disorder 

Abstract 

Autism spectrum disorders (ASD) characterized by a wide variety of symptoms, especially in the areas of 

language and communication, present a therapeutic challenge for both parents and therapists.In children with 
ASD, misunderstanding and impaired interpersonal communication functions are observed.The development 

of normal communication is achieved through appropriate speech development and functional communi-

cation strategies based on methods such as arousing motivation in the child to make contact with an 

adult.These strategies are a form of therapy and allow for the improvement of the child's communication on 
multiple levels and the formation of social attitudes. Research highlights the presence of a parent-child 

correlation and its impact on the therapy process and the child's development of positive behaviors. Evidence 

also suggests that PACT ("Preschool Autism Communication Trial") therapy directed at parents as a form 

of parental intervention has potential efficacy, and the effects of therapy may persist over time. Parent-
directed interventions are likely to have an impact on parent-child interaction, but also on improvements in 

communication and language for the child with ASD. The introduction of appropriate therapeutic 

communication strategies allows for the formation and improvement of social skills in children with ASD. 

Communication in the form of parental interventions has a positive impact on the therapeutic process. 
Appropriate communication becomes a tool for expressing needs, learning the rules of social participation, 

and enhances the quality of life for children with ASD. 

Keywords: autism, communication, therapy, child 
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Poprawa komunikacji u dzieci ze spektrum autyzmu 

za pomocą kwasu folinowego  

oraz terapii logopedycznej PECS 

1. Wprowadzenie 

Spektrum zaburzeń autystycznych (ASD, ang. autism spectrum disorder) jest to 

zaburzenie neurorozwojowe, które charakteryzuje się poważnymi trudnościami 

w inicjowaniu i utrzymywaniu relacji oraz komunikacji społecznej, a także ograniczonymi, 

powtarzalnymi wzorcami zachowań i zainteresowań. Początek zaburzeń występuje 

zazwyczaj we wczesnym dzieciństwie. Deficyty powodują upośledzenie w różnych 

obszarach funkcjonowania jednostki: osobistych, edukacyjnych, jak również w zakresie 

funkcjonowania intelektualnego lub umiejętności językowych. Według ICD-10 (ang. 

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) do 

spektrum należą: autyzm dziecięcy, autyzm atypowy oraz zespół Aspergera [1, 2]. 

1.1. Patofizjologia 

Badania neuroanatomiczne potwierdzają koncepcję, że zaburzenia ze spektrum autyzmu 

mogą obejmować powiększenie mózgu w niektórych obszarach i jego zmniejszenie 

w innych. [3] Sugerują one, że choroba może być spowodowana nieprawidłowym 

wzrostem neuronów we wczesnych stadiach rozwoju mózgu w okresie prenatalnym 

i postnatalnym. Nieprawidłowości najczęściej występują w płacie czołowym, układzie 

neuronów lustrzanych, układzie limbicznym, płacie skroniowym i ciele modzelowatym 

[4, 5]. 

2. Przyczyny ASD 

Prawdopodobnie u podłoża wszystkich zaburzeń ze spektrum autyzmu leżą defekty 

neurologiczne o szczegółowo nieznanej etiologii. Do najczęściej wymienianych, poten-

cjalnych przyczyn należą: genetyczne (uwarunkowane genem EN2 na chromosomie 7), 

wiek ojca powyżej 40 lat, zaburzenia metaboliczne (przede wszystkim nietolerancja 

glutenu i kazeiny), zaburzenia flory bakteryjnej jelit, urazy okołoporodowe, mózgowe 

porażenie dziecięce, toksoplazmoza oraz intensywna antybiotykoterapia w okresie 

niemowlęcym [6]. 
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3. Zaburzenia komunikacji u dzieci z zaburzeniami autystycznymi 

Oprócz trudności w nawiązywaniu prawidłowych interakcji społecznych, osoby 

z ASD mają problemy z werbalnym i niewerbalnym porozumiewaniem się z innymi 

ludźmi. Zaburzenie to występuje w różnych postaciach i stopniach nasilenia, a dotyczy 

głównie przekazywania za pomocą słów, tonu głosu, mimiki i gestów swoich potrzeb, 

pragnień i myśli oraz zrozumienia przekazywanych im treści. Dodatkowo występują 

trudności z odpowiednim odbiorem informacji z otoczenia (związków między działaniami 

innych osób, konsekwencji tych działań) i relacji między zjawiskami (trudności 

w rozpoznawaniu kontekstu, wskazówek), przy możliwości korzystania wyłącznie 

z dosłownych znaczeń poszczególnych słów [7]. Zaburzenia rozwoju mowy i komunikacji 

społecznej obejmują: 

• echolalię – zaburzenie myślenia, objawiające się jako niepotrzebne powtarzanie 

słów lub zwrotów wypowiedzianych przez inne osoby; jest ona obecna na wczesnym 

etapie rozwoju dziecka, służy wzbogacaniu słownictwa oraz jako metoda podtrzy-

mywania dialogu. U osób ze spektrum autyzmu występuje bardzo długo. Może 

przyjmować postać echolalii bezpośredniej (natychmiastowe powtarzanie słów, 

zwrotów, bezpośrednio po ich usłyszeniu), odroczonej (gdy zasłyszana treść zostaje 

powtórzona dopiero po pewnym czasie od momentu usłyszenia) lub funkcjonalnej 

(powtarzanie wypowiedzi we właściwym kontekście sytuacyjnym); 

• brak motywacji do nawiązywania kontaktów z otoczeniem; 

• trudności w rozumieniu komunikacji niewerbalnej; 

• kompulsywne zadawanie pytań z równoczesnym ignorowaniem odpowiedzi – 

pytania te zadawane są w sposób stereotypowy, wielokrotnie w ciągu dnia, bez 

względu na to, jak często odpowiedź została udzielona. Zdarza się, że osoba nagle 

przestaje mówić i odchodzi, ignorując potrzeby rozmówcy; 

• myślenie wizualne – informacja ustna z powodu krótkiego czasu emisji często bywa 

niezrozumiała, dlatego komunikacja przebiega sprawniej, gdy wypowiedziom 

werbalnym towarzyszy wizualizacja; 

• koncentrację na wybranym temacie i kontynuowanie wątku bez względu na reakcję 

otoczenia – wynika najczęściej z nieuświadomienia i niezrozumienia sygnałów 

niewerbalnych wysyłanych przez rozmówcę, może prowadzić do odrzucenia i izolacji; 

• zaburzenie prozodii wypowiedzi (akcentu, intonacji, rytmu) – mowa jest przery-

wana, niepłynna, skandowana; 

• ograniczenie zdolności w rozumieniu znaczeń związanych z różnymi tonacjami 

głosu; 

• dosłowną interpretację wypowiedzi, problemy z odczytywaniem podtekstów 

komunikacyjnych (zaburzenia semantyczno-pragmatyczne) [1, 8]. 

3.1. Zasady komunikacji 

Rozmowa z dziećmi cierpiącymi na ASD jest dużym wyzwaniem. Dlatego ważne 

jest, aby wykazywać się cierpliwością oraz stosować do określonych przez psychologów 

reguł. Podczas rozmowy powinno się dawać krótkie, proste komunikaty werbalne, 

a także robić przerwy pomiędzy wypowiadanymi zdaniami, by dać dziecku czas na ich 

przetworzenie. Należy pamiętać o unikaniu sarkazmu, ironii, wypowiedzi wieloznacznych, 

związków frazeologicznych czy przysłów. Ważna jest także technika odzwierciedlania, 



 

Magdalena Próchnicka, Dominika Nowak, Michał Siwek, Adrian Giermasiński, Weronika Tuszyńska 
 

104 
 

która polega na nazywaniu uczuć dziecka (np. „poczułeś się zazdrosny”). W ten sposób 

uczy się ono identyfikowania własnych emocji. Kiedy chcemy wydać polecenie czy 

instrukcję, powinniśmy podzielić je na części. Pomocne może być przygotowanie szcze-

gółowego schematu postępowania, najlepiej w formie pisemnej. Należy również upewniać 

się, czy zrozumieliśmy, co powiedziało dziecko oraz dawać informację zwrotną, jakie 

emocje wywołała w nas jego wypowiedź. Dodatkowo powinniśmy zwracać uwagę na 

zgodność naszych komunikatów werbalnych z niewerbalnymi, patrzyć w oczy rozmówcy 

oraz skierować sylwetkę w jego stronę [7, 9]. 

4. Terapia logopedyczna 

Niestety autyzm oraz inne choroby z jego spektrum są nieuleczalne. Można jednak 

łagodzić skutki tych zaburzeń [10]. W tym celu często stosowana jest terapia logo-

pedyczna. Składa się na nią całość specyficznych oddziaływań ukierunkowanych na 

usunięcie wszelkich zakłóceń procesu komunikacji (od prostych wad wymowy po 

całkowitą niemożność mówienia). W przebiegu terapii wyróżnia się 3 stałe etapy: wstępny, 

właściwy i końcowy. Do etapu wstępnego zaliczyć możemy wszystkie ćwiczenia, które 

poprzedzają właściwe postępowanie terapeutyczne. Należą do niego ćwiczenia odde-

chowe, fonacyjne, narządów artykulacyjnych, słuchowe czy ćwiczenia poszczególnych 

funkcji psychicznych (takich jak uwaga, pamięć). Te ćwiczenia mogą stanowić 

integralną część etapu właściwego, jednak należy wtedy rozbudować lub zawęzić ich 

określone partie. Etapy właściwy i końcowy są specyficzne dla różnych rodzajów terapii 

stosowanych przy konkretnych zaburzeniach mowy. Terapia logopedyczna jest 

dostosowana do indywidualnych potrzeb dziecka i polega na budowaniu podstawowych 

kompetencji językowych, komunikacyjnych i kulturowych. U dzieci cierpiących na 

ASD logopedzi skupiają się głównie na wzbogacaniu słownictwa czynnego i biernego, 

nauce prawidłowej intonacji, eliminacji echolalii oraz stereotypowych sloganów, a także 

starają się nauczyć dziecko inicjowania i utrzymywania rozmowy. W terapii wyko-

rzystywana jest interwencja behawioralna, która opiera się na systemie nagrody i kary. 

Obecnie dominuje podejście pozytywne – praca pedagoga skupia się na wzmacnianiu 

zachowań prawidłowych oraz wygaszaniu zachowań nieprawidłowych (nieakceptowanych 

społecznie), przy czym wygaszanie następuje nie przez wzmocnienie negatywne, lecz 

przez brak wzmocnienia pozytywnego [8, 11]. 

5. Picture Exchange Communication System 

PECS (ang. Picture Exchange Communication System) to system komunikacji 

alternatywnej i wspomagającej, opracowany w Stanach Zjednoczonych w 1985 roku 

przez doktora Andy’ego Bondy oraz magister Lori Frost. Jego celem jest wspomaganie 

i wstępne rozwijanie zdolności komunikacji za pomocą obrazków. Nauka systemu 

składa się z 6 faz. W fazie I zachęca się dziecko do korzystania z kart, aby pokazać swoje 

pragnienie posiadania konkretnego przedmiotu. W fazie II dziecko musi zrozumieć 

wagę stosowania kart i wytrwale używać ich w każdej sytuacji komunikacyjnej. W fazie 

III zachęcane jest ono do wybrania figury docelowej spośród kilku opcji. W fazie IV 

dziecko uczy się układać zdania z kart za pomocą czasowników czynnościowych i cech 

przedmiotów (takich jak kolor, rozmiar). W fazie V zachęca się je do odpowiedzi na 

pytanie „Czego chcesz?” poprzez proste frazy z kartami. Natomiast w fazie VI dziecko 
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odpowiada na pytania: „Co widzisz?”, „Czego słuchasz?”, „Co to jest?” oraz sponta-

nicznie pyta i komentuje sytuacje za pomocą fraz stworzonych przy użyciu kart [12-14]. 

5.1. Wpływ PECS na komunikację 

Przeprowadzono badanie, do którego zakwalifikowano 20 dzieci. Kryteria włączenia 

obejmowały diagnozę ASD, grupę wiekową 6-12 lat oraz brak komunikacji werbalnej 

lub minimalną werbalizację. Program składał się z 24 cotygodniowych sesji indywi-

dualnej terapii logopedycznej. Do oceny rozumienia poleceń wykorzystano 8 instrukcji 

wizualnych oraz 8 ustnych: „idź po…”, „daj mi…”, „trzymaj…”, „włóż…”, „idź do…”, 

„usiądź”, „jedz…”, „stop”. Wszystkie dzieci były oceniane klinicznie przez zespół 

złożony z psychiatrów dziecięcych, neuropsychologów oraz logopedów. Ocena poziomu 

komunikacji przeprowadzona została za pomocą testu SON-R. Jest on przeznaczony do 

mierzenia poziomu funkcji intelektualnych, stanowiących podłoże do nauki mowy 

i czytania u osób, u których rozwój mowy nie przebiega prawidłowo. Stosowany był 

u dzieci indywidualnie przez neuropsychologów zespołu. 

Około 80% dzieci przeszło do fazy IV i zaczęło budować frazy przy użyciu kart 

czasowników czynnościowych. Do fazy V dotarło około 60% dzieci, a tylko 20% 

osiągnęło etap VI. Spadek wydajności fazy V i VI był najprawdopodobniej związany ze 

złożonością zadania i ograniczeniem czasowym badania. Wyniki badania wykazały 

wzrost odpowiedzi we wszystkich instrukcjach ustnych, porównując dane z fazy II i fazy 

IV programu PECS; w sześciu z ośmiu instrukcji ta poprawa wyników u dzieci była 

statystycznie istotna. Zaobserwowano również znaczny wzrost odpowiedzi na instrukcje 

wizualne, ponieważ na początkowych sesjach część badanych dzieci nie udzieliło żadnej 

odpowiedzi na niektóre polecenia. W pięciu z ośmiu instrukcji wystąpiła istotność 

statystyczna [15]. 

6. Metabolizm folianów w układzie nerwowym a spektrum zaburzeń 

autystycznych 

Folian przenika przez bariery łożyskowe i barierę krew-mózg poprzez złożony trans-

port, który obejmuje transporter o wysokim powinowactwie – FRα oraz zredukowany 

nośnik folianów (RFC, ang. reduced folate carrier). Autoprzeciwciała FRα (wobec 

receptora glutationu i kwasu foliowego) hamują zależny od niego transport folianu przez 

barierę łożyskową i barierę krew-mózg. Częstość występowania tych autoprzeciwciał 

jest wyższa u dzieci z ASD w porównaniu ze zdrowymi dziećmi w tym samym wieku 

[16, 17]. 

7. Terapia za pomocą kwasu folinowego 

Aby ustalić, czy wysokie dawki kwasu folinowego mogą złagodzić podstawowe 

i związane z nim objawy spektrum zaburzeń autystycznych, przeprowadzono randomi-

zowaną, podwójnie ślepą próbę. Postawiono hipotezę, że duże dawki kwasu folinowego 

złagodzą objawy ASD związane z komunikacją. Ponadto starano się ustalić, czy 

obecność autoprzeciwciał FRα może być predyktorem odpowiedzi na leczenie kwasem 

folinowym. 

W tym badaniu 48 dzieci ze spektrum autyzmu i zaburzeniami językowymi zostało 

losowo przydzielonych do grupy otrzymującej przez 12 tygodni dawkę 2 mg/kg masy 

ciała kwasu folinowego lub do grupy placebo. Dzieci były podzielone na podtypy 

według statusu autoprzeciwciała FRα. Komunikację werbalną oceniano za pomocą skali 
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Clinical Evaluation of Language (CELF-5). Zawiera ona ustrukturyzowane testy umie-

jętności językowych (w tym pomiary obserwacyjne i interaktywne) w celu uzyskania 

pełnego obrazu umiejętności językowych badanych osób. 

Poprawa komunikacji werbalnej była znacznie większa u uczestników przyjmujących 

kwas folinowy w porównaniu z uczestnikami otrzymującymi placebo – w przypadku 

uczestników z pozytywnym wynikiem na obecność autoprzeciwciał FRα. W przypadku 

uczestników, u których nie stwierdzono aktywności FRα, poprawa komunikacji 

werbalnej nie różniła się znacząco między grupami [18]. 

8. Wnioski 

Opisane powyżej terapie poprawiają możliwości komunikacyjne pacjentów ze spektrum 

autyzmu. Podnoszą tym samym komfort życia zarówno dzieci, jak i ich rodziców. 

Zapewniają nie tylko wspomagające lub alternatywne narzędzie komunikacji niezbędne 

do wyrażania własnych potrzeb, ale także znacząco poprawiają rozumienie informacji 

kontekstowych. Ustalenia te należy traktować jednak jako wstępne, dopóki leczenie nie 

zostanie ocenione w większych, wieloośrodkowych badaniach o dłuższym czasie 

trwania. 
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Poprawa komunikacji u dzieci ze spektrum autyzmu za pomocą kwasu 

folinowego oraz terapii logopedycznej PECS 

Streszczenie 

Spektrum zaburzeń autystycznych to złożone zaburzenie rozwoju i funkcjonowania ośrodkowego układu 

nerwowego. Charakteryzuje się trudnością w odczytywaniu i komunikowaniu uczuć, zakłóceniami zdolności 

budowania relacji interpersonalnych oraz zubożeniem i stereotypowością zachowań. Wciąż trwają badania 
nad nowymi sposobami łagodzenia skutków tego zaburzenia. Podczas pierwszego z opisywanych badań 

przeprowadzono podwójnie ślepą próbę – 48 dzieci ze spektrum autyzmu i zaburzeniami językowymi 

zostało losowo przydzielonych do grupy otrzymującej przez 12 tygodni wysoką dawkę kwasu folinowego 

lub do grupy placebo. Dzieci były podzielone na podtypy według statusu autoprzeciwciała α wobec receptora 
glutationu i kwasu foliowego (FRAA). Poprawa komunikacji werbalnej, mierzona za pomocą standaryzo-

wanego narzędzia odpowiedniego do zdolności, była znacznie większa u uczestników otrzymujących kwas 

folinowy w porównaniu z osobami otrzymującymi placebo. Status FRAA był predyktorem odpowiedzi na 

leczenie. Do drugiego badania zakwalifikowano 20 dzieci. Kryteria włączenia obejmowały diagnozę ASD, 
grupę wiekową oraz brak komunikacji werbalnej lub minimalną werbalizację. Program składał się z 24 sesji 

indywidualnej terapii logopedycznej i przebiegał zgodnie z sześcioma fazami zaproponowanymi w podręczniku 

szkoleniowym PECS. Do oceny rozumienia instrukcji wykorzystano osiem instrukcji wizualnych oraz osiem 

ustnych. Nastąpił wyraźny wzrost zrozumienia wszystkich instrukcji przez dzieci w porównaniu do 
początkowej fazy badania. Opisane powyżej terapie poprawiają możliwości komunikacyjne pacjentów ze 

spektrum autyzmu. Zapewniają nie tylko wspomagające lub alternatywne narzędzie komunikacji dla dzieci, 

niezbędne do wyrażania ich potrzeb, ale także znacząco poprawiają rozumienie informacji kontekstowych. 

Słowa kluczowe: autyzm, kwas folinowy, terapia logopedyczna 

Improving communication in children with an autism spectrum disorder using 

folinic acid and PECS speech therapy 

Abstract 

Autism spectrum disorder is a complex disorder of the development and functioning of the central nervous 
system. It is characterized by difficulty in reading and communicating feelings, disruptions in the ability to 

build interpersonal relationships, and impoverishment and stereotypical behavior. Research into new ways 

to alleviate the effects of this disorder is ongoing. In the first of the reported studies, a double-blind study 
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was conducted – 48 children with an autism spectrum disorder and language impairment were randomized 

to receive 12 weeks of high dose folinic acid or placebo. The children were divided into subtypes according 

to α autoantibody status to the glutathione folic acid receptor (FRAA). The improvement in verbal commu-

nication, as measured by a standardized ability-appropriate tool, was significantly greater in participants 
receiving folinic acid compared to those receiving placebo. FRAA status was a predictor of response to 

treatment. 20 children were enrolled in the second study. Inclusion criteria included diagnosis of ASD, age 

group, and no or minimal verbal communication. The program consisted of 24 sessions of individual speech 

therapy and followed the six phases proposed in the PECS training manual. Eight visual and eight oral 
instructions were used to assess the understanding of the instructions. There was a marked increase in 

children's understanding of all instructions compared to the initial phase of the study. The therapies described 

above improve the communication skills of patients on the autism spectrum. They not only provide 

a supportive or alternative communication tool for children necessary to express their needs, but also 
significantly improve their understanding of contextual information. 

Keywords: autism, folinic acid, speech therapy 
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Problematyka jatrogennych uzależnień od benzodiazepin 

1. Wprowadzenie 

Leki benzodiazepinowe posiadają działanie uspokajające, przeciwlękowe, rozluźniające 

mięśnie, przeciwdrgawkowe oraz amnestyczne. Naśladują one prawdopodobnie działanie 

związków naturalnie występujących w ośrodkowym układzie nerwowym, tak zwanych 

endozepin, ułatwiając przekaźnictwo GABA-ergiczne. Benzodiazepiny działają poprzez 

łączenie się z receptorem benzodiazepinowym, będącym częścią większego kompleksu 

receptorowego, zwanego receptorem GABA-ergicznym. Stymulacja tych receptorów 

powoduje zwiększenie powinowactwa GABA do receptora GABA-ergicznego  

i w efekcie zwiększenie stymulacji tego receptora. Ich pobudzenie powoduje napływ 

jonów Cl- do komórki i jej hiperpolaryzację. W efekcie dochodzi do zmniejszenia 

pobudliwości neuronów i zahamowania przewodzenia impulsów [1]. 

Długofalowe stosowanie benzodiazepin prowadzi do osłabienia ich działania 

w wyniku rozwoju zjawiska tolerancji. Rozwój tolerancji zależy w dużej mierze od okresu 

półtrwania konkretnych pochodnych benzodiazepiny we krwi. Największy rozwój 

tolerancji obserwuje się w przypadku benzodiazepin krótko działających. Długotrwałe, 

systematyczne zażywanie benzodiazepin może prowadzić do silnego uzależnienia 

psychicznego jak i fizycznego [1, 2]. 

Oprócz uzależnienia, obserwuje się także inne negatywne konsekwencje leczenia 

benzodiazepinami, jak upośledzenie funkcji poznawczych, upadki, szczególnie u osób 

starszych, oraz wypadki samochodowe spowodowane pod wpływem substancji [3]. 

Benzodiazepiny znajdują szerokie zastosowanie w medycynie, obejmuje je kilka-

dziesiąt wskazań z dziedziny psychiatrii, neurologii i anestezjologii [4]. Wskazaniami 

do stosowania benzodiazepin są między innymi zespoły lękowe uogólnione, zaburzenia 

lękowe z napadami paniki a także fobie społeczne. Są też podstawowymi lekami w leczeniu 

katatonii oraz akatyzji i późnych dyskinez w przebiegu stosowania leków przeciwpsy-

chotycznych. Do innych wskazań należą zaburzenia afektywne oraz zachowania agre-

sywne w przebiegu schizofrenii [5]. 

Celem pracy jest przedstawienie zjawiska nadużywania benzodiazepin przez pacjentów, 

nasilenia zjawiska oraz możliwości zapobiegania nadużywaniu leku przez pacjentów 

poddanych terapii z wykorzystaniem pochodnych benzodiazepin. 

 
1 michal.siwek21371488@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Psychologii 

Stosowanej, Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 
2 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Psychologii Stosowanej, Wydział Nauk Medycznych, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 
3 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Psychologii Stosowanej, Wydział Nauk Medycznych, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 
4 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Psychologii Stosowanej, Wydział Nauk Medycznych, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 
5 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Psychologii Stosowanej, Wydział Nauk Medycznych, 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie. 
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2. Historia i obecność w kulturze 

Chlordiazepoksyd, pierwszy lek z grupy benzodiazepin, został zsyntetyzowany 

w 1955 przez Leona Henryka Sternbacha, będącego absolwentem Collegium Medicum 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, wprowadzony do lecznictwa został w 1960 przez koncern 

farmaceutyczny Hoffman-La Roche pod nazwą Librium. Valium (diazepam) pojawiło 

się w sprzedaży w 1963 roku [5]. Konkurencyjne koncerny również rozpoczęły wówczas 

prace nad stworzeniem analogów substancji. Początkowo benzodiazepiny opisywane 

były jako mniej toksyczne i mniej ryzykowne w aspekcie uzależnienia w porównaniu ze 

starszymi grupami leków. Największą przewagą benzodiazepin był brak ryzyka depresji 

oddechowej, co stanowiło największe zagrożenie w przypadku barbituranów. Środo-

wisko medyczne początkowo entuzjastycznie podchodziło do benzodiazepin, prowadząc 

do gwałtownego zwiększenia ich popularności. Od połowy do końca lat 70. Benzodia-

zepiny znalazły się na szczycie list najczęściej przepisywanych preparatów. Szybko 

popularne Valium stało się fenomenem, szeroko obecnym w popkulturze [6]. 

Czy ktoś ma tu Valium? – te słowa wypowiedział Burt Reynolds w filmie „Starting 

Over”, podczas ataku paniki, którego doznał w sklepie meblowym. W tym momencie 

wszystkie kobiety odruchowo sięgnęły do torebki. Scena ta, chociaż obecna tylko 

w filmie, idealnie odzwierciedla jakim fenomenem stały się wtedy benzodiazepiny [7]. 

Popularność ta została również zobrazowana przez słynny zespół Rolling Stones, 

w utworze „Mothers little helper”, jak wówczas nazywano tabletkę Valium. Popularność 

ta doprowadziłą do tego, że już w 1984 roku Binder i współpracownicy w swojej 

publikacji opisali 157 przypadków uzależnienia od benzodiazepin, używając w tym kon-

tekście terminu „epidemia” [8]. 

3. Czynniki predysponujące do uzależnienia 

Osoby uzależnione od benzodiazepin mogą być podzielone na dwie grupy, osoby, 

które uzależniły się wskutek przyjmowania substancji z uwagi na jej efekty euforyczne, 

oraz osoby, które nieintencjonalnie uzależniły się w trakcie leczniczego stosowania 

benzodiazepin. Nie wszyscy pacjenci są w takim samym stopniu narażeni na rozwój 

zależności w stosunku do benzodiazepin. Z oczywistych przyczyn najbardziej narażoną 

grupą pacjentów są osoby z wcześniejszymi epizodami nadużywania innych substancji 

w wywiadzie. Ponadto wymienia się szereg czynników psychologicznych, które predy-

sponują do uzależnienia od benzodiazepin. Są to zaburzenia lękowe, neurotyczność oraz 

zaburzenia osobowości typu borderline, histrioniczne i antyspołeczne [9]. Niektóre 

niedawne doniesienia sugerowały, iż wyższą podatność na uzależnienie od benzodiazepin 

notuje się wśród dorosłych poniżej 65. roku życia w porównaniu z osobami powyżej 65. 

roku życia [10]. Prezentowane jest niekiedy przeciwstawne stanowisko, w świetle którego 

podeszły wiek i związane z tym dysfunkcje somatyczne również stanowią czynnik 

zwiększający ryzyko uzależnienia [11]. Niektórzy badacze wskazują na dodatkowy 

czynnik predysponujący, jakim jest płeć żeńska [12]. Jednakże w praktyce klinicznej 

uzależnienie od benzodiazepin obserwowane jest w dużej grupie pacjentów bez zaburzeń 

osobowości [13]. Obecnie obiektem badań jest podłoże genetyczne uzależnienia od 

benzodiazepin, jest to wciąż rozwijająca się dziedzina badań naukowych. Przypuszcza 

się, że podłoże genetyczne uzależnienia od benzodiazepin opiera się na innych mecha-

nizmach niż uzależnienie od alkoholu [14]. Jednakże obecna wiedza na temat konkretnych 

genów oraz mechanizmów pozostaje niejasna i stanowi pole do dalszych badań. 
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Szczególnie narażoną na uzależnienie od benzodiazepin grupą pacjentów są chorzy 

psychicznie. W jednym z badań przeprowadzono analizę wielowymiarową w celu ziden-

tyfikowania czynników związanych z uzależnieniem od benzodiazepin. W ramach badania 

włączono do dwuletniej obserwacji grupę pacjentów z depresją, 52% grupy badanej 

rozwinęło uzależnienie od benzodiazepin w okresie obserwacji [15]. Równie narażeni 

na rozwój uzależnienia są pacjenci cierpiący na schizofrenię, u których obserwuje się 

trzykrotnie wyższe ryzyko rozwoju uzależnienia w porównaniu z populacją nie cierpiącą 

na choroby psychiczne [10]. 

W świetle powyższych danych, w stosunku do pacjentów z rozpoznaniem z zakresu 

psychiatrii powinno przykładać się szczególną uwagę, planując oraz kontrolując terapię 

benzodiazepinami. 

4. Nasilenie zjawiska 

Ocena nasilenia zjawiska nadużywania oraz uzależnienia od benzodiazepin jest 

problematyczna. Różne badania wskazują na to, że nawet 1,9% populacji w krajach 

zachodniej Europy posiada symptomy zależności od benzodiazepin. Szacunki te rzadko 

jednak uwzględniają wszystkie dane. Część raportów nie uwzględnia prywatnych recept, 

które nie są refundowane przez ubezpieczenie zdrowotne. Inne nie uwzględniają recept 

dla osób w podeszłym wieku [16]. Jeszcze wyższy odsetek osób mających zależność od 

benzodiazepin notowany jest w USA, dane z National Survey on Drug Use and Health 

(NSDUH) z 2017 roku wskazują, że około 6 milionów obywateli USA w wieku 12 lat 

i starszych, nadużywało benzodiazepin w roku poprzedzającym badanie, liczba ta stanowi 

około 2,2% populacji Stanów Zjednoczonych. Czyni to benzodiazepiny trzecią naj-

częściej nadużywaną nielegalną substancją po marihuanie (15%) i opioidach na receptę 

(4,1%) w tym kraju [17]. Najwyższe wskaźniki nadużywania w zaobserwowano wśród 

osób w wieku od 18 do 25 lat (5,8%), a następnie w grupie osób w wieku od 26 do 34 

lat (4%) [18]. Niestety niedostępne są obecnie wartościowe dane statystyczne dotyczące 

obecnego rozprzestrzenienia zjawiska uzależnienia od benzodiazepin w Polsce. Również 

charakterystyka osób uzależnionych od benzodiazepin pod względem socjoekonomicznym 

stanowi pole do dalszych badań. 

5. Motywacje oraz zachowania pacjentów 

Ważną kwestią pozostaje motywacja pacjentów, prowadząca do zażywania leku 

w ilościach przekraczających wskazania. W większości przypadków pacjent jest poin-

formowany przez lekarza prowadzącego o potencjale uzależniającym leku oraz otrzy-

muje wytyczne bezpiecznego stosowania benzodiazepin. Przy założeniu, że pacjent stosuje 

się do wytycznych – w większości przypadków nie powinna rozwinąć się zależność 

w stosunku do danego preparatu. Badacze stawiają tezę, iż dobra skuteczność w zakresie 

objawów docelowych tworzy u pacjentów duże powinowactwo do przyjmowanych 

leków, nawet przed rozwinięciem się oczywistej zależności. Pacjenci wywierają zatem 

presję na swoich lekarzy, którzy przepisują im dodatkowe dawki leku. Wśród naj-

częstszych przyczyn sięgania po większe niż wskazane dawki leków użytkownicy wymie-

niają bezsenność (50%) i wewnętrzny niepokój, nerwowość oraz stany pobudzenia 

i napięcia (25,9%) [19]. 
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W swojej pracy poświęconej problemowi Parran [20] opisuje kilka wzorców zacho-

wań osób chcących wyłudzić leki – wzorzec eskalacji używania, poszukiwanie leków, 

„zakupy u doktorów” i błaganie. 

W pierwszym wzorcu zachowania chory samodzielnie lub za przyzwoleniem lekarza 

stopniowo zwiększa dawki stosowanych benzodiazepin, gdyż lek w przepisanej dawce 

nie powoduje ustąpienia objawów. Niekiedy jest to skutkiem błędu lekarza polegającego 

na przepisaniu zbyt małej dawki leku. 

Wzorzec poszukiwania leku jest szerokim terminem obejmującym manipulacje oraz 

roszczeniowe zachowanie pacjenta mające na celu wyłudzenie recepty na lek. Chorzy 

uciekają się do różnych sztuczek, takich jak opisywanie objawów, które u niego nie 

występują lub wyolbrzymienie posiadanych. W skrajnych przypadkach pacjenci uciekają 

się do szantażu i gróźb względem lekarza odmawiającego wystawienia dodatkowej 

recepty. 

„Zakupy u doktorów” – to termin określający zachowanie pacjenta, który w celu 

otrzymywania większych ilości leku korzysta z usług dwóch lub większej ilości specja-

listów, z których każdy przepisuje leki w prawidłowych ilościach, natomiast pacjent 

zażywa je wszystkie. 

W mniejszych miejscowościach jedyną szansą na walkę z tym zjawiskiem jest ścisła 

współpraca lekarza z lokalną apteką. W miejscowościach większych jest to praktycznie 

niemożliwe. 

Ostatni z wzorców – wzorzec błagania polega na prezentowaniu przez pacjenta 

bezradności względem objawów choroby i swojego nieszczęścia. Pacjenci tacy szybko 

uczą się, że przy pomocy swoich próśb są w stanie wywołać u lekarza dyskomfort wpły-

wający na jego decyzję i prowadzący do przepisania leku pomimo początkowej odmowy. 

Stwierdzenie dowolnego typu takich zachowań powinno stanowić dla lekarza wyraźną 

wskazówkę, że terapia benzodiazepinami wymknęła się spod kontroli, a pacjent jest 

prawdopodobnie uzależniony [21]. 

6. Jak walczyć ze zjawiskiem?  

Możliwością zmniejszenia problemu jatrogennych uzależnień od benzodiazepin jest 

ściślejsza kontrola występowania czynników predysponujących do uzależnienia u pacjen-

tów, u których rozpoczyna się leczenie z użyciem benzodiazepin. Lekarz powinien na 

etapie wywiadu określić przebyte choroby psychiczne i somatyczne oraz stwierdzić czy 

objawy lękowe z którymi zgłasza się pacjent nie mają podłoża depresyjnego (tzw. maska 

depresyjna). Kluczowe jest również określenie czy pacjent nie cierpiał wcześniej 

z powodu uzależnień, oraz czy w obecnie nie jest uzależniony od innych substancji, 

a jeśli tak, to na jakim etapie uzależnienia znajduje się w danym momencie. Należy 

również pamiętać, że objawy abstynencyjne mogą być podobne do tych, z powodu 

których przepisuje się benzodiazepiny [22]. Według szeregu badań, uzależnieniu wskutek 

używania benzodiazepin niezgodnie ze wskazaniami częściej ulegają osoby, u których 

nastąpiło nagromadzenie niekorzystnych zdarzeń życiowych w ostatnich dwóch latach, 

jak też osoby które w dzieciństwie były świadkami lub ofiarami przemocy domowej 

[15]. Przeprowadzenie szerokiego wywiadu odnośnie wszelkich wydarzeń stresowych 

poprzedzających rozpoczęcie leczenia z użyciem benzodiazepin pozwala zatem odsepa-

rować grupy pacjentów szczególnie narażone na jatrogenne uzależnienie. Niezbędne jest 

również uzyskanie pewności, że pacjent jest świadomy istniejącego ryzyka i rozumie 
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zalecenia lekarza dotyczące nieprzekraczania wskazanej dawki leku. Terapia benzodia-

zepinami nie powinna nigdy przekroczyć czterech tygodni [1]. 

W walce ze zjawiskiem kluczowa jest również edukacja lekarzy. Pomimo wzrostu 

świadomości o potencjale uzależniającym leków z grupy benzodiazepin, na przestrzeni 

lat, nadal niezmiernie ważne jest aby lekarz przepisujący pochodne benzodiazepin znał 

ich działanie, wskazania do ich stosowania, zasady leczenia oraz działania niepożądane 

i potrafił postępować z osobami uzależnionymi [22]. 

7. Jak leczyć już uzależnionych? 

Konwencjonalne leczenie uzależnienia, zmniejszanie dawki benzodiazepin, jest 

zwykle procesem długotrwałym, trwającym kilka tygodni lub miesięcy. Często wiąże 

się to z poważnymi objawami odstawienia i głodem narkotykowym, co prowadzi do 

rezygnacji pacjenta i powrotu do używania. Jednym z leków cieszących się coraz 

większym zainteresowaniem jest GABA Antagonista/częściowy agonista receptora 

benzodiazepinowego – flumazenil. Stosowany w postaci wlewów dożylnych, flumazenil 

w małych dawkach może zredukować następstwa i objawy odstawienne w ciągu kilku 

miesięcy po odstawieniu [23]. 

8. Wnioski 

Benzodiazepiny są niezastąpionymi lekami w wielu wskazaniach. Jednakże zbyt 

długa lub nieodpowiednio dostosowana do pacjenta kuracja benzodiazepinami stwarza 

realne ryzyko wyindukowania jatrogennego uzależnienia. Jak pokazują przytoczone 

dane, nasilenie zjawiska uzależnienia od benzodiazepin w społeczeństwie jest alarmujące. 

Kluczowe dla zapobiegania zjawisku jest odpowiednie profilowanie pacjentów przed 

podjęciem decyzji o rozpoczęciu terapii z wykorzystaniem benzodiazepin oraz baczna 

obserwacja, czy w jej trakcie pacjent nie zaczyna wykazywać zachowań informujących 

o prawdopodobnym nadużywaniu leku. 
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Problematyka jatrogennych uzależnień od benzodiazepin 

Streszczenie 
Pomimo iż potencjał uzależniający benzodiazepin jest znany od dawna, a także tego, iż istnieją dokładne 

schematy bezpiecznego dawkowania benzodiazepin, wciąż istnieje problem jatrogennych uzależnień od 

benzodiazepin, który w zależności od szacunków obejmuje do nawet 1,9% populacji w krajach zachodniej 

Europy i 2,2% populacji w Stanach Zjednoczonych. 
Dokonano przeglądu piśmiennictwa w bazie PubMed z ustawieniem deskryptorów czasowych na lata 2016-

2022. 

Przez wiele lat od wprowadzenia na rynek benzodiazepin, na początku lat sześćdziesiątych przemysł 

farmakologiczny bagatelizował ryzyko uzależnień, doprowadziło to do wzrostu popularności benzodiazepin, 
która obejmowała również szeroką obecność w popkulturze. 

Nie istnieją dokładne dane na temat motywacji przepisywania benzodiazepin przez dłuższy czas niż zalecany 

w wytycznych, prawdopodobnie dobra skuteczność w zakresie objawów docelowych tworzy u pacjentów 
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duże powinowactwo do przyjmowanych leków, nawet przed rozwinięciem się oczywistej zależności. 

Pacjenci wywierają zatem presję na swoich lekarzy, którzy przepisują im lek. 

Wśród najczęstszych przyczyn zażywania tych leków użytkownicy wymieniają bezsenność (50%) 

i wewnętrzny niepokój, nerwowość oraz stany pobudzenia i napięcia (25,9%). Szczególnie narażeni na rozwój 
uzależnienia są pacjenci ze schizofrenią, u których obserwuje się trzykrotnie wyższe ryzyko rozwoju uza-

leżnienia, natomiast na największe szkody wynikające z długotrwałego stosowania benzodiazepin narażeni 

są pacjenci w podeszłym wieku, u których niesie ono ryzyko znacznego obniżenia funkcji poznawczych. 

Ze względu na brak danych nie ma możliwości dokładnego oszacowania skali problemu jatrogennego 
uzależnienia od benzodiazepin. Istnieje konieczność zwiększenia świadomości na temat zjawiska wśród 

pacjentów najbardziej narażonych na rozwój uzależnienia, jak też lekarzy, od których postępowania zależy 

rozwój uzależnienia na jego początkowych etapach. 

Słowa kluczowe: benzodiazepiny, uzależnienie 

Problem of jatrogenic benzodiazepin addiction 

Abstract 
Despite the fact that the addictive potential of benzodiazepines has been known for a long time, and that 

there are precise plans for the safe dosage of benzodiazepines, there is still the problem of iatrogenic addiction 

to benzodiazepines, which, depending on the estimates, covers as much as 1.9% of the population in Western 

European countries and 2.2% of the population in United States. 
A literature review in the PubMed database was carried out with the time descriptors set for the years 2016-

2022 

For many years after the introduction of benzodiazepines to the market in the early 1960s, the pharmacolo-

gical industry downplayed the risk of addiction, which led to an increase in the popularity of benzodiaze-
pines, which also included a wide presence in pop culture. There are no precise data on the motivation to 

prescribe benzodiazepines for longer than recommended in the guidelines, it is likely that good efficacy in 

terms of target symptoms creates high affinity for the drugs in patients, even before the obvious relationship 

develops. Patients therefore put pressure on their doctors to prescribe them medicine. Among the most 
common reasons for taking these drugs, users mention insomnia (50%) and inner restlessness, nervousness, 

and states of agitation and tension (25.9%). Patients with schizophrenia, who are three times more likely to 

develop addiction, are particularly exposed to the development of addiction, while elderly patients are 

exposed to the greatest damage resulting from long-term use of benzodiazepines, as it carries the risk of 
significant cognitive decline. Summary: Due to the lack of data, it is not possible to accurately estimate the 

scale of the problem of iatrogenic addiction to benzodiazepines. There is a need to increase awareness of the 

phenomenon among patients most at risk of developing addiction, as well as among doctors whose 

management determines the development of addiction in its initial stages. 
Keywords: benzodiazepin, addiction



 

116 
 

Adrian Giermasiński1, Michał Siwek2, Magdalena Próchnicka3, Weronika Tuszyńska4, 

Dominika Nowak5 

Wpływ Fear of Missing Out (FoMO)  

na poszczególne aspkety zdrowia  

oraz propozycje przeciwdziałania temu zjawisku 

1. Wprowadzenie 

Dzisiejsze smartfony mają kilkukrotnie większą moc obliczeniową niż komputery, 

które pierwszy raz wysłały ludzi na księżyc w roku 1969. Dają nam one wiele 

wspaniałych możliwości, między innymi możemy być na bieżąco z tym co się dzieje 

wśród naszych bliskich czy w bardziej odległych zakątkach globu. Jednak jest to swego 

rodzaju niebezpieczeństwo, które czyha na najcenniejsze co mamy do zaoferowania, 

czyli nasz czas [1]. Ciągle zwiększające się zaangażowanie społeczeństwa w social 

media może zagrażać zdrowiu psychicznemu poprzez wzmacnianie efektu uzależnienia 

od Internetu, poczucia lęku czy depresję spowodowaną zbytnią ekspozycją na nega-

tywne informacje [2]. Praca ma na celu zebranie doniesień z ostatnich lat odnośnie do 

powiązań FoMO ze zdrowiem, a także przedstawić propozycje zwalczania stopnia jego 

nasilenia wśród społeczeństwa. Fear of Missing Out Syndrome jest ściśle związany 

z czasem poświęcanym w social mediach czy Internecie [3]. Pierwsze doniesienia 

o FoMO sięgają lat 90., kiedy Dan Herman opisał strach przed poczuciem niewy-

korzystania wszystkich możliwości oraz braku poczucia szczęścia związanego z daną 

sytuacją. W pracy z 2020 roku Anna Citko oraz Irena Owsieniuk, odnosząc się do innych 

autorów, przedstawiają zjawisko FoMO jako strach przed pominięciem ważnej infor-

macji, który niweluje się w momencie, gdy osoba pod wpływem FoMO sprawdza 

powiadomienie na telefonie. Osoby objęte FoMO są niejako zmuszone do ciągłego 

sprawdzania powiadomień, by złagodzić poczucie pominięcia [4]. Według doniesień 

naukowych FoMO można podzielić na dwie składowe. Pierwsza odnosi się do odczucia, 

że inni doświadczają czegoś, co nas pomija. Prowadzi to do zaburzeń typu poznawczego 

związanych z lękiem, jak np. ciągłe zamartwianie się. Druga składowa jest ściśle 

związana z pierwszą i polega na silnej chęci bycia w stałym kontakcie z innymi ludźmi 

w social mediach [5]. Osoby cierpiące na FoMO, by zapobiec efektowi lęku popadają 

w zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, w tym przypadku częste sprawdzanie social mediów 

oraz komunikatorów tekstowych. Dużym problemem jest również to, że większość 

aplikacji wysyła nam powiadomienia. Z jednej strony jest to dla nas korzystne, ponieważ 

na bieżąco jesteśmy informowani o tym co się dzieje. Z drugiej strony ciągłe powia-

domienia połączone z dodatkową chęcią kliknięcia w nie i sprawdzenia szczegółów 
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skutkują tym, że są to idealne dystraktory w naszym codziennym życiu. Dla przykładu, 

osoby, które zmagają się z FoMO w momencie otrzymania powiadomienie potrafią 

zostać całkowicie wybite ze swoich obowiązków na dłuższy czas, co skutkuje mniejszą 

produktywnością [6]. 

2. Fear of Missing Out Syndrome 

FoMO może istnieć jako epizodyczne uczucie, które pojawia się w trakcie rozmowy, 

jako długoterminowe usposobienie lub stan umysłu, który prowadzi do głębszego 

poczucia niższości społecznej, samotności lub intensywnej wściekłości [7]. W 2013 roku 

Przybylski i wsp. w swoim badaniu opracowali 10-stopniową skalę do oceny FoMO [8]. 

Skala ta odnosi się do subiektywnych odczuć badanej osoby w kontekście. Skala ocenia 

następujące odczucia: 

• I fear others have more rewarding experiences than me; 

• I fear my friends have more rewarding experiences than me; 

• I get worried when I find out my friends are having fun without me; 

• I get anxious when I don'tknowwhat my friends are up to  

• It is important that I understand my friends' jokes, 

• Sometimes I wonder if I spend too much time keeping up with what's going on; 

• It bothers me when I miss an opportunity to meet up with friends; 

• When I have a good time it's important for me to share the details online (e.g. 

updatingstatus); 

• When I miss out on a planned get-together it bothers me; 

• When I go on vacation, I continue to keep tabs on what my friends doing. 

Przy wypełnianiu skali bardzo ważne jest, by osoba badana zaznaczała zgodnie 

z rzeczywistym wpływem na niego danych zachowań niż zgodnie z jego wyobrażeniami 

o tym jak powinny jego odczucia wyglądać [8]. Skala Przybylskiego jest użyteczna przy 

ocenie stopnia nasilenia FoMO wśród społeczeństwa. Istnieją również różne jej 

wariacje. 

2.1. Nasilone korzystanie z social mediów i ich związek z FoMO 

W roku 2019 Elhai, Yang, Fang zebrali dane ponad 1000 studentów Chińskiego 

Uniwersytetu i przy użyciu standaryzowanych skal psychologicznych, m.in. skali 

Przybylskiego, wykazali silną korelację pomiędzy FoMO, a częstszym korzystaniem ze 

smartfonów oraz social mediów. FoMO było pozytywnie skorelowane z zakłóconymi 

codziennymi aktywnościami spowodowanymi powiadomieniami wyświetlanymi na 

ekranie telefonu [9]. 

2.2. Przewlekły stres interpersonalny i jego związek ze snem 

FoMO oraz silny stres związany z odczuciem pominięcia czegoś jest połączony 

z bezsennością, a w związku z tym z gorszymi wynikami w zakresie zdrowia psychicz-

nego [10]. W izraelskim badaniu wśród studentów wzięło udział 40 uczestników, którzy 

korzystali ze smartfonów w porze nocnej, byli narażeni na pogorszenie jakości snu 

i ogólnego stanu psychicznego [11]. Do oceny zostały użyte kwestionariusze online 

z czterema skalami Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), Trait Anxiety Inventory 

(STAI-T), Beck Depression Inventory (BDI-II) i FoMOScale (FoMOOs). 
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2.3. Życie społeczne i związek z FoMO 

Social media pozwalają na natychmiastowe zaspokojenie potrzeby interakcji 

z innymi ludźmi, jednak mimo ciągłego dostępu do informacji o życiu innych ludzi, 

młodzi dorośli czują się bardziej wyobcowani oraz osamotnieni [12]. Uczucie FoMO 

zaostrza wcześniejsze poczucie samotności przy większym zaangażowaniu w social media. 

Powodem tego może być mniejsze zaangażowanie sygnałów niewerbalnych, które 

skutkuje mniejszą bliskością w stosunku do tych, którzy wchodzą w relacje werbalne, 

unikając życiowej komunikacji. Osoby zaangażowane w social media wpadają w błędny 

cykl, w którym potrzebują być na bieżąco w social mediach, by nie czuć samotności, 

jednocześnie przyczyniają się do zaostrzenia tego zjawiska [8]. Może to osłabić 

naturalny motor jednostki do nawiązywania nowych relacji w rzeczywistym świecie, jak 

również osłabienia chęć podejmowania zobowiązań co negatywnie wpłynie na relacje 

zawodowe. Ma to związek z social mediami poprzez dawanie większej ilości opcji niż 

może faktycznie jednostka wykorzystać. Takie niezdecydowanie co do konkretnego 

działania może potencjalnie wpłynąć na życie osobiste jednostki, z powodu pominięcia 

teoretycznego, zmieniającego życie doświadczenia [4]. 

2.4. FoMO i jego wpływ na codzienną aktywność 

Osoby, u których wykazywany jest wysoki poziom FoMO rzadziej zgłaszają swój 

styl życia jako zdrowy. Uczucie wykluczenia społecznego oraz osamotnienia wiąże się 

również ze złymi nawykami żywieniowymi. FoMO koreluje z częstym używaniem 

smartfonów oraz social mediów, co prowadzi do siedzącego trybu życia, a w związku 

z tym braku aktywności fizycznej [13]. Ilość spędzonego czasu przed ekranami smart-

fonów powoduje problemy ze wzrokiem oraz pogorszeniem koncentracji. Brak 

samokontroli w sprawdzaniu powiadomień wyskakujących notorycznie na telefonach 

może powodować wypadki podczas przechodzenia przez pasy, jazdy samochodem czy 

wykonywania codziennych czynności [4]. Przewlekłe przesiadywanie na smartfonie 

oraz social mediach powoduje rozleniwienie naszej postawy. Podczas dłuższego czasu 

w jednej pozycji, wykonując monotonne przewijanie ekranu telefonu, przestajemy dbać 

o prostą posturę, czego efektem są bóle kręgosłupa, szyi czy nawet dłoni oraz palców. 

Wady postawy następnie mogą wpłynąć na pogorszenie samopoczucia jednostki poprzez 

brak akceptacji swojego wyglądu, a następnie prowadzić do zwiększenia osamotnienia 

[4]. 

2.5. Wpływ pandemii COVID-19 na rozwój FoMO 

Ceren Heyran i Lalin Anik w pracy z 2021 roku odnieśli się do FoMO w czasach 

pandemii COVID-19. We wczesnych fazach pandemii wszyscy zostaliśmy zmuszeni do 

izolacji. W badaniu wykazali, że mimo braku podróży oraz spotkań towarzyskich, które 

zazwyczaj były w centrum uwagi social mediów, FoMO nie zniknęło, a wręcz zwięk-

szyło swoje nasilenie. Z jednej strony większe zaangażowanie w świat online w czasie 

pandemii pozwalało nam przeżywać trudne dla nas chwile z bliskimi osobami, pozwalało 

nam być poinformowanym i lepiej radzić sobie ze stresem wywołanym przez obostrzenia. 

Z drugiej strony ta zwiększona obecność w internetowym świecie zagrażała naszemu 

zdrowiu psychicznemu poprzez zwiększenie uzależnienia od internetu, powodowanie 

lęku oraz depresji z powodu negatywnych newsów [14]. Również na początku pandemii 

inni badacze przeprowadzili w Austrii badanie w związku ze zwiększonym korzystaniem 
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ze smartfonów w czasie lockdownu. Badanie było dwupanelowe i egzaminowało dwie 

zmienne, pierwsza odnosiła się do FoMO związanego z informacjami dotyczącymi pan-

demii i jego wpływu na czas spędzony na social mediach przed snem, druga natomiast 

odnosiła się do korelacji zaangażowania w powiadomienia przed snem oraz informacji 

na temat pandemii COVID-19 na uczucie zmęczenia w ciągu dnia. Wyniki wykazały, 

że głównym czynnikiem wpływającym na uczucie zmęczenia w ciągu dnia może być 

właśnie Fear of Missing Out Syndrome w stosunku do informacji o pandemii. Szcze-

gólnie było to odczuwalne na początku zamknięcia życia społecznego, kiedy brak infor-

macji o najnowszych doniesieniach wpływało bardziej niż złe nawyki snu na uczucie 

zmęczenia w ciągu dnia. Badanie wykazało jednak, że te dwa czynniki są ze sobą 

skorelowane [15]. Pandemia na początku nie tylko sparaliżowała codzienne aktywności 

(wzmagające nasze samopoczucie), takie jak spotykanie się z bliskimi osobami, spędzanie 

czasu w naturze czy treningi na zewnątrz, ale również spowodowała nową formę życia 

na odległość. Życie na dystans bardzo oddziałało na nasze samopoczucie poprzez 

nasilanie znudzenia, samotności, smutku czy złości [16]. 

3. Sposoby zapobiegania występowaniu FoMO 

Fear of Missing Out w mediach społecznościowych odnosi się do obawy, że treści 

online oraz innych ludzi nie są dla nas widoczne lub nie widzimy ich odpowiednio 

szybko. Opierając się na powyższych zależnościach FoMO z codziennym życiem, można 

stwierdzić, że syndrom ten powoduje wiele problemów. Głównymi problemami, z którymi 

borykają się osoby objęte FoMO są: brak snu, zaburzenia koncentracji, osamotnienie, 

przewlekły stres czy obniżenie codziennego motoru napędowego [1]. 

W związku z tym konieczne są próby zwalczania tego zjawiska wśród społeczeństwa. 

3.1. Fear of Missing Out Reduction Method (FoMO-R) 

W badaniu prowadzonym w 2020 roku grupa badaczy postanowiła spróbować 

znaleźć rozwiązanie na walkę z FoMO. Metoda przez nich wprowadzona nosi nazwę 

FoMO Reduction method (FoMO-R) i opiera się ona na zależnościach pomiędzy 

obawami, kontekstem w jakim następuje zjawisko oraz przedstawia środki zaradcze. 

Metoda zawiera również sposoby na radzenie sobie z FoMO, takie jak robienie 

checklist, planowanie kalendarza, self-talk czy zarządzanie swoimi oczekiwaniami. 

Wzorując się na tabeli, w momencie, gdy odczuwamy lęk, że przegapimy coś z uwagi 

na zbyt duży natłok obowiązków – rozwiązaniem jest checklista, przy pomocy której 

będziemy mieć pewność, że wszystko, co zaplanowaliśmy zostanie rozwiązane. 

Checklista jest również sposobem na radzenie sobie z przewlekłą prokrastynacją w sieci, 

ponieważ skupiamy się na wykonaniu zadania przed pozwoleniem sobie na moment 

oderwania się do social mediów [17]. W przypadku natomiast, gdy FoMO dotyczy lęku 

przed przegapieniem jakiegoś ważnego wydarzenia, możemy zapisywać ważne daty 

w kalendarzu. Self-talk natomiast jest narzędziem służącym do poprawy stawiania oporu 

pokusie, np. sprawdzenia, czy przyszło jakieś powiadomienie. Bardzo trudne jest odma-

wianie sobie czegoś, co na pierwszy rzut oka zaspokoi naszą potrzebę, jednak silne 

trzymanie się w takim postanowieniu buduje poczucie posiadania kontroli i podbudo-

wuje naszą samoocenę, co daje bardzo pozytywny efekt. Osoby biorące udział w badaniu 

miały zalecone, by za każdym razem, gdy doznają odczucia FoMO mówić sobie, że nie 

potrzebują tego zrobić, np. nie potrzebuję sprawdzać wszystkich relacji na Instagramie. 
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Osoby cierpiące na FoMO równie często borykają się z wygórowanymi oczekiwaniami – 

czy to odnośnie do ilości lajków, jaką powinny zdobyć pod postem, czy otrzymywania 

odpowiedzi w nieproporcjonalnie krótkim czasie. W przypadku niespełnionych oczeki-

wań może wystąpić lęk i zamartwianie się. Sposobem, który jest zalecany w metodzie 

FoMO-R jest próba wykonania jakiejś czynności w social mediach bez zakładanych 

z góry efektów. W badaniu wzięło udział 30 uczestników w przedziale wiekowym od 

18. do 42. roku życia, którzy zgłaszali objawy FoMO. Rezultaty były subiektywnie 

zadowalające, większość z uczestników zgadzała się, że metoda radzenia sobie z Fear of 

Missing Out Syndrome przyniosła rezultaty [17]. 

3.2. Wpływ siedmiodniowej abstynencji na Fear of Missing Out Syndrome 

W badaniu przeprowadzonym w 2020 roku spróbowano określić wpływ tygodniowej 

abstynencji od social mediów na FoMO, samopoczucie psychiczne oraz na więzi spo-

łeczne. Wyniki ujawniły, że uczestnicy doświadczyli znacznej poprawy samopoczucia 

oraz poprawiły się ich więzi społeczne po siedmiodniowej abstynencji od social mediów, 

jak również uczestnicy rzadziej sięgali po swoje telefony, kiedy nie posiadali potrzeby 

sprawdzania powiadomień. Analiza przedstawiła, że głównymi motywatorami do 

nadmiernego korzystania z social mediów jest przyzwyczajenie oraz znudzenie. Badanie 

przedstawia ważność czasowego odłączenia się od mediów społecznościowych na okres 

tymczasowy, aby usunąć nawyk wypełnienia wolnego czasu scrollowaniem przez social 

media [1]. 

4. Podsumowanie 

FoMO jest bardzo ważnym obecnie zjawiskiem w epoce cyfryzacji i jest silnie 

powiązane z motywacją do przebywania w social mediach. Patrząc jednak na wszystkie 

negatywne aspekty, jakie niesie ze sobą bycie w stałym kontakcie z internetowym 

otoczeniem, należy na poważnie brać pod uwagę walczenie z tym zjawiskiem. Metoda 

FoMO-R zdaje się dawać nadzieje, jednak wymaga silnej chęci do zmiany zachowań 

osoby oraz – przede wszystkim – zauważenia problemu, co może być najtrudniejsze. 

Tygodniowa abstynencja od social mediów przynosi korzystne efekty i pozytywnie 

wpływa na samopoczucie oraz chęć nawiązywania kontaktu w rzeczywistym świecie. 

Dalsze badania powinny koncentrować się na sprawdzeniu wyżej wymienionych metod 

na większych grupach badawczych. 
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Wpływ Fear of Missing Out (FoMO) na poszczególne aspekty zdrowia oraz 

propozycje przeciwdziałania temu zjawisku 

Streszczenie 

Social media są obecnie nieodłączną częścią naszego życia i jednocześnie najpopularniejszym sposobem na 

przekazywanie informacji. Ciągle rosnący wpływ social mediów na nasze bycie na bieżąco ściśle wiąże się 

ze zjawiskiem jakim jest Fear of Missing Out (FoMO). Syndrom ten odwołuje się do uczucia lęku, który 
powstaje z poczucia pomijania cennych doświadczeń oraz wrażenia, że inne osoby już te doświadczenia 

posiadają. Zgodnie z tym osoby, których dotyka dane zjawisko wpadają w błędne koło nałogowego korzy-

stania z social mediów, co może mieć znaczny wpływ na stan ich zdrowia. Praca ma na celu zebranie 
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doniesień z ostatnich lat odnośnie do powiązań FoMO ze zdrowiem, a także przedstawienie propozycji 

zwalczania stopnia jego nasilenia wśród społeczeństwa. 

Słowa kluczowe: FoMO, social media, zaburzenia psychiczne 

The impact of Fear of Missing Out (FoMO) on individual aspects of health 

and proposals to prevent this phenomenon 

Abstract 

Social media is now an integral part of our lives and at the same time the most popular way of communicating 

information. The ever-growing influence of social media on our being up to date is closely related to the 
phenomenon of Fear of Missing Out (FoMO). This syndrome refers to the feeling of anxiety that arises from 

the feeling of missing out on valuable experiences and the feeling that other people already have these 

experiences. Accordingly, people affected by a given phenomenon fall into a vicious cycle of compulsive 

use of social media, which can have a significant impact on their health. The aim of the work is to collect 
reports from recent years regarding the links between FoMO and health, as well as to present proposals for 

combating its intensity among the society. 

Keywords: FoMO, social media, mental disorders 
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Dominika Kuźmiuk5  

Komunikacja z pacjentem  

z zaburzeniem osobowości borderline 

1. Wprowadzenie 

Zaburzenie osobowości borderline – BPD (ang. Borderline Personality Disorder) 

jest to powszechnie diagnozowane zaburzenie psychiczne, któro stanowi duże obciążenie 

dla pacjentów, członków rodziny oraz całego systemu opieki zdrowotnej. Pojawia się 

zwykle w okresie dojrzewania (po 12. roku życia), a jego częstotliwość w populacji 

ogólnej wynosi 0,2-2,8%. W krajach zachodnich częstotliwość występowania zaburzenia 

osobowości typu borderline wynosi 1,9%. Zaburzenie to często poprzedza objawy lub 

współwystępuje z objawami zaburzeń internalizacyjnych (depresja, lęk), eksternali-

zacyjnych (problemy z zachowaniem, nadpobudliwość i używanie substancji) lub 

z obydwoma tymi zaburzeniami. Często osoby te mają niskie osiągnięcia zawodowe 

i edukacyjne, brak długotrwałych związków, nasilone konflikty partnerskie, podejmują 

ryzykowne zachowania seksualne, mają niski poziom wsparcia społecznego i niską 

satysfakcję z życia. Chrarakteryzują się trwałym wzorcem niestabilnego obrazu siebie 

oraz nastroju, niestabilnymi relacjami interpersonalnymi, impulsywnością powodującą 

zachowania autodestrukcyjne, powtarzającymi się groźbami lub gestami samobójczymi 

i/lub zachowaniami samookaleczającymi. Stan ten wiąże się z wysokim ryzykiem 

samookaleczenia i samobójstwa, dlatego ta grupa pacjentów często korzysta z systemu 

ochrony zdrowia psychicznego zarówno w ramach opieki podstawowej, jak i wtórnej. 

Zauważono, że zaburzenia osobowości wiążą się z siedmiokrotnym wzrostem ryzyka 

samobójstwa w porównaniu z populacją ogólną bez chorób psychicznych [1]. 

2. Kliniczne aspekty BPD 

Zaburzenia osobowości borderline nadal pozostawiają wiele pytań i wyzwań dla 

badaczy chociażby odnośnie do szczegółowej patogenezy, etiologii czy mechanizmów 

dziedziczenia. Jednak przez ostatnie lata zdołano ustalić pewne cechy, fakty i posta-

wiono pewne hipotezy. 
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2.1. Patogeneza 

Do tej pory nie ustalono dokładnego procesu patogenezy powodującego powstanie 

tego zaburzenia psychicznego. Wyodrębniono jednak wiele czynników, które mają swój 

udział w przyczynach powstawania i rozwoju choroby. Czynniki te możemy podzielić 

na neurobiologiczne i psychospołeczne. Wśród wydarzeń sprzyjających o podłożu 

psychospołecznym możemy wyróżnić: traumę w dzieciństwie, podatność na zranienie 

oraz stresujące wydarzenia w czasie dojrzewania lub dorosłości, chorobę psychiczną matki, 

dysfunkcjonalną relację rodzica z dzieckiem, niepewny styl przywiązania u niemo-

wlęcia, doświadczenie rozłąki i utraty bliskich osób, przemoc fizyczną oraz molestowanie 

seksualne. Niektóre źródła zwracają uwagę, że u tych chorych zauważono także „nieufny 

wzorzec przywiązania”, który prowadzi do upośledzenia zdolności do mentalizacji – 

czyli zdolności do zrozumienia psychiki najpierw opiekuna, a potem innych osób [2]. 

Wśród czynników neurobiologicznych zaobserwowano występowanie zmian w osi 

podwzgórze-przysadka-nadnercza, neuroprzekaźnictwie, endogennym układzie opio-

idowym i neuroplastyczności oraz zauważono podatność genetyczną – istnieje większe 

ryzyko wystąpienia, jeśli któryś członek rodziny choruje. Podczas badań wywniosko-

wano także, że wzmożona aktywność ciała migdałowatego odzwierciedla intensywne 

i powoli opadające emocje, często spotykane w tym zaburzeniu, w odpowiedzi na nawet 

niewielkie stresory. Aktywizacje obu jąder migdałowatych oraz obszarów kory przed-

czołowej mogą odzwierciedlać próby przejęcia kontroli nad emocjami w czasie 

przypominania sobie nierozwiązanych sytuacji życiowych. Impulsywność i agresja, 

które często występują u tych pacjentów mogą mieć związek z niedoborem serotoniny 

oraz zmianami w pewnych obszarach mózgu, takich jak zakręt obręczy oraz 

przyśrodkowa i czołowa część kory przedczołowej [3]. 

2.2. Etiologia 

Zaburzenie osobowości borderline ma szeroki zakres objawów i cech klinicznych, 

które pokrywają się z innymi kategoriami diagnostycznymi. Diagnoza jest ważna, 

ponieważ różne zaburzenia reagują na różne formy leczenia. Diagnoza różnicowa jest 

szczególnie istotna przy odróżnianiu BPD od zaburzeń ze spektrum dwubiegunowego, 

co wymaga dokładnej oceny niestabilności afektywnej i hipomanii. BPD może być także 

mylone z dużą depresją, schizofrenią, zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, 

z deficytem uwagi i zespołem stresu pourazowego. Zgodnie z DSM-IV, BPD występuje, 

jeżeli przez dłuższy czas utrzymuje się co najmniej pięć spośród wymienionych dzie-

więciu kryteriów: 

• gorączkowe wysiłki uniknięcia rzeczywistego lub wyimaginowanego odrzucenia; 

• niestabilne i intensywne związki interpersonalne, charakteryzujące się wahaniami 

pomiędzy ekstremami idealizacji i dewaluacji; 

• zaburzenia tożsamości – wyraźnie i uporczywie niestabilny obraz samego siebie lub 

poczucia własnego ja; 

• impulsywność w co najmniej dwóch sferach, które są potencjalnie autodestrukcyjne 

(np. wydawanie pieniędzy, seks, nadużywanie substancji, lekkomyślne prowadzenie 

pojazdów, kompulsywne jedzenie); 

• nawracające zachowania, gesty lub groźby samobójcze albo działania o charakterze 

samookaleczającym; 
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• niestabilność emocjonalna spowodowana wyraźnymi wahaniami nastroju (np. 

poważnym epizodycznym głębokim obniżeniem nastroju (dysphoria), drażliwością 

lub lękiem trwającymi zazwyczaj kilka godzin, rzadko dłużej niż kilka dni); 

• chroniczne uczucie pustki; 

• niestosowny, intensywny gniew lub trudności z kontrolowaniem gniewu (np. częste 

okazywanie humorów, stały gniew, powtarzające się bójki); 

• przelotne, związane ze stresem myśli paranoiczne (ang. paranoid ideation) lub 

poważne symptomy rozpadu osobowości [4, 5]. 

2.3. Farmakoterapia 

Chociaż leczenie zaburzeń osobowości borderline za pomocą leków jest zwykle 

uważane raczej za leczenie wspomagające niż podstawowe, jest ono zaskakująco częste. 

Na przykład spośród 112 osób, u których w krajowym badaniu zachorowalności 

stwierdzono, że cierpią na zaburzenie osobowości z pogranicza 31 (28%) przyjmowało 

leki przeciwdepresyjne, 18 (15,5%) leki uspokajające i anksjolityczne, a cztery (4%) leki 

przeciwpsychotyczne. Spośród nich cztery osoby (13% ogółu) przyjmowały tylko jeden 

lek, 34 (30%) przyjmowały dwa lub więcej leków, a cztery osoby przyjmowały jedno-

cześnie pięć leków. Być może z powodu tak powszechnego stosowania leków psycho-

tropowych podejmowano próby uzasadnienia takich interwencji racjonalnymi podstawami 

farmakologicznymi. Wcześniejsze wytyczne, na przykład Amerykańskiego Towarzystwa 

Psychiatrycznego, dzieliły objawy zaburzeń osobowości na „objawy dysregulacji 

afektywnej”, „objawy dyskontroli impulsywno-behawioralnej” i „objawy poznawczo-

percepcyjne”. Uzasadnienie tego podziału opiera się na psychobiologicznej teorii 

patologii osobowości (Siever i Davis, 1991), która była stosowana pragmatycznie we 

wspomaganiu leczenia farmakologicznego, ale która nie ma zadowalającej podstawy 

dowodowej. Wydaje się, że jej celem jest uzasadnienie farmakoterapii w postaci 

selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI – ang. selective 

serotonin reuptake inhibitor) lub pokrewnych leków przeciwdepresyjnych, takich jak 

wenlafaksyna w przypadku dysregulacji afektu, SSRI w przypadku zachowań 

impulsywnych oraz leków przeciwpsychotycznych w niskich dawkach w przypadku 

objawów poznawczo-percepcyjnych. Farmakoterapię włącza się zawsze w razie poja-

wienia się u pacjenta epizodów psychotycznych, nerwicowych, maniakalnych lub 

depresyjnych. Najczęściej w farmakoterapii stosuje się selektywne inhibitory wychwytu 

zwrotnego serotoniny [1]. 

2.3.1. Leki przeciwdepresyjne 

W badaniach kontrolowanych z randomizacją wykazano, że selektywne inhibitory 

zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) – np. fluoksetyna, wenlafaksyna, sertralina, 

które należą do grupy leków przeciwdepresyjnych, pomagają w towarzyszących borderline 

objawach takich jak lęk, depresja oraz złość i wrogość – związanych z występowaniem 

zaburzeń osobowości borderline u niektórych pacjentów [6]. 

2.3.2. Leki przeciwpsychotyczne 

Leki przeciwpsychotyczne stosuje się, gdy występują zaburzenia myślenia lub 

percepcji, co często jest spotykane w tym schorzeniu. Leki przeciwpsychotyczne stosuje 

się zarówno w leczeniu krótkotrwałych, jak i przemijających stanach psychotycznych 
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i dysocjacyjnych. Metaanaliza 14 badań wykazała, że kilka atypowych neuroleptyków, 

w tym olanzapina, klozapina, kwetiapina i risperidon, może pomagać pacjentom z BPD, 

u których wystąpiły objawy psychotyczne, impulsywne lub próby samobójcze [7]. 

2.3.3. Leki stabilizujące nastrój 

To grupa leków psychotropowych działająca stabilizująco na nastrój i napęd psycho-

ruchowy. Pomagają ustabilizować nastrój i opanowywać inne objawy chorobowe takie 

jak dysforia (drażliwość, niezadowolenie), gniewność, wybuchowość. Do leków stabili-

zujących nastrój zalicza się węglan litu oraz karbamazepina, okskarbazepina, sole kwasu 

walproinowego, oraz nowszej generacji – lamotrygina i topiramat [8]. 

2.3.4. Zalecenia dotyczące farmakoterapii 

Brytyjski National Institute for Health and Care Excellence zaleca, aby w przypadku 

zaburzeń osobowości z pogranicza i antyspołecznych leki psychiatryczne były przepisy-

wane tylko w przypadku współwystępowania tych zaburzeń, a nie w przypadku poje-

dynczych objawów lub zachowań związanych z samym zaburzeniem. W rzeczywistości 

jednak około 80% pacjentów z zaburzeniami osobowości otrzymuje leki psychotropowe 

z takich powodów jak nieradzenie sobie z kryzysem i wysokim poziomem emocjonalnego 

niepokoju. W porównaniu ze stosunkowo dużą bazą danych na temat skutecznych metod 

leczenia psychologicznego, farmakologiczne metody leczenia BPD pozostają słabiej 

zbadane. Do tej pory żaden lek nie został zatwierdzony przez FDA do stosowania 

w BPD ani nie udowodniono, że w sposób definitywny kontroluje podstawowe objawy, 

zaburzenia interpersonalne i trudności funkcjonalne związane z tym zaburzeniem. 

Możliwość klinicznego zastosowania dostępnych danych jest utrudniona ze względu na 

ograniczoną liczbę badań, małą liczebność próby, krótki okres obserwacji i wykluczenie 

chorób współistniejących w populacji, w której współwystępowanie zaburzeń psychia-

trycznych i medycznych jest coraz częstsze. W wytycznych Amerykańskiego Towa-

rzystwa Psychiatrycznego – APA (ang. American Psychiatric Association) zaproponowano 

podejście skoncentrowane na objawach, wykorzystujące określone klasy leków do 

leczenia określonych domen objawów BPD. Zalecenia obejmują stosowanie SSRI do 

leczenia objawów dysregulacji afektywnej i impulsywności oraz atypowych leków 

przeciwpsychotycznych w małych dawkach do leczenia objawów „poznawczo-percep-

cyjnych”, takich jak przejściowa paranoja wywołana stresem i dysocjacja. Wytyczne te 

jednak były krytykowane za to, że w sposób fragmentartczny tworzą sztuczny podział 

psychobiologiczny oraz brakuje w nich badań o odpowiedniej wiarygodności, które 

mogłyby stanowić podstawę ich zaleceń. Późniejsze metaanalizy rozszerzyły te zale-

cenia o model „domeny objawów”, na którym oparto wytyczne APA, o róznice wyników 

pomiarów między poszczególnymi badaniami. W metaanalizie przeglądu Cochrane 

stwierdzono, że chociaż różnice między lekami nie były statystycznie istotne, a efekty 

były w najlepszym razie umiarkowane, poprawę zaobserwowano w przypadku leczenia 

psychofarmakologicznego we wszystkich rodzajach objawów BPD. Stwierdzono poprawę 

w zakresie dysregulacji afektywnej w przypadku stosowania haloperidolu, aripiprazolu, 

olanzapiny, lamotryginy, diwalproeksu i topiramatu, bez istotnych różnic między tymi 

lekami lub klasami. W przypadku aripiprazolu, topiramatu i lamotryginy nastąpiła 

poprawa w zakresie kontroli zachowania/impulsywności. Objawy poznawczo-percepcyjne 

uległy poprawie pod wpływem aripiprazolu i olanzapiny. Żaden lek nie złagodził nie-
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których podstawowych objawów BPD, w tym unikania opuszczenia, chronicznego 

poczucia pustki, zaburzeń tożsamości i dysocjacji. Kolejna metaanaliza przeprowadzona 

przez Ingenhoven wykazała lepszy efekt w przypadku stabilizatorów nastroju w leczeniu 

zaburzeń zachowania – zachowań impulsywnych i gniewu – oraz większy wpływ na 

ogólne funkcjonowanie, zwłaszcza w przypadku lamotryginy i topiramatu. Obecna 

praktyka w przepisywaniu leków stara się zachować równowagę między opartą na 

dowodach teorią – zgodnie z którą leki są uznawane za pomocnicze, a jednocześnie 

potencjalnie szkodliwe – a doświadczeniem klinicznym, zgodnie z którym leki mogą 

być ostrożnie stosowane w sposób celowany na pewne objawy, aby pomóc zaangażować 

się pacjentowi w psychoterapię. Zachęca się lekarzy, aby unikali impulsywnego prze-

pisywania leków i zapewniali psychoedukację na temat proponowanych leków, która 

zawiera odpowiedni poziom niepewności co do spodziewanych korzyści [9]. 

2.4. Psychoterapia 

Ograniczona liczba wyników badań nie pozwala na wyciągnięcie jednoznacznych 

wniosków na temat efektywności różnych form psychoterapii, ale wskazuje na możli-

wość osiągnięcia przynajmniej tymczasowej poprawy u pacjentów w określonych 

aspektach zaburzenia osobowości borderline. Sama terapia wspierająca może poprawić 

samoocenę i zmobilizować istniejące pokłady sił u osób z BPD. Swoiste psychoterapie 

mogą wymagać sesji przez co najmniej kilka miesięcy, a w przypadku zaburzeń osobo-

wości nawet kilka lat. Psychoterapię można przeprowadzać zarówno w grupach, jak 

i indywidualnie. Terapia grupowa może być nakierowana na nauczanie i ćwiczenie 

zdolności interpersonalnych oraz samoświadomości u chorych z BPD, chociaż liczba 

osób rezygnujących z leczenia może stanowić problem. W zaburzeniach osobowości 

borderline stosuje się takie terapie jak: terapia dialektyczno-behawioralna, terapia oparta 

na mentalizacji, terapia schematów, terapia skoncentrowana na przeniesieniu, terapia 

oparta na akceptacji i zaangażowaniu, terapia poznawczo-behawioralna zorientowana na 

traumę, trening oswajania stresu, terapia odwrażliwienia za pomocą ruchów gałek 

ocznych, kognitywna terapia analiyczna, terapia psychodynamiczna oraz psychoterapia 

ekspresyjna. Niedawne badania wykazały, że trzy rodzaje psychoterapii potrafią stymu-

lować znaczącą poprawę u ludzi z tym zaburzeniem. Należą do nich: terapia dialektyczno-

-behawioralna, terapia skoncentrowana na przeniesieniu, terapia schematów. Psycho-

terapia schematów, która koncentruje się na tematach emocjonalnych powstających 

w wyniku interakcji pomiędzy pacjentem i terapeutą, stymuluje największe zmiany 

u ludzi z BPD [10-13, 18]. 

2.5. Stygmatyzacja 

Zaburzenie osobowości borderline było w przeszłości trudne do zdiagnozowania 

i obciążone piętnem, co prowadziło do różnych reakcji klinicznych wobec pacjentów 

zgłaszających się z objawami wskazującymi na nie. Przeprowadzono badanie, którego 

celem było poznanie sposobu, w jaki klinicyści komunikują pacjentom rozpoznanie 

zaburzeń osobowości borderline oraz porównanie tych praktyk z preferencjami komuni-

kacyjnymi pacjentów. Większość badanych klinicystów nie dzieliła się wprost diagnozą 

BPD ze swoimi pacjentami, nawet jeśli uważali, że jest to najwłaściwsza diagnoza. 

Jednak większość pacjentów chciała, by powiedziano im, że cierpi na to zaburzenie, 

a także by ich lekarze omówili stygmatyzację, z jaką będą musieli się zmierzyć. Pacjenci, 
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którzy później odkryli, że ich diagnoza została zatajona, konsekwentnie rezygnowali 

z leczenia. Klinicyści uważali, że nie używając etykiety BPD, unikają stygmatyzacji 

związanej z tym zaburzeniem. Jednak z perspektywy pacjentów otwarta komunikacja 

była niezbędna do utrzymania relacji terapeutycznej. Lekarze często decydowali się na 

omówienie współwystępujących zaburzeń nastroju, takich jak depresja i lęk, bez 

ujawniania diagnozy borderline. Często używali także określenia „zespół stresu poura-

zowego” jako alternatywnej diagnozy, co niektórzy opisywali jako mniej obciążający 

sposób omawiania z pacjentami objawów BPD [14]. 

2.6. Problemy w komunikacji z pacjentem z zaburzeniem osobowości 

borderline  

Chociaż psychiatria jest właściwa w każdej interakcji lekarz–pacjent, niektórzy 

klinicyści uważają, że leczenie zaburzeń osobowości jest dziedziną, którą najlepiej 

pozostawić tylko specjalistom – psychiatrom. Takie postawy przyczyniają się do 

fragmentaryzacji i niespójności leczenia, co stanowi dodatkowe wyzwanie w prowa-

dzeniu tej grupy pacjentów. Wśród przeglądu artykułów dotyczących tej tematyki są 

zarówno prace, które przedstawiają problemy i trudności lekarzy wynikające z braku 

odpowiedniego przygotowania do pracy z takimi pacjentami oraz niewydolności 

systemów opieki zdrowotnej [15], jak i pacjentów którzy często czują się stygmatyzo-

wani, zaniedbani i źle traktowani [9]. Lekarze pierwszego kontaktu zgodnie twierdzili, 

że praca z pacjentami z zaburzeniami osobowości borderline jest trudna i wymaga 

poświęcenia czasu oraz uwagi. Opisywali, że doświadczają szczególnych trudności 

w monitorowaniu stanu zdrowia psychicznego swoich pacjentów, a także mają niewielką 

wiedzę na temat skuteczności i dostępności terapii dla swoich podopiecznych z BPD. 

Lekarze pierwszego kontaktu chcieli krótszego czasu oczekiwania swoich podopiecznych 

na wizyty u specjalistów, lepszej komunikacji między instytucjami, lepiej wyszkolonych 

terapeutów i większej liczby opcji leczenia dla pacjentów z BPD. Wyniki badań sugerują, 

że ogólnie lekarze pierwszego kontaktu nie uważają, aby system opieki zdrowotnej 

w zakresie zdrowia psychicznego oferował skuteczną terapię dla pacjentów z tym 

zaburzeniem. Przeprowadzono także badanie wśród pacjentów zmagających się 

z zaburzeniami osobowości borderline. Było to badanie jakościowe, którego celem było 

poznanie opinii i doświadczeń pacjentów z zaburzeniami osobowości na temat ich 

leczenia w placówkach służby zdrowia. Zastosowano staranny dobór grupy badawczej, 

aby zapewnić odpowiednią heterogeniczność próby pod względem demograficznym. 

Uczestnicy byli rekrutowani ze specjalistycznego ambulatoryjnego ośrodka NHS 

zajmującego się zaburzeniami osobowości. Jest to ośrodek terapii grupowej dla osób, 

które spełniają kryteria diagnozy zaburzeń osobowości. Pacjenci przyjmowani do 

ośrodka przechodzą ustrukturyzowaną ocenę trudności osobowościowych. W badaniu 

wzięło udział łącznie siedmiu uczestników. Cztery kobiety i trzech mężczyzn w wieku 

od 20 do 52 lat. U wszystkich uczestników rozpoznano pierwotnie zaburzenie osobo-

wości borderline. U trzech uczestników rozpoznano wtórnie zaburzenia depresyjne. 

W wynikach tych badań pojawia się pięć kluczowych tematów. Uczestnicy odczuwali, 

że leki mają silny wpływ na ich umysł i ciało, ale wyrażali dezorientację i niepewność 

co do tego, jak na nich wpływają. Nie mieli pewności, czy niektóre spośród obserwo-

wanych przez nich objawów i emocji to standardowe skutki uboczne brania leku, czy 

jednak reagują na przepisane farmaceutyki w sposób nieprawidłowy. Jednakże część 
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pacjentów miała pozytywne odczucia związane z przyjmowaniem przepisanych leków – 

czuli się w pewien sposób bezpiecznie, pomagały im one radzić sobie z trudnymi 

emocjami, mieli siłę, aby pracować nad sobą podczas terapii i wieść normalne życie. 

Uczestnicy odczuwali także potrzebę dobrych relacji ze swoimi lekarzami (lekarzami 

pierwszego kontaktu lub psychiatrami). Chcieli, żeby lekarz miał czas, aby dokładnie 

ich wysłuchać, zapytać, jakie mają potrzeby, omówić dokładnie leczenie, jego skutki 

uboczne. Podkreślali, że bardzo ważne jest także dostrzeżenie „ludzkiej strony” lekarza. 

Doceniają chęć wejścia lekarza w „zrównoważoną relację partnerską”, a także każde 

małe gesty w ich kierunku, takie jak uśmiech, zażartowanie, pochwałę za postępy tera-

peutyczne czy zwyczajne zapytanie jak sobie radzą i czy wszystko u nich w porządku. 

Opisywali jednak poczucie bycia odrzucanym i niewiarygodnym, wyrażając chęć kon-

frontacji z „silną” pozycją lekarza poprzez okazywanie złości. Charakter relacji lekarz–

pacjent był postrzegany jako czynnik pozytywnie lub negatywnie wpływający na 

doświadczenia i sukces całego procesu terapeutycznego. Wreszcie, istniały kluczowe 

oczekiwania dotyczące opieki zdrowotnej, w tym  ciągłości opieki, świadomości 

diagnostycznej i pragnienia, by różni pracownicy służby zdrowia komunikowali się ze 

sobą i współpracowali. Pacjenci chcieliby czuć, że są kompleksowo zadbani, a nie 

jedynie odsyłani od jednego specjalisty do drugiego. Uważają, że specjaliści nie 

komunikują się ze sobą dobrze, co prowadzi do doświadczania niespójności w zakresie 

procesu terapeutycznego. Osoby z zaburzeniami osobowości często wymagają współ-

pracy wielu instytucji ze względu na ich wielorakie potrzeby i style przywiązania. 

Pacjenci czuli, że przepisywanie leków nie miało na celu efektu terapeutycznego – 

odbierali to jako szybki i prosty sposób, aby lekarz mógł się ich pozbyć. W znacznej 

większości mieli wrażenie, że są lekceważeni i niewiarygodni, co sprawiało, że 

wychodzili z założenia, iż muszą przyprowadzić ze sobą np. członka rodziny, aby ktoś 

im uwierzył w to co mówią i co im się dzieje. Zwracają także uwagę na bezradność 

i poczucie osamotnienia w sytuacjach, kiedy dzieje się coś nagle – np. mają znaczne 

pogorszenie samopoczucia albo ciężki czas – nie mogą wtedy liczyć na doraźną pomoc 

i szybką wizytę u swojego psychiatry, tylko zazwyczaj są zbywani i odsyłani na odległy 

termin. Stwierdzono, że pacjenci z zaburzeniami osobowości często odbierają system 

opieki zdrowotnej jako pozbawiony troski i empatii dla pacjentów psychiatrycznych. 

Sposób, w jaki lekarz odnosi się do ich cierpienia i uznaje je za uzasadnione, ma 

ogromny wpływ na sposób, w jaki pacjenci radzą sobie z emocjami i panują nad nimi, 

a nawet może decydować o tym, czy przepisane leki przyniosą poprawę stanu zdrowia 

chorego. Dlatego ważne jest, aby poprawić świadomość doświadczanych emocji, które 

pojawiają się w gabinetach konsultacyjnych z perspektywy klinicysty i pacjenta. Większa 

świadomość tych emocji może mieć wpływ na satysfakcję zarówno klinicystów, jak i ich 

pacjentów, a także na osiągane wyniki. Istnieją dowody na to, że komunikacja 

skoncentrowana na sampoczuciu i komforcie pacjencie ma pozytywny wpływ na jego 

powrót do zdrowia i zdrowie emocjonalne. Pomimo rozwoju struktur opieki zdrowotnej 

takich jak umowa o wspólnej opiece, która ma promować ciągłość leczenia, pacjenci 

mogą być nadal przekazywani od jednego klinicysty do drugiego, a nikt nie bierze 

odpowiedzialności za pacjenta jako całość. Opisywana jest dezorientacja, jaką odczuwa 

pacjent i jego rodzina, gdy ważne decyzje są podejmowane bez poczucia pełnej odpo-

wiedzialności za nie, co odzwierciedla niechęć lekarzy do ponoszenia odpowiedzialności 

za pacjentów złożonych oraz wysokiego ryzyka. Tak więc brak komunikacji między 
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specjalistami, rozbieżności w podejściu do leczenia i różnice w poziomie wyszkolenia 

mogą przyczynić się do dalszego wyobcowania pacjenta od profesjonalistów, zwłaszcza 

lekarzy, którzy w sytuacjach kryzysowych mogą uciekać się do przepisywania leków 

jako szybkiego rozwiązania trudnego do opanowania problemu. W badaniu jakościo-

wym dotyczącym perspektywy psychiatrów odnośnie do leczenia pacjentów z BPD 

wyodrębniono wiele wątków, między innymi „trudności we współpracy podczas konsultacji 

nacechowanych emocjonalnie”, „poczucie bezradności, kiedy nie można ulżyć w cier-

pieniu” oraz „lek jako czynnik ułatwiający relację lekarz–pacjent”. Badania pokazują, 

że zaburzenia osobowości są nadal stygmatyzowane przez samych klinicystów. Ostatnie 

badanie wykazało, że lekarze rezydenci na oddziale psychiatrii w Wielkiej Brytanii mają 

bardziej negatywne nastawienie do pacjentów z zaburzeniami osobowości niż do 

pacjentów z depresją oraz znacznie mniejsze poczucie celu w pracy z takimi pacjentami. 

Lekarze klinicyści stają przed licznymi wyzwaniami podczas konsultacji z tą grupą 

pacjentów. Biorąc pod uwagę trudności, z jakimi się borykają, nie tylko na poziomie 

emocjonalnym, należałoby poprawić nastawienie i komunikację klinicystów z chorymi 

na BPD z korzyścią zarówno dla nich, jak i dla pacjentów. Zaburzenia osobowości wiążą 

się z wieloma niekorzystnymi długoterminowymi skutkami, w tym ze współwystę-

powaniem chorób fizycznych i przedłużonym kontaktem z placówkami zdrowia 

psychicznego, zarówno w warunkach szpitalnych, jak i ambulatoryjnych [9, 15]. 

2.7. Komunikacja SET 

Pacjenci cierpiący na zaburzenia osobowości borderline często reagują na wszystko 

dużo bardziej intensywnie, co sprawia, że aby uzyskać odpowiednią komunikację osoba 

taka powinna wiedzieć jakie trudności w komunikacji może napotkać i jak je prze-

zwyciężyć. Osoby te intensywnie szukają akceptacji ze strony otoczenia, jednak ich 

zachowania są sprzeczne – z jednej strony podejmują ryzykowne decyzje i zachowują 

się impulsywnie, z drugiej boją się jakiejkolwiek formy potencjalnego odrzucenia, przez 

co czasami zachowują się paranoidalnie. Jedną z częstszych form terapii wykorzysty-

wanych przy leczeniu tej choroby jest terapia poznawczo-behawioralna, w której istotne 

są techniki terapeutyczne oraz poznawczy element konceptualizacji. W terapii, której 

autorem jest J. Young, terapeuta wciela się w rolę dorosłego, który ma zdrowe wzorce 

relacji, a pacjenta chorującego na zaburzenia osobowości borderline traktuje jak 

opuszczone dziecko. W efekcie takiego schematu terapii pacjent powinien zdobyć pra-

widłowe wzorce zachowań, a także zdobyć umiejętności panowania i regulacji nad 

swoimi emocjami oraz umieć się zaopiekować sobą samym. Stworzenie odpowiedniej 

relacji terapeutycznej – gdzie podopieczny ufa swojemu terapeucie – jest kluczowe. 

W kontrolowanych warunkach specjalista powinien powtórzyć okoliczności trauma-

tycznych wydarzeń z dzieciństwa i skonfrontować z nimi jeszcze raz osobę cierpiącą na 

to zaburzenie. Jest to, oczywiście, próba w ograniczony sposób zaspokojenia potrzeb 

z dzieciństwa, które nie były zaspokojone, a które często są punktem wyjściowym 

etiologii zaburzeń osobowości borderline. Gdy uda się dotrzeć do pierwotnej przyczyny, 

która w znaczący sposób wpłynęła na progresję tego zaburzenia, jest większa sznasa na 

osiągnięcie sukcesu terapeutycznego. Oczywiście warto wspomnieć, że jest to tylko 

przypuszczalny schemat rozwoju tej choroby, gdyż do dzisiaj etiopatogeneza oraz 

czynniki wyzwalające chorobę nie są do końca poznane, dlatego też nie można 

stwierdzić z pewnością, że terapia ta przyniesie porządane efekty. W trakcie konfrontacji 
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pacjenta dąży się do tego, aby przyjrzał się swoim trudnym emocjom oraz zrozumiał, 

skąd się biorą i jak często wywołują u niego nierealistyczne żądania względem innych 

ludzi lub impulsywne zachowania wynikające z lęku przed odrzuceniem. Ważne jest 

także, aby osoba uczestnicząca w terapii nie czuła się krytykowana lub osądzana 

w trakcie terapii, tylko poczuła się bezpiecznie i komfortowo oraz żeby zauważyła u osób 

biorących udział w leczeniu i terapii empatię i wyrozumiałość, gdyż, jak podkreślał 

Young, zachowania występujące u tych chorych nie są próbą manipulacji, a wynikają 

z ich bezradności i braku umiejętności poradzenia sobie z trudnymi traumami z prze-

szłości. Idealnym sposobem komunikowania się z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia 

osobowości borderline jest system komunikacji SET. Dzięki niemu komunikacja 

z pacjentem może być sprawna nawet w sytuacjach kryzysowych. SET jest to skrót od 

angielskich słów: S – suport, czyli wsparcie; E – empathy, czyli empatia; T – truth, czyli 

prawda. W momencie nasilenia objawów choroby komunikacja z takim pacjentem 

wymaga od lekarza/terapeuty szczególnego podejścia, gdyż chory odczuwa bardzo silne 

emocje i często wydaje skrajne komunikaty („Nienawidzę Cię, zostaw mnie”, „Proszę 

nie zostawiaj mnie samego nie odchodź”). W takim wypadku treść naszego komunikatu 

powinna być zwięzła i klarowna dla pacjenta; powinniśmy zachować spokój i starać się 

być wyrozumiałym. Najpierw bardzo ważne jest, aby udzielić pacjentowi wsparcia – 

gdzie możemy pokazać też nasze emocje i zwrócić się: „Przykro mi, że musisz tak 

cierpieć”. Następnie okazujemy empatię i zrozumienie, czyli np.: „Na pewno jest to dla 

Ciebie bardzo trudne i krzywdzące”. Należy pamiętać, aby przez cały czas wypowiadać 

te zdania bardzo spokojnie i stonowanie – jest wtedy większa szansa, że chory także 

zacznie się uspokajać oraz żeby skupić się na odczuciach i doświadczeniach pacjenta. 

Ostatnim elementem jest przekazywanie tylko i wyłącznie prawdy na temat rzeczy-

wistości oraz opisywanie sytuacji tu i teraz. Kluczowe jest to, by odnosić się do kon-

kretnych zdarzeń oraz faktów. Część nawiązująca do faktów może być najtrudniejsza do 

przekazania osobie z zaburzeniem osobowości borderline, gdyż ciężko im to zaakceptować 

i wziąć odpowiedzialność za swoje czyny – jest to jednak bardzo ważne, gdyż bez tego 

elementu choremu trudno będzie zrozumieć, że musi pracować nad swoim problemem 

i może zbyt dużą odpowiedzialnością za poprawę sytuacji obarczyć terapeutę/lekarza. 

Powinno się dlatego uświadomić chorego, co my możemy dla niego zrobić i jak jesteśmy 

w stanie pomóc, a co już należy do jego pracy. Nie można jednak obwiniać tej osoby lub 

dokładać jej poczucia winy (np. „Sam jesteś sobie winny”). Warto także skupić się na 

rozwiązaniu obecnej sytuacji/problemu, co zabierze z ramion pacjenta lęk, że sytuacja 

jest bez wyjścia. Można zadać pytanie: „Co możesz teraz z tym zrobić?”. System może 

przynieść sukces w komunikacji tylko, jeśli każdy z elementów zostanie spełniony. 

Osoby cierpiące na to zaburzenie za wszelką cenę unikają odrzucenia, trudnych i nie-

przyjemnych uczuć oraz wszelkich form dyskomfortu emocjonalnego, jednak jedno-

cześnie swoim często paranoidalnym i impulsywnym zachowaniem prowokują to czego 

boją się najbardziej. Dzięki okazaniu wsparcia i empatii pacjent czuje się akceptowany 

oraz w bezpiecznym otoczeniu, a element prawdy pokazuje mu, że ma prawo do 

pewnych emocji, kluczowe jest natomiast, co z nimi zrobi. Podczas terapii warto starać 

się dążyć także do tego, by chorzy nauczyli się, że emocje, które odczuwają w danym 

momencie są jak „fale” – przychodzą i odchodzą, a więc ich strach, gniew, złość nie 

będą trwać wiecznie (jak często im się wydaje podczas zaostrzenia choroby). Konieczne 

jest klarowne stawianie granic osobom z zaburzeniami osobowości borderline – osoby 
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chore najczęściej zupełnie nieświadomie mogą próbować przekroczyć granice relacji 

pacjent–terapeuta/lekarz i np. oczekiwać od swojego terapeuty zbyt dużej więzi 

emocjonalnej lub zaangażowania w pomoc, czy nawet wymagać interwencji w niektóre 

sytuacje życiowe. Dzięki elementowi prawdy, w którym przypomina się realia także 

relacji terapeutycznej jest możliwe zapobiegnięcie takim sytuacjom i osiąganie stopniowej 

poprawy [16-19]. 

3. Wnioski 

Zaburzenie osobowości borderline jest schorzeniem ciężkim do zdiagnozowania. 

Dobranie odpowiedniej terapii jest także kwestią bardzo indywidualną, więc wymaga od 

lekarza szczególnej uwagi jak pacjent reaguje na dane leczenie. Potrzebuje on od lekarza 

szczególnego podejścia. Odpowiednia komunikacja w relacji pacjent–lekarz ma ogromne 

znaczenie i może przeważyć o tym, czy leczenie przyniesie zamierzone korzyści. Znajo-

mość wczesnych symptomów zaburzeń osobowości borderline zarówno wśród lekarzy 

niebędących specjalistami, jak i specjalistów, jest kluczem do podjęcia odpowiednio 

wczesnej interwencji. Odpowiednia edukacja na temat tego schorzenia oraz przygoto-

wanie klinicystów do tego jak przekazywać pacjentom tę trudną diagnozę, informować 

o możliwej stygmatyzacji oraz wzbudzać poczucie bezpieczeństwa w gabinecie stosując 

system komunikacji SET skutkowałaby większą chęcią podjęcia leczenia oraz lepszymi 

efektami terapeutycznymi wśród pacjentów. Należy jednak podkreślić, że problem 

w komunikacji z tymi pacjentami wynika nie tylko z błędów i braku odpowiedniej edukacji 

lekarzy a także w dużej mierze z braku odpowiedniej świadomości oraz poświęconej 

uwagi środków ze strony całego systemu ochrony zdrowia. Nawet jeśli lekarz ma wiedzę 

i chęci, aby w sposób szczególny potraktować pacjenta z takim zaburzeniem i zapewnić 

mu odpowiednie warunki, to niestety ograniczony czas jaki lekarz może poświęcić na 

jednego pacjenta, niedofinansowanie sektora psychiatrycznego i psychicznego (co wiąże 

się z brakiem wystarczająco szybkiej pomocy w stanach nagłych oraz długim czasem 

oczekiwania na sesje terapeutyczne), a także brak komunikacji i współpracy między 

psychologami a lekarzami stanowią ogromne przeszkody. Można wywnioskować więc, 

że aby znacząco poprawić komunikację i komfort pacjentów z tym zaburzeniem należy 

zwiększyć świadomość i zwrócić uwagę na ten problem w całym systemie opieki 

zdrowotnej, aby wprowadzone zmiany miały jak najlepszy efekt. Temat ten z pewnością 

wymaga dalszych badań. 
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Komunikacja z pacjentem z zaburzeniem osobowości borderline 

Streszczenie 
Zaburzenie osobowości borderline jest poważnym zaburzeniem psychicznym, które wiąże się ze znacznym 

upośledzeniem funkcjonowania i wysokim odsetkiem samobójstw. Pacjentów z tym zaburzeniem osobo-

wości charakteryzuje nadpobudliwość emocjonalna, podwyższony poziom stresu, skłonność do gniewu oraz 

wrogie, impulsywne zachowania. Występują u nich wzmożone i przedłużone reakcje jądra migdałowatego. 
Wykonany został przegląd literatury na platformie PubMed, na której znajduje się wiele artykułów na 

poruszany przez nas temat. Część znajdujących się tam artykułów jest wzbogacona o badania kliniczne, 

dzięki czemu nasz przegląd będzie wartościowy. Zdaniem lekarzy pierwszego kontaktu praca z pacjentami 

z osobowością borderline jest trudna i wymaga poświęcenia czasu i uwagi. Zgłaszali, że mają niewielką 
wiedzę na temat skuteczności oraz dostępności terapii dla nich. Znaczna część badanych klinicystów nie 

dzieli się aktywnie z pacjentami diagnozą, mimo iż większość pacjentów wolała, aby powiedziano im 

wprost, że cierpią na to zaburzenie oraz aby omówić stygmatyzację, z jaką będą musieli się zmierzyć. 

Pacjenci, którzy odkryli, że ich diagnoza została zatajona, rezygnowali z leczenia. Komunikacja klinicystów 
z pacjentami z osobowością borderline wymaga poświęcenia szczególnej uwagi. W związku z ogromną 
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stygmatyzacją chorób psychicznych edukacja i uświadamianie jak rozmawiać z takimi osobami jest zanied-

bywana nawet przez lekarzy, którzy powinni wzbudzać zaufanie u takich pacjentów i dawać im poczucie 

bezpieczeństwa. Przez brak odpowiedniego przygotowania uważają, że nie używając etykiety „osobowość 

borderline”, omijają stygmatyzację związaną z tym zaburzeniem. Jednak z perspektywy pacjentów otwarta 
komunikacja jest niezbędna do utrzymania relacji terapeutycznej. 

Słowa kluczowe: zaburzenia osobowości borderline, choroba psychiczna, psychiatria, psychoterapia 

Difficulties in communication with a patient suffering from borderline personality 

Abstract 

A borderline personality disorder is a serious mental disorder that is associated with significant functional 

impairment and a high suicide rate. Patients with this personality disorder are characterized by emotional 
hyperactivity, elevated stress levels, a tendency to anger, and hostile, impulsive behavior. They exhibit 

increased and prolonged amygdala nucleus responses. A literature review was performed on the PubMed 

platform, which contains many articles on the topic we are addressing. Some of the articles that are presented 

there are enriched with clinical studies so our review will be valuable. According to GPs, working with 
patients with borderline personality is difficult and requires time and attention. They reported having little 

knowledge about the effectiveness and availability of therapy for them. A significant number of clinicians 

surveyed do not actively share the diagnosis with patients, although most patients preferred to be told directly 

that they suffer from the disorder and to discuss the stigma they will face. Patients who discovered that their 
diagnosis had been concealed were dropping out of treatment. Clinicians' communication with patients with 

borderline personality requires special attention. Due to the tremendous stigmatization of mental illness, 

education and awareness of how to talk to such individuals is neglected even by clinicians who should inspire 

confidence in such patients and give them a sense of security. By not being adequately prepared, they believe 
that by not using the label "borderline personality," they are circumventing the stigma associated with this 

disorder. However, from the patients' perspective, open communication is essential to maintaining a thera-

peutic relationship. 

Keywords: borderline personality disorder, mental illness, psychiatry, psychotherapy 
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Lipiec5 

Korzystanie z mediów społecznościowych a ryzyko 

pogorszenia zdrowia psychicznego u młodych dorosłych 

1. Wstęp 

Media Społecznościowe (SM, ang. social media) można zdefiniować jako grupę 

aplikacji internetowych, które umożliwiają tworzenie i wymianę treści generowanych 

przez użytkowników [1]. Stały się integralnym elementem komunikowania się pomiędzy 

znajomymi i rodziną, miejscem udostępniania treści osobistych, pozyskiwania wiado-

mości czy też dostarczania rozrywki [2, 3]. Korzystanie z serwisów SM, takich jak 

Facebook i Twitter, szczególnie wzrosło wśród młodych dorosłych, którzy znajdują się 

w krytycznych momentach związanych z rozwojem swojej tożsamości oraz ugrunto-

waniem norm społecznych [4]. Aż 90% młodych dorosłych w USA korzysta z SM 

przynajmniej raz dziennie. Ich coraz większy udział w naszym życiu oraz popularność 

sprawia, że po części zastępują nam one kontakty twarzą w twarz, co może oddziaływać 

na nasze zdrowie psychiczne [5]. 

1.1. Zdrowie psychiczne 

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zdrowie psychiczne to dobrostan 

fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka, a także zdolność do rozwoju i samorealizacji. 

Pojęcia użyte w tej definicji mają szerokie znaczenia. Ich rozumienie jest subiektywne, 

uwarunkowane kulturowo i środowiskowo. Zdrowie psychiczne to również posiadanie 

poczucia własnej wartości, odpowiedzialność za swoje życie, czy też zaangażowanie 

w życie społeczne, pracę, związek. SM są miejscem, które po części wpływa na nasze 

zdrowie psychiczne, a także na nasze relacje społeczne. Oddziaływują one między 

innymi na poczucie społecznej izolacji, która może zostać pogłębiona przy problema-

tycznym korzystaniu z SM. Podobne procesy dotyczą wsparcia emocjonalnego czy 

poczucia osamotnienia. Te stany nasilają ryzyko pojawienia się depresji i problemów ze 

zdrowiem psychicznym [6]. Grupa młodych dorosłych, która jest częstym użytkow-

nikiem SM, ze względu na wiek znajduje się w szczególnym okresie narażenia na 

pojawienie się zaburzeń psychicznych. Dotyczy to zwłaszcza osób uczęszczających na 

studia. Skłania to do dokładniejszego przyjrzenia się właśnie tej części populacji. Nawet 

24% studentów z krajów o niskich i średnich dochodach zgłasza objawy depresji [7]. 

Celem pracy była analiza powiązań między korzystaniem z SM a kondycją psy-

chiczną młodych dorosłych z ukierunkowaniem na depresję na podstawie wybranego 

piśmiennictwa. Poruszono również temat wsparcia emocjonalnego oraz poczucia izolacji 
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społecznej. Selekcja prac, z których korzystano została dokonana przy użyciu baz PubMed 

oraz Google Scholar za pomocą słów kluczy: media społecznościowe, zdrowie psyc-

hiczne, depresja, użycie mediów społecznościowych, młodzi dorośli, wsparcie emocjo-

nalne, izolacja społeczna. Wybierano jedynie publikacje, które były pracami badawczymi. 

2. Tendencje społeczne w sposobie komunikacji 

Prawie 20% młodych dorosłych w USA woli komunikować się za pomocą SM niż 

osobiście lub przez telefon, a 24% zgłasza, że brakuje im ważnych momentów w życiu, 

ponieważ próbowali uchwycić je i podzielić się nimi za pomocą SM. Spędzają średnio 

od dwóch do trzech godzin dziennie na portalach społecznościowych, w przeciwieństwie 

do średnio 39 minut dziennie na spotkaniach towarzyskich i osobistej komunikacji [8, 9]. 

Najbardziej zaangażowani użytkownicy SM mogą z czasem zastąpić nimi bezpośrednie 

relacje międzyludzkie. Niektóre z dotychczasowych badań sugerują, że użytkownicy 

SM dzięki temu mogą doświadczać zmniejszonej depresji, prawdopodobnie z powodu 

wzrostu postrzeganego wsparcia społecznego. Z kolei inne mówią, że częste korzystanie 

z SM może wiązać się z pogorszeniem samopoczucia i zadowolenia z życia [10]. 

3. Stany depresyjne a korzystanie z mediów społecznościowych 

Pojęcie zaburzeń depresyjnych odnosi się do zespołów objawów depresyjnych wystę-

pujących w przebiegu chorób afektywnych (nazywanych także zaburzeniami afektywnymi). 

Zespoły te objawiają się głównie obniżeniem nastroju, czyli smutkiem, przygnębieniem, 

niską samooceną, pesymizmem, anhedonią, spowolnieniem psychoruchowym, zaburze-

niem rytmu dobowego (bezsennością lub nadmierną sennością) czy też zmniejszeniem 

apetytu. Depresja jest najczęstszą przyczyną niepełnosprawności wynikającej ze stanu 

zdrowia [11, 12]. 

Przeprowadzono badanie, pod kątem depresji i korzystania z SM, którego uczestni-

kami byli młodzi dorośli z USA w wieku od 19 do 32 lat. Użyto 4-punktowej skali 

depresji PROMIS (ang. Patient-Reported Outcomes Measurement Information System), 

która pytała uczestników, jak często w ciągu ostatnich 7 dni doświadczali depresji, 

w tym czuli się: beznadziejni, bezwartościowi, bezradni lub przygnębieni [5, 13]. Pozycje 

te zostały ocenione według pięciostopniowej skali Likerta. Użycie SM (SMU, ang. 

social media use) zbadano w 3 aspektach: (1) oszacowanie dziennego czasu spędzonego 

w SM, (2) korzystanie z 11 najpopularniejszych platform społecznościowych oraz (3) 

tygodniowa ilość wizyt w SM. W analizie uwzględniono wiele czynników, takich jak: 

wiek, płeć, wykształcenie czy inne. 
Wyniki zostały podzielone na tercyle „niski”, „średni” i „wysoki” [14]. Osoby, które 

nie wykazywały stanów depresyjnych, zakwalifikowano do grupy „niskiej”, co stanowiło 
44,5% populacji. Osoby z grupy „wysokiej” mające duże prawdopodobieństwo wystą-
pienia depresji stanowiły 26,3% populacji. Uczestnicy z najwyższego kwartyla całko-
witego czasu spędzonego dziennie w SM mieli znacznie większe prawdopodobieństwo 
wystąpienia depresji w porównaniu z osobami z najniższego kwartyla. W porównaniu 
z osobami z najniższego kwartyla, większą depresję zgłaszali uczestnicy z najwyższych 
kwartylów odwiedzin witryn w mediach społecznościowych tygodniowo i całkowitego 
wyniku częstotliwości odwiedzin. Dodatkowo większy odsetek osób w wieku od 27 do 
32 lat znajdował się w kategorii „wysoka” depresja (38,7%) w porównaniu z pozostałymi 
przedziałami wiekowymi, tak samo większy procent „wysokiej” depresji występował 
u kobiet i osób z niskim poziomem wykształcenia. Młodszy wiek, płeć żeńska i niższy 
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poziom wykształcenia wiązały się z większą ilością czasu spędzonego dziennie w SM 
[5]. 

Nadmierne SMU może być też definiowane jako uzależnienie behawioralne, które 
objawia się wzmożonym zainteresowaniem SM, niekontrolowaną chęcią zalogowania 
się czy korzystania z nich oraz poświęcaniem takiej ilości czasu na nie, że inne dziedziny 
życia mogą być zaniedbane [15]. Takie podejście do zagadnienia SMU zaprezentowano 
w poniżej opisanym badaniu autorstwa: Haand R., Shuwang Z. Zostało ono przepro-
wadzone w Afganistanie na ostatecznej próbie 329 studentów tamtejszych uniwer-
sytetów. Zmierzono u nich poziom uzależnienia od SM oraz poziom depresji. Pierwszy 
z nich zmierzono za pomocą testu uzależnienia od internetu (IAT, ang. internet addiction 
test), który wykorzystano do pomiaru skłonności do nadmiernego korzystania z SM. 
Analizy wykonane w tej pracy wykazały, że uzależnienie od SM ma pozytywne powiązanie 
z występowaniem problemów zdrowia psychicznego takich jak: depresja, samotność, 
lęk, stres, obniżone poczucie własnej wartości, bezsenność, jednak nie jest to silna 
korelacja. Wykazano również, że im wyższy poziom uzależnienia studenta, tym większy 
jest jego poziom depresji [16]. 

Kolejne badanie, które traktuje o korelacji problematycznego SMU z objawami 
depresji wśród młodych dorosłych zostało przeprowadzone w USA na próbie 1796 osób 
w wieku od 19 do 32 lat. Problematyczne SMU oceniono za pomocą zestawu pozycji 
zaadaptowanych z Bergen Facebook Addiction Scale (BFAS) zamieniając w nich słowo 
„Facebook” na „media społecznościowe”. Wykazano istotne powiązanie między korzy-
staniem z SM a objawami depresyjnymi. Problematyczne SMU wiązało się z o 9% 
większym ryzykiem pojawienia się objawów depresyjnych. Dodatkowo ogólne SMU 
okazało się również wykazywać pozytywną korelację z objawami depresyjnymi, lecz co 
ciekawe, jedynie w przypadku zwiększonej częstości odwiedzania owych witryn, a nie 
pod względem czasu. Sugeruje to, że sposób korzystania z SM może być bardziej istotny 
jeśli chodzi o objawy depresyjne u młodych dorosłych niż czas tam spędzany [17]. 

4. Czynniki wpływające na pogorszenie zdrowia psychicznego powiązane 

z użyciem mediów społecznościowych 

Pamiętając o definicji zdrowia psychicznego, którą przytoczono we wstępie przedsta-
wione zostaną również wyznaczniki optymalnego życia wg Martina Seligmana. Ich 
spełnienie przybliża nas do osiągnięcia idealnego stanu psychicznego. Są to: pozytywne 
nastawienie do siebie, rozwój osobisty, autonomia jednostki, adekwatne postrzeganie 
rzeczywistości, kompetencje w działaniu oraz pozytywne relacje z innymi. To, w jakim 
stopniu zostaną one zaspokojone warunkuje samopoczucie jednostki [18]. SM oddziałują 
na niektóre z tych wyznaczników, chociażby na samoocenę użytkownika czy jego relacje 
z innymi [19]. Ich nadmierne wykorzystanie może wpływać negatywnie na poczucie 
wsparcia społecznego, samotności czy postrzeganą izolację społeczną, co powoduje 
zaburzenia we wspomnianiej sferze optymalnego życia. 

4.1. Wsparcie emocjonalne poprzez social media a w relacjach twarzą 

w twarz 

Wsparcie emocjonalne (ES, ang. emotional support) zwykle jest uzyskiwane dzięki 
bliskim relacjom z innymi ludźmi i jest rodzajem wsparcia społecznego najsilniej 
powiązanego z wynikami zdrowia psychicznego. Wysokie ES chroni przed stresem, 
lękiem i depresją. Dane z Behavioural Risk Factor Surveillance System (BRFSS) wyka-
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zały, że osoby, które zgłaszały wysoki poziom postrzeganego ES były o 87% mniej 
skłonne do zgłaszania obecnej depresji [20]. 

Przeprowadzono badania w celu wyjaśnienia dotychczas mieszanych ustaleń doty-

czących wsparcia opartego na SM oraz na relacjach twarzą w twarz (FTF, ang. face to 

face) pod kątem wpływu na stany depresyjne. Badania te miały dwa główne cele 

eksploracyjne: (1) ustalenie, czy wsparcie emocjonalne oparte na SM (SM-ES) jest 

rozszerzeniem, czy też odrębnym konstruktem od wsparcia emocjonalnego FTF (FTF-

ES), oraz (2) ocena niezależnych związków między każdą domeną ES a depresją. 

W próbie ostatecznej uczestniczyło 2375 osób w wieku od 18 do 30 lat [9]. 

Ryzyko depresji oceniono za pomocą dziewięciopunktowego Kwestionariusza Zdrowia 

Pacjenta (PHQ-9). Wyróżniono niskie ryzyko depresji oraz wysokie, obejmujące objawy 

od umiarkowanych do ciężkich, w oparciu o zalecane kliniczne punkty odcięcia [21]. 

W dwuzmiennych modelach regresji logistycznej wzrost ES o 1 jednostkę był istotnie 

związany z 44% niższym prawdopodobieństwem wystąpienia depresji, podczas gdy 

wzrost o 1 jednostkę w SM-ES był istotnie powiązany z o 24% większym prawdopodo-

bieństwem wystąpienia depresji. W modelu wielozmiennowym, obejmującym zarówno 

ES, SM-ES, jak i wszystkie współzmienne osobowe i socjodemograficzne, wzrost ES 

o 1 jednostkę był istotnie związany z 43% niższym prawdopodobieństwem wystąpienia 

depresji, podczas gdy wzrost SM-ES o 1 jednostkę wiązał się z 20% większym prawdo-

podobieństwem wystąpienia depresji [9]. 

4.2. Postrzegana izolacja społeczna a korzystanie z mediów 

społecznościowych 

Izolacja społeczna to stan, w którym jednostce brakuje poczucia przynależności 

społecznej, prawdziwego zaangażowania w relacje z innymi i satysfakcji z tych relacji, 

wiąże się to ze zwiększoną zachorowalnością i śmiertelnością [22, 23]. Konstrukcja 

izolacji społecznej obejmuje zarówno obiektywną izolację społeczną – rzeczywisty brak 

więzi społecznych – jak i subiektywną izolację społeczną – poczucie braku więzi 

z innymi [24]. To właśnie postrzeganie bycia społecznie odizolowanym i samotnym 

było szczególnie powiązane z naszym samopoczuciem psychicznym, jak i fizycznym. 

Wydaje się również, że odczuwanie samotności ma związek z gorszymi wynikami 

zdrowotnymi, wynikającymi zarówno z predyspozycji genetycznych, jak i czynników 

epigenetycznych [23]. 

W USA przeprowadzono badanie, które koncentrowało się na postrzeganej izolacji 

społecznej (PSI – ang. Perceived Social Isolation). Celem tego badania była ocena 

powiązań między SMU a PSI w reprezentatywnej w skali kraju próbie młodych 

dorosłych. Uczestnicy w wieku od 19 do 32 lat wypełnili ankietę pod kątem SMU i PSI, 

a odpowiedzi otrzymano od 1787 osób [22]. Badani przedstawili: szacunki dla godzin 

i minut średnio spędzonych dziennie w SM i częstotliwość korzystania z każdej z 11 

powszechnie używanych platform SM. Oceniono również inne czynniki środowiskowe 

i osobiste, które mogą wpływać na SMU i PSI [14]. 

Wyniki tych badań, uwzględniające wagi ankiet, wykazały, że PSI sklasyfikowane 

jako niskie, średnie i wysokie występowało odpowiednio wśród 42%, 31% i 27% uczest-

ników. Około dwukrotnie większe szanse na wzrost PSI mieli uczestnicy z najwyższego 

kwartyla dziennego czasu spędzonego w SM w porównaniu z osobami z najniższego 

kwartyla. Podobnie Ci, którzy odwiedzali platformy społecznościowe najwięcej razy 
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w tygodniu, mieli około trzykrotnie większe szanse na wzrost PSI. Dodatkowo u osób 

samotnych, jak i najmniej zarabiających, występowało większe prawdopodobieństwo 

podniesionej PSI [22]. 

5. Wyniki – podsumowanie 

Każdy z opisanych aspektów (PSI, stany depresyjne i ES) wykazał związek z uży-

ciem SM. W przypadku dwóch pierwszych wzmożone SMU miało negatywny wpływ 

na wyniki, z kolei w przypadku ostatniego, komunikacja poprzez SM powodowała 

zmniejszenie ES w porównaniu do komunikacji FTF. Możliwe jest, że osoby już 

dotknięte obniżonym samopoczuciem spowodowanym którymś z wymienionych me-

chanizmów sięgają częściej po SM. Być może ze względu na ich wysoką dostępność 

i łatwość w komunikowaniu bez konieczności interakcji twarzą w twarz [5]. Przedsta-

wione badania dowiodły, że uzależniające korzystanie z SM można zdefiniować jako 

jeden z objawów depresji, jak również jako jedna z przyczyn nasilenia jej objawów. 

W takich powiązaniach pośredniczy występowanie niższego postrzeganego wsparcia 

społecznego, większej samotności i przemocy w SM [7, 16, 17]. Kontakt z wysoce 

wyidealizowanymi treściami publikowanymi przez rówieśników w SM może też 

wywoływać uczucie zazdrości i błędne przekonanie, że inni prowadzą szczęśliwsze lub 

bardziej udane życie. Dodatkowo pasywna konsumpcja treści w SM wiąże się ze 

spadkiem więzi społecznych oraz wzrostem poczucia samotności w przeciwieństwie do 

aktywnej komunikacji [25]. Z kolei poczucie „zmarnowanego czasu” poprzez angażo-

wanie się w mało znaczące czynności w SM negatywnie wpływa na nastrój [26]. 

Wreszcie możliwe jest, że bardziej czasochłonna i częsta obecność w SM może podnosić 

ryzyko cyberprzemocy, która zwiększa możliwość stanów depresyjnych. W przyszłości 

warto ocenić aktywny i pasywny charakter interakcji na platformach społecznościowych 

i ich wpływ na nastrój [5]. SM oferują funkcje wyrażania wsparcia, takie jak polubienie 

posta lub pozostawienie zachęcającego komentarza, ale takie gesty ES mogą nie 

funkcjonować w taki sam sposób, jak werbalne lub cielesne wyrażenia wsparcia. 

SMU może również pewnym grupom ludzi ułatwiać tworzenie więzi między sobą 

poprzez zwiększenie wsparcia społecznego. Na przykład dzieje się tak w przypadku 

osób z rzadkimi lub stygmatyzującymi schorzeniami. SM pomagają im w tworzeniu 

grup wsparcia, które w przeciwnym razie trudno byłoby ustanowić. Osoby odizolowane 

geograficznie czy też osoby z pewnymi typami osobowości również mogą czerpać 

więcej korzyści z SMU. Wcześniejsze badania wykazały wartość dla tego rodzaju 

komunikacji [27]. 

Ponadto związek, jaki odkryto między używaniem SM a depresją, może mieć ważne 

implikacje dla przyszłych badań i interwencji. Na przykład przydatna mogłaby się 

okazać bardziej szczegółowa ocena treści oraz czynników kontekstowych, co osta-

tecznie poprawiłoby nasze zrozumienie tych skojarzeń. Chociaż badanie to budzi 

potencjalne obawy, mogą istnieć również przydatne sposoby wykorzystania platform 

społecznościowych. Identyfikowanie osób zagrożonych depresją czy też osób odizolo-

wanych społecznie ułatwi im łączenie się z bliskimi, zawieranie nowych znajomości 

bądź znalezienie grup wsparcia. 
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6. Ograniczenia 

Próbując uchwycić korelacje między SMU a zdrowiem psychicznym przytoczono 

szereg badań dotyczących tego tematu. Niestety jednym z ograniczeń jest brak polskich 

publikacji o tym traktujących. Natomiast część z zagranicznych badań wykorzystanych 

w tej pracy obejmowała użytkowanie 11 platform społecznościowych, a przydałaby się 

dokładniejsza analiza powiązań każdej platformy oddzielnie z kondycją psychiczną 

młodych dorosłych. Kolejnym ograniczeniem jest brak informacji odnośnie do zdiagno-

zowanej depresji u badanych osób, co utrudnia określenie kierunkowości związku 

między SMU a pogorszeniem zdrowia psychicznego. Z tego względu wyniki badań 

należy interpretować ostrożnie. Na koniec warto przypomnieć, że przytoczone prace 

dotyczyły grupy młodych dorosłych, więc nie można ich uogólniać na młodsze bądź 

starsze pokolenie. 

7. Wnioski 

Oceniono wpływ komunikowania się poprzez SM oraz ich użycia na czynniki 

odpowiedzialne za zdrowie psychiczne młodych dorosłych. Powyższe badania przepro-

wadzone na reprezentatywnej grupie badanych wykazały, że zwiększone SMU może 

wywierać negatywny wpływ na ryzyko wystąpienia stanów depresyjnych oraz każdy 

z wymienionych czynników – PSI i odczuwane ES. Ponadto dowiedziono, że uzależnienie 

od SM pozytywnie koreluje z obecnością objawów depresyjnych. W konsekwencji 

istnieje realne ryzyko pogorszenia zdrowia psychicznego młodych dorosłych skutkujące 

między innymi poczuciem osamotnienia, depresją, smutkiem, brakiem wiary w siebie 

czy też niską samooceną. 

Literatura  

1. Kaplan A.M., Haenlein M., Users of the world, unite! The challenges and opportunities of 

Social Media, Business Horizons, 53(1), 2010, s. 59-68. 

2. Subrahmanyam K., Reich S.M., Waechter N., Espinoza G., Online and offline social 

networks: Use of social networking sites by emerging adults, Journal of Applied 

Developmental Psychology, 2008, s.420-433. 

3. Fox S., Rainie L., The Web at 25 in the US, Pew Internet & American Life Project, 2014. 

4. Roisman G.I., Masten A.S., Coatsworth J.D., Tellegen A., Salient and emerging develop-

mental tasks in the transition to adulthood, Child Development, 2004, s.75, 123-133. 

5. Lin L.Y., Sidani J.E., Shensa A., Radovic A., Miller E., Colditz J.B., Hoffman B.H., Giles 

L., Primack B.A., Association between social media use and depression among U.S. young 

adults, Depression and Anxiety, 33(4), 2016, s. 323-331. 

6. https://pacjent.gov.pl/zapobiegaj/zadbaj-o-swoje-zdrowie-psychiczne [data dostępu: 

12.05.2022]. 

7. Chen Y., Liu X., Chiu D.T., Li Y., Mi B., Zhang Y., Ma L., Yan H., Problematic social 

media use and depressive outcomes among college students in China. Observational and 

experimental findings, International Journal of Environmental Research and Public Health, 

19;19(9), 2022, 4937. 

8. United States Department of Labor, American time use survey, Washington, D.C., 2017. 

9. Shensa A., Sidani J.E., Escobar-Viera C.G., Switzer G.E., Primack B.A., Choukas-

Bradleyd S., Emotional support from social media and face-to-face relationships: 

Associations with depression risk among young adults, Journal of Affective Disorders, 

260, 2020, s. 38-44. 



Korzystanie z mediów społecznościowych  

a ryzyko pogorszenia zdrowia psychicznego u młodych dorosłych 
 

141 
 

10. Kross E., Verduyn P., Demiralp E., Facebook use predicts declines in subjective well-

being in young adults, PLOS One, 8(8), 2013, s. 69841. 

11. Rybakowski J., Pużyński S., Wciórka J., Psychiatria, t. 2, Elsevier Urban & Partner, 

Wrocław 2010, s. 305-375. 

12. Bilikiewicz A., Strzyżewski W., Psychiatria: podręcznik dla studentów medycyny, 

Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1992, s. 323-341. 

13. Pilkonis P.A., Choi S.W., Reise S.P., Item banks for measuring emotional distress from 

the Patient-Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS®): 

depression, anxiety, and anger, Assessment, 18(3), 2011, s. 263-283. 

14. Kessler R.C., Chiu W.T., Demler O., Merikangas K.R., Walters E.E., Prevalence, severity, 

and comorbidity of 12-month DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey 

Replication, Archives Of General Psychiatry, 62(6), 2005, s. 617-627. 

15. Hilliard J., Social media addiction – addiction center, 2019, 

https://www.addictioncenter.com/drugs/social-media-addiction/ [data dostępu: 

10.08.2022]. 

16. Haand R., Shuwang Z., The relationship between social media addiction and depression. 

A quantitative study among university students in Khost, Afghanistan, International Journal 

of Adolescence and Youth, 25, 2020, s. 780-786. 

17. Shensa A., Escobar-Viera C.G., Sidani J.E., Bowman N.D., Marshal M.P., Primack B.A., 

Problematic social media use and depressive symptoms among U.S. Young Adults. 

A Nationally-Representative Study, Social Science & Medicine, 182, 2017, s. 150-157. 

18. Gałecki P., Szulc A., Psychiatria, Edra Urban & Partner, Wrocław 2018, s. 3. 

19. Kalpidou M., Costin D., Morris J., The relationship between Facebook and the well-being 

of undergraduate college students, Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 

14(4), 2011, s. 183-189. 

20. Brinker J., Cheruvu V.K., Social and emotional support as a protective factor against 

current depression among individuals with adverse childhood experiences, Preventive 

Medicine Reports, 5, 2016, s. 127-133. 

21. Kroenke K., Spitzer R.L., Williams J.B., The PHQ-9: validity of a brief depression 

severity measure, Journal of General Internal Medicine, 16(9), 2001, s. 606-613. 

22. Primack B.A., Shensa A., Sidani J.E., Whaite E.O., Lin L.Y., Rosen D., Colditz J.B., 

Radovic A., Miller E., Social media use and perceived social isolation among young 

adults in the U.S., American Journal of Preventive Medicine, 53(1), 2017, s. 1-8. 

23. Pantell M., Rehkopf D., Jutte D., Syme S.L., Balmes J., Adler N., Social isolation: 

a predictor of mortality comparable to traditional clinical risk factors, American Journal 

of Public Health, 103(11), 2013, s. 2056-2062. 

24. Holt-Lunstad J., Smith T.B., Baker M., Harris T., Stephenson D., Loneliness and social 

isolation as risk factors for mortality a meta-analytic review, Perspectives on 

Psychological Science, 10(2), 2015, s. 227-237. 

25. Burke M., Marlow C., Lento T., Social network activity and social well-being, CHI '10: 

Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 2010, 

s. 1909-1912. 

26. Sagioglou C., Greitemeyer T., Facebook’s emotional consequences: Why Facebook 

causes a decrease in mood and why people still use it, Computers in Human Behavior, 35, 

2014, s. 359-363. 

27. Craig D., Strivens E., Facing the times: A young onset dementia support group: Facebook 

TM style, Australasian Journal on Ageing, 35(1), 2016, s. 48-53. 

  



 

Rafał Świdziński, Anna Gryc, Magdalena Próchnicka, Wojciech Kapłan, Jakub Lipiec 
 

142 
 

Korzystanie z mediów społecznościowych a ryzyko pogorszenia zdrowia 

psychicznego u młodych dorosłych 

Streszczenie 

Media społecznościowe są obecnie popularnym miejscem tworzenia treści oraz środkiem komunikacji 
między młodymi dorosłymi. Ich coraz większy udział w naszym życiu sprawia, że zastępują nam one kontakty 

twarzą w twarz, co może oddziaływać na nasze zdrowie psychiczne. Powyższe zmiany nawyków komunika-

cyjnych mogą korelować z występowaniem stanów depresyjnych oraz poczuciem społecznej izolacji. Celem 

pracy będzie analiza powiązań między korzystaniem z SM a kondycją psychiczną młodych dorosłych 
z ukierunkowaniem na depresję na podstawie wybranego piśmiennictwa. Poruszono również temat wsparcia 

emocjonalnego oraz poczucia izolacji społecznej. Wykorzystano bazy PubMed i Google Scholar do analizy 

literatury traktującej o oddziaływaniu SM na depresję, izolację społeczną i wsparcie emocjonalne na podstawie 

prac badawczych. Pierwsze badanie dotyczyło używania SM i depresji. Osoby spędzające najwięcej czasu 
na social mediach wykazały zwiększone ryzyko doznania obniżonego nastroju. W kolejnym badaniu przepro-

wadzono analizę prawdopodobieństwa wystąpienia depresji w zależności od metody wsparcia emocjonalnego. 

Porównanie wsparcia emocjonalnego w komunikacji FTF (face to face) do wsparcia uzyskanego poprzez 

SM wykazało, że możliwość wystąpienia objawów depresyjnych była odpowiednio niższa dla komunikacji 

FTF oraz wyższa dla drugiej metody. Korzystanie z social mediów wśród młodych dorosłych oddziaływuje 

na zwiększone ryzyko wystąpienia stanów depresyjnych i postrzeganą izolację społeczną oraz zmnieszone 

wsparcie emocjonalne. Ponadto dowiedziono, że uzależnienie od SM pozytywnie koreluje z obecnością 

objawów depresyjnych. 
Słowa kluczowe: media społecznościowe, zdrowie psychiczne, depresja, młodzi dorośli, użycie mediów 

społecznościowych, wsparcie emocjonalne, izolacja społeczna 

Use of social media and the risk of mental health deterioration in young adults 

Abstract 

Social media is now a popular place for content creation and a means of communication between young 

adults. Their increasing participation in our lives makes them replace us face-to-face contacts, which can 
affect our mental health. The above changes in communication habits may correlate with the occurrence  

of depressive states and a sense of social isolation. The aim of the study will be to analyze the links between 

the use of MS and the mental condition of young adults with a focus on depression based on selected 

literature. The topic of emotional support and perceived social isolation were also discussed. Using the 
PubMed and Google Scholar to analyze the literature on the impact of MS on depression, social isolation 

and emotional support based on research work. The first study looked at MS use and depression. People who 

spent the most time on social media demonstrated an increased risk of experiencing a depressed mood. In 

another study, an analysis of the likelihood of depression depending on the method of emotional support. 
The comparison of emotional support in FTF (face to face) communication with support obtained through 

MS showed that the possibility of depressive symptoms was respectively lower for FTF communication and 

higher for the second method. The use of social media among young adults affects the increased risk of 

depression and the perceived social isolation as well as reduced emotional support. In addition, it has been 
proven that MS addiction positively correlates with the presence of depressive symptoms. 

Keywords: social media, mental health, depression, young adults, social media use, emotional support, social 

isolation 
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Wyzwania współczesnej komunikacji z pacjentem – 

radiologia w XXI wieku 

1. Wprowadzenie – komunikacja w świecie medycyny 

O roli komunikacji lekarza z pacjentem rozpisują się liczne artykuły i publikacje. 

Podkreśla się, że obecna opieka medyczna stawia na indywidualne podejście do 

pacjenta, a chorzy są coraz bardziej wyedukowani i zaangażowani w przebieg swojego 

leczenia. Efektywna wymiana informacji, opini czy emocji między lekarzem a pacjentem 

procentuje w wyższej satysfakcji pacjenta oraz pozytywnie wpływa na jego zdrowie 

fizyczne i psychiczne [1]. Zaangażowanie pacjenta w podejmowanie decyzji związanych 

z jego leczeniem może być bardzo korzystne, zwłaszcza w warunkach ambulatoryjnych. 

Istnieje większe prawdopodobieństwo, że świadomy i czynnie zaangażowany pacjent 

będzie przestrzegał swoich zaleceń poza szpitalem [2]. Odpowiednio zbudowana relacja 

z lekarzem może przyczynić się do wzrostu motywacji i poczucia bezpieczeństwa 

pacjenta. Dodatkową korzyścią może być również pozytywny wpływ lekarza na kontrolę 

emocji i objawów chorego. Wymaga to jednak od personelu medycznego pewnych 

umiejętności interpersonalnych, empatii, znajomości niewerbalnych sygnałów, jakie 

pacjent może wysyłać [3]. Radiologia, zarówno wśród lekarzy jak i pacjentów, może 

uchodzić za dziedzinę medycyny, w której szeroko rozumiana komunikacja jest spro-

wadzona do minimum. W związku z tym jej rola może być bagatelizowana. Celem 

przedstawionej pracy jest ocena roli komunikacji w radiologii – prężnie rozwijającej się 

gałęzi medycyny. Ocena dotyczy przede wszystkim komuniakcji w kontaktach lekarza 

z pacjentem, ale obejmuje również komunikację radiologów między sobą oraz 

komunikację radiologów ze spacjalistami innych obszarów medycyny. 

2. Radiologia – od Wilhelma Roentgena do współczesnej diagnostyki 

Początki radiologii sięgają XIX wieku, kiedy to profesor Wilhelm Konrad Roentgen 

odkrył promieniowanie X. Po serii doświadczeń skupiających się wokół nowego 

promieniowania profesor Roentgen wydał publikację, informując tym samym świat 

o swoim przełomowym odkryciu. Dziś, hołdując dokonaniom niemieckiego fizyka 

8 listopada (czyli dzień odkrycia promieniowania X) obchodzimy jako Światowy Dzień 

Radiologii. 
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Promieniowanie X szybko znalazło zastosowanie w gabinetach lekarskich, a pierwsze 

lata istnienia radiologii cechował niezwykle dynamiczny rozwój. Liczne laboratoria, 

zarówno w Europie jak i na świecie, zdecydowały się zaoptrzyć w sprzęt służacy do 

wykonywania zdjęć rentgenowskich. Kolejny przełom nastąpił bardzo szybko, za 

sprawą Marii Skłodowskiej-Curie. W trakcie I wojny światowej dzięki staraniom 

wybitnej uczonej powstały pierwsze polowe pracownie rentgenowskie. Tym samym 

Skłodowska-Curie udowodniła, że zastosowanie radiologii nie musi ograniczać się 

wyłącznie do dużych ośrodków badawczych [4]. Wprowadzenie do użytku tomografii 

komputerowej i rezonansu magnetycznego pchnęło ówczesną radiologię na zupełnie 

nowy poziom. Dzięki tomografii uzyskano trojwymiarowy wgląd w ludzkie ciało, 

a rezonans stał się alternatywą dla metod obrazowych wykorzystujących promieniowanie. 

Kolejnym krokiem milowym będzie wprowadzenie do radiologiina na szeroką skalę 

sztucznej inteligencji [5]. Dziś liczne metody diagnostyki obrazowej są szeroko dostępne, 

a dokładność i komfort przeprowadzanych badań rośnie. Nie ulega wątpliwości, że 

radiologia stanowi bardzo ważną gałąź medycyny, a jej zastosowanie jest powszechnym 

standardem w diagnostyce. W 2019 roku, opublikowano badanie dotyczące oceny przy-

datności radiologii w praktyce lekarskiej (Urbanik A. i wsp.,2019 ) [6]. Przanalizowano 

ponad tysiąc ankiet, w których lekarze różnych specjalizacji (interniści, chirurdzy, 

lekarze POZ) ocenili znaczenie badań radiologicznych. Najczęściej padała odpowiedź 

„bardzo ważne”, kolejną co do częstości odpowiedzią, była odpowiedź „ważne”, nikt 

z ankietowanych nie wybrał odpowiedzi „nieważne”. Na podstawie badania stwierdzono, 

że radiologia jest przydatną i cenioną dziedziną medycyny [6]. 

3. Materiały i metody 

Na podstawie dostępnych publikacji przeanalizowano zagadnienie komunikacji 

w radiologii. Przestudiowano kilka aspektów powiązanych z zagadnieniem, m.in. komu-

nikację lekarza radiologa z pacjentem, błędy w relacji radiolog–pacjent i ich możliwe 

następstwa oraz korzyści płynące z poprawy komunikacji w świecie radiologii. Dostępne 

publikacje naukowe pochodziły z baz „PubMed” oraz „Google Scholar”. W trakcie 

zbierania materiałów stosowano najczęściej frazę „communication in radiology” oraz 

„communication errors in radiology”. Przegląd publikacji powstał dzięki współpracy 

studentów oraz lekarzy zaangażowanych w działalność Studenckiego Koła Naukowego 

Przy Zakładzie Radiologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Analiza 

literatury trwała od kwietnia do maja 2022 roku. Inspiracją do powstania niniejszej pracy 

była VII ogólnopolska konferencja „Komunikacja wyzwaniem współczesnej medycyny”, 

zorganizowana 2 kwietnia 2022 roku na terenie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 

organizowanej przez Zakład Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Medycznego 

w Lublinie i Studenckie Koło Naukowe Zakładu Psychologii Stosowanej. 

4. Wyniki 

Postępowanie kliniczne z pacjentem można podzielić na dwie zasadnicze części: 

diagnostykę oraz leczenie. Radiologia jest jedną z niewielu dziedzin medycyny, która 

skupia się prawie wyłącznie na procesie diagnostycznym. Aby oszacować znaczenie 

komunikacji radiologa z pacjentem, warto przybliżyć specyfikę pracy lekarzy radiologów. 

Na podstawie zleceń lekarza prowadzącego wykonywane jest badanie obrazowe, którego 

wyniki radiolodzy interpretują, opisują i odsyłają. Widać zatem, że całościowy kontakt 
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radiologa z pacjentem jest na ogół pośredni i sprowadza się przede wszystkim do 

przekazywania wyników. Mimo to, w dostępnych publikacjach pojawiają się sugestie, 

że komunikacja między radiologiem i badanym jest szerszym pojęciem, niż wydaje się 

to na pierwszy rzut oka. I zdecydowanie nie ogranicza się wyłącznie do przygotowania 

opisu badania radiologicznego. Najstarszy artykuł, do którego uzyskaliśmy dostęp 

pochodzi z 1972 roku i skupia się na tematyce komunikacji w diagnostyce radiologicznej. 

Treść publikacji podkreśla, że sprawny przepływ informacji między pracownikami zakładu 

radiologii może pozytywnie wpłynąć na komfort pacjenta. Zaakcentowano również rolę 

odpowiedniej komunikacji w nauczaniu akademickim przyszłych lekarzy. (Fischer H, 

M.D. 1972, From thc Department of Radiology, Wayne County General Hospitnl and 

the University of Michigan, Department of Radioloy, Ann Arbor, Michigan) [7]. Z kolei 

piętnaście lat temu w artykule zatytułowanym „Communicating results of all radiologic 

examinations directly to patients: has the time come?” Profesor Leonard Berlin (2007, 

Department of Radiology, Rush North Shore Medical Center and Rush Medical College) 

przytoczył sprawy sądowe wytoczone przeciwko radiologom za popełnione przez nich 

błędy w komunikacji z pacjentami. Autor artykułu sugeruje, że bezpośrednia wymiana 

informacji między radiologiem i pacjentem mogłaby poprawić jakość opieki zdrowotnej 

i wzmocnić więź między lekarzem a jego podopiecznym [8]. Niestety, mimo nadziei 

płynących ze środowiska tak wybitnych radiologów jak Profesor Berlin, praktyka 

bezpośredniej komunikacji nie weszła do użytku na szeroką skalę. Pojawiło się 

natomiast więcej literatury skoncentrowanej wokół możliwych następstw wywołanych 

przez błędy w komunikacji. Wymienia się tu nie tylko potencjalne szkody dla pacjentów, 

ale również rosnące roszczenia wobec lekarzy radiologów. Problemy w komunikacji 

mogą pojawić się na każdym etapie pracy radiologa – począwszy od zlecenia badań, aż 

po uzyskanie kompletnych wyników. Już na początkowym etapie diagnostyki, brak 

istotnych klinicznie informacji z historii pacjenta czy brak doprecyzowanych pytań 

klinicznych skierowanych do radiologa, mogą stanowić przeszkodę w efektywnej komu-

nikacji. Skutkiem takich zaniedbań mogą być nieadekwatne zalecenia bądź niewłaściwa 

interpretacja obrazów uzyskanych w badaniu radiologicznym [9]. 
Kolejnym, istotnym elementem sprawnej komunikacji jest język dostosowany do 

poziomu rozmówców. Literatura podkreśla, że wykorzystywanie specjalistycznego 

słownictwa, znanego przede wszystkim radiologom, utrudnia pacjentom odbiór infor-

macji w pisemnej komunikacji klinicznej. Pojawiają się również sugestie, że język 

przekazywanych wyników badań powinien być dostosowany do ogólnego poziomu 

czytelnictwa w społeczeństwie. Po drugiej stronie barykady stoją radiolodzy, którzy 

nierzadko pracują pod presją czasu, a nakład ich pracy do wykonania wciąż wzrasta. 

Przeciążeni obowiązkami specjaliści mogą z dystansem odnosić się do alternatywnej 

formy opisu badań, nastawionej na przystępność dla pacjenta [10]. Powszechnie wykony-

wane badania obrazowe stały się standardem w diagnostyce. Zdarza się, że zaniepokojony 

o swoje zdrowie pacjent oczekuje od lekarza kolejnych, niekoniecznie zasadnych badań. 

Roszczenia pacjentów wobec pracowników służby zdrowia rosną, tym bardziej odkąd 

w internecie dostępne są platformy, na których praca lekarza jest na bieżąco komento-

wana i oceniana. W odpowiedzi na nasilającą się presję względem specjalistów, publikacje 

prezentują następujące rozwiązanie: zaangażowanie pacjenta w proces diagnostyczny 

mogłoby zaowocować większą współpracą oraz świadomym i wspólnym podejmo-

waniem decyzji o niezbędnych badaniach obrazowych [11]. W jednej z dostępnych 
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publikacji (Hammerman H.J., Communicating Imaging Results to Patients: On Site 

Results, American Journal of Roentgenology) przedstawiono nietypową strategię pewnego 

amerykańskiego centrum diagnostyki obrazowej – „Metro Imaging”. Firma zapewnia 

pacjentowi wyniki badań zaraz po ich wykonaniu, z zastrzeżeniem, że są to tylko wyniki 

wstępne. Jeżeli pacjent chce poznać ostateczny opis badania powinien skontaktować się 

bezpośrednio ze swoim lekarzem. Przyjęta przez „Metro Imaging” strategia okazała się 

być bardziej skomplikowana niż przewidywano. Z jednej strony pojawiło się ryzyko, że 

natychmiastowe wyniki będą niepokoić pacjentów lub okażą się dla nich niezrozumiałe. 

Z drugiej strony autorzy koncepcji „wyników wstępnych” nie chcieli przekazywać 

pacjentom nadmiernie uproszczonych wyników. Zdarzały się sytuacje, w których technicy 

radiologii byli proszeni o wytłumaczenie wyników pacjentom, czasem o rozmowę 

z badanym proszony był radiolog. Okazało się, że bezpośrednia interakcja na linii 

pacjent–radiolog jest satysfakcjonująca zarówno dla pacjenta, jak i radiologa oraz 

sprawdza się lepiej niż przekazanie wyników badanemu bez kontaktu z lekarzem [12]. 

Ciekawym aspektem komunikacji jest kontakt lekarza z opiekunem pacjenta pediatrycz-

nego. Rosnący dostęp do dokumentacji medycznej za pośrednictwem portali internetowych 

jest stosunkowo nową formą komunikacji na linii lekarz–pacjent. W związku z tym 

opublikowano badanie dotyczące preferowanych przez rodziców metod otrzymywania 

wyników badań radiologicznych ich dzieci. Z artykułu wynika, że większość rodziców 

woli otrzymywać wyniki badań od lekarza swojego dziecka, dopiero w drugiej 

kolejności od radiologa. W obu przypadkach rodzice wybierali najczęściej bezpośrednią 

rozmowę z lekarzem spośród dostępnych form komunikacji. Uczestnicy badania 

podkreślili również, że ważne jest dla nich, aby wyniki otrzymać przede wszystkim 

szybko [13]. 

5. Wnioski 

Mając na uwadze pośredni charakter komunikacji w radiologii, temat może wydawać 

się przejrzysty i dość prostolinijny. Mimo to znaleziono szereg publikacji, które skupiają 

się wokół kontaktu radiologa z pacjentem, co sugeruje, że temat nie powinien być 

pomijany i wymaga szerszej dyskusji w środowisku medycznym. Wraz z rozwojem 

nauki i technologii na lekarzach spoczywa obowiązek wprowadzenia pacjenta w świat 

skomplikowanych procedur i pojęć medycznych. Dlatego tak ważny jest dobór stosownego 

słownictwa używanego przez lekarza w trakcie rozmowy z pacjentem. Radiolodzy 

starają się zaspokajać rosnące potrzeby pacjentów, w tym zapewnić im dostęp do 

szybkich i sprawdzonych wyników. Aby prawidło przeprowadzić diagnostykę konieczna 

jest współpraca między klinicystą a radiologiem. Ze względu na dobro pacjenta, relacje 

interpersonalne i kontakt między lekarzami powinny działać bez zastrzeżeń. Powyższa 

praca skupia się na temacie nieoczywistym, być może pomijanym czy niedocenianym. 

Zgromadzone artykuły i doniesienia naukowe pozwoliły nam przybliżyć kwestię komu-

nikacji we współczesnej radiologii i udowodnić, że nie powinna być ona bagatelizowana. 

Świadomość, że kontakt pacjenta z lekarzem radiologiem jest z reguły niewielki nie 

powinna być przeszkodą w budowaniu komunikacji najwyżej jakości. 
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Wyzwania współczesnej komunikacji z pacjentem – radiologia w XXI wieku 

Streszczenie 

Sprawna komunikacja między pacjentem i lekarzem istotnie wpływa na przebieg procesu terapeutycznego. 

Ogromną rolę w trakcie ustalania diagnozy i leczenia odgrywa również współpraca i niezakłócony przepływ 

informacji między lekarzami. Jaką role zatem odgrywa komunikacja w pracy lekarza radiologa, skoro jego 

kontakt z pacjentem czy lekarzem innej specjalizacji często sprowadza się do minimum. 
Na podstawie dostępnych publikacji przeanalizowano zagadnienie komunikacji w radiologii. Przestudiowano 

formy kontaktu radiologa z pacjentem oraz przeanalizowano skutki zaniedbań w komunikacji, które mogą 

negatywnie wpłynąć na comfort i stan zdrowia pacjenta. Wykorzystane w pracy publikacje naukowe 

pochodziły z ogólnodostępnych baz naukowych: „PubMed” oraz „Google Scholar”.  
Komunikacja z pacjentem jest podstawą praktyki lekarskiej. Choć w radiologii ma ona zazwyczaj pośredni 

charakter, to nadal stanowi istotny element pracy lekarza. Zaniedbanie przez medyków odpowiedniej 

komunikacji może nieść za sobą negatywne skutki dla pacjentów, takie jak nieadekwatne zalecenia czy błędy 

w opisach badan radiologicznych. Wielokrotnie podkreśla się także rolę bezpośredniego kontaktu z radiolo-
giem, choć przeciążeni pracą specjaliści nie zawszes są w stanie sprostać oczekiwaniom pacjentów. Istotne 
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jest zarówno świadome angażowanie pacjenta w jego process diagnostyczny, jak I  dobór stosownego słow-

nictwa, tak aby badany jak najwięcej rozumiał. Rozwój technologii dostarcza pacjentom nowe formy kontaktu 

z lekarzami, natomiast warto podkreślić, że mimo rosnącego postępu, pacjenci dalej cenią sobie bezpo-

średnią komunikację z radiologiem. 
Komunikacja w radiologii, wbrew pozorom, jest aktualnie poruszanym w literaturze tematem. Być może 

poświęcenie większej uwagi relacji radiolog–pacjent pozwoli na podniesienie komfortu i satysfakcji 

pacjenta. Warto zastanowić się, co w systemie ochrony zdrowia mogłoby się zmienić, tak aby jednocześnie 

podnieść jakość świadczonych pacjentom usług i odciążyć przepracowanych lekarzy.  
Słowa kluczowe: komunikacja, radiologia, diagnostyka obrazowa 

Challenges of present day patient communication – radiology in the 21st century 

Abstract 

Efficient communication between patients and physicians significantly influences the therapeutic process. 

Cooperation and uninterrupted transfer of information between doctors also play a huge role in the process 

of diagnosis and treatment. Therefore, what role does communication play in the work of a radiologist, if 
his/her contact with a patient or a doctor of another specialty is often reduced to a minimum.  

Based on the available publications, the issue of communication in radiology was analyzed. Forms of contact 

between a radiologist and a patient were studied, and the effects of negligence in communication, which can 

negatively affect the comfort and health of a patient, were analysed. The scientific publications used in the 
study came from publicly available scientific databases: "pubmed" and "google scholar".  

Communication with the patient is a cornerstone of medical practice. Although in radiology it is usually 

indirect, it is still an important part of the physician's practice. If clinicians neglect adequate communication, 

it can have negative consequences for patients, such as inadequate recommendations or errors in radiological 
findings. The role of direct contact with radiologists is also repeatedly emphasized, although overworked 

specialists are not always able to meet patients' expectations. It is important both to consciously involve the 

patient in the diagnostic process and to choose the appropriate vocabulary so that the patient understands as 

much as possible. The development of technology provides patients with new forms of contact with 
physicians, while it is worth emphasizing that despite the increasing progress, patients continue to value 

direct communication with the radiologist.  

Communication in radiology, despite appearances, is a timely topic addressed in the literature. Perhaps 

paying more attention to the radiologist-patient relationship will increase patient comfort and satisfaction. It 
is worth considering what could be changed in the health care system to increase the quality of services 

provided to patients and relieve overworked physicians. 

Keywords: communication, radiology, diagnostic imaging 
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