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INSTRUKCJA IIBSTUGI LEKART.A
CZY TO DEPRESJA, CZY TO GRYPA,
Z LEKARZEM TRZEBA SZCZERZE
ROzMAWIAC. PR0F. LUKASZ sWlEClCrl,
PSYCHIATRA Z INSTYTUTU PSYCHIATRII
I NEUROLOGII W WARSZAWIE KOMENTUJE
zAcHowANlA PACJENT0W W KSIAZCE
,,LISTY DO LEKARZA. DEPRESJA
I CHOROBA DWUBIEGUNOWA'"
itustracja AGATA DUDEK

sAoi zr t.tilAszczERY, tlA ILET0 tiloiLltYE
,,Droga pacjentko, zdziwilem sig trochg,
kiedy po rozmowie zTwoj4 rodzin4 do'
wiedzialem sip, in okazjonalne wypijanie
kieliszka wina oznac?apicie butelki biale-
gowina codziennie. Moim zdaniem to nie
jest to samo, a wp\'lll takiego postgpowania
na przebieg leczenia jest bar&o vryrainy
i z pewno6ci4 niekorzystny. Szkoda, 2e nie

wiedzialem o q'rn wcze6niej, mo2e ostatrria
zmiana lek6wwcale nie byla potrzebna".

Chcialbyrn wi dziet, ir m6i paQent zde'
cydowal sig na przyklad bra6 leki zalecone
przeznmrie i inne, kt6rych nie zalecalem,
albo trochg tych, a trochg tamtych, albo
w niekt6re dni bierze te, a w inne dni tam-
te, albo - co.pewnie zdarua sig najczg6ciej
- w og6le nie bierze zaleconych prztze mnie

lek6w, ale nic mi o tym nie m6wi, nadal
przychodzi na wizyty i zachowuje sig tak,
jakbysigdo moich zalecefi calkowicie stoso'
vral. OczTrwiscie, 2e to nie ma sensu, co gor-

szumozebytto niebezpieczne, i to bardzo.
Chcialbym te|wieAzietprawdg o piciu al-
koholu i prryjmowaniu narkoq'k6w. Nie in-
teresuje mnie,mniej wigcej" prawda, tvlko
cala prawda. Gdybym miat sadzi6 na pod-

stawie odpowiedzi na moje pytania, to mu-
sialbym uzlrar6, i-e lecze unikalna populacje
calkowitych absfnent6w. Moi pacjenci cza-
sem wypijaja jedno piwo, a wlj4tkowo dwa.
Kto w takim razie kupuje w sHepach alko-
hol? Kolekcjonerzy? Z svrojej strony obie-
cujg, ze nie bgdg osedzal, ocenial, marudzil,
postaram sig nawet nie skr4nri6. Ale nie
obiecujg, ze niezabronig - wrgczprzeciwnie
- z pewno6ei4 zabronig! Tgodrie z elemen-
tarna logik4 nie da sig jednocze6nie lazy6
i szkodzit.To znaczy da6 to sig wta5ciwie
da, tylko po co? Tb nie ma sensu-Je6li ko6
decyduje sig pi6, pali6 marihuang, bra6 am-
fetaming - to jego sprawa, niech to jednak
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bgdzie 6r.viadoma decvzja! Dol4czanie do
tr'ch substanqji lek6w. pwchotropowvch nie
ma najmniejszego sensu, a co gorsza, mo2e
bv6 bardzo szkodliwe.

SPRdBUJ MI ZAUFAC
,,Droga pacjentlo, r,r.'cale sig nie dziwiE, Le
kiedy po przvigciu leku zaleconego przeze
mnie poczulas sig gorzej, to natvchmiast go
odstawila6 i poszla6 do innego lekarza. Fo
leku zaleconr,rn przezniego miala6 sucho36
w ustach, wigc natvchmiast przestala6 go
bra6 i zmienila6 lekarza. Wciqgu kilku mie-
siecv wlpr6bowalaS lvigkszo66 lek6w prze-
cin'deprewinvch, ale poniewa2 nie &ialajq
one pojednr.rn dniu, wigc nadal miala3 cie2-
kq depresjg. \\'cale Ci sig nie dzir.rig, nie
niem, czv teZ b,r.n tak nie zrobil, ale musze
Ci pouiedzie6, 2e rv ten sposob jedtnie wy-
dfuiasz swoj e ci erpi enie'i

Kiedy oddajp sw6j samoch6d do mecha-
nika, na o96l po prostu m6wi g, z cr-vm mia-
lem problem, a potem czekam, aZ mechanik
mi to ,,co5" naprawi. Nie zagl4dam mu
przezramig, nie sprarvdzam, co robi, szcze-
rze m6wi4c, nawet go nie py,tam. Calarzecz
jest oparta na zaufaniu - przeciei mecha-
nik m6glbv nawetniezajrzet do silnika i teZ
bym o qm nie wiedzial. Nie chcg tu robi6
2adnej analogii migdzy lekarzem i mecha-
nikiem, a t-m bardziej migdzy pacjentem
a samochodem. Wrgcz przeciwnie - chcg
jedlnie powiedzie6,2e je6li uw.azamy zalo-
giczn4 konieczno66 zaufania u, spiarvach
zupehLie drobnvch. to tvrn bardziej musimv
prr.tzna6, 2e taka koniec znoit, zachodn t*-
2e rr'sprawach tak waznychjak nasze zdro-
wie. Problem polega na girn, Ze wiele lek6w
stosorvanvch lv psr,-chiatrii dziala z dtLa
zrrr{ok4.

Bezpo6rednio po prz,rjgciu tych 6rod-
k6w czlowiek nie odczuwa iadnej popraw-v,
co rvipcej, mo2e sig poczu6 wyr.aZnie go-
rzej z powodu dzialaft niepo24danvch. Co
moie zadziala6 w czasie, kiedy lek nie clzia-
lal NIr'61g,2e rn'h.m okresie us4vstko opie-
ra sig gl6nnie na zaufaniu - pacjent czeka
na dzialanie leku, poniewaz ufa lekarzowi,
cho6 na razie rv Zadnyrn stopniu nie czuje
sig lepiej. To bardzo trudna wtuacia dla oa-
cjenta, trudna t*2e dlalekarza. Lekarz wo-
lalby pokaza6 co6 namacalnego, a nie tvlko
ciqgle obiecl"wa6 jak polityk.

}IIE PR{)UI'(IKUJ MNIE D(l RECENZ(|WAiIIA
INNYCH LEIfiRZY
,,Pacjentko, v'zasadzie bez protestu stucha-
lem o t5,m, jakim konowalem jest dr X. Co
prawda nie znam go jako lekarza, ale rze-
c4lviScie jako kolega nie jest zbyt fajny.

Wigc latwo uwierzy6, 2e to tuman, R6w-
nie2 o pani drA miala3 jak najgorsz4 opinig
- nigdy brrn sig nie domySlil,2e to taka mal-
pa, ale stucha sig o g,rn bez przvkro6ci. pod
koniec rozmowv zacz4lem sig zastanawia6,
co powiesz o mnie doktorowi Z. zkt6wm
pewnie rvkrotce te2 sig um6wisz. poniewa2
domy6lam sig, co mu powiesz, wigc jako6
mam maiejsz4 ochotg Cig lecz_v6. A wla6ci-
wie szkoda, ze nie zAryylilmy porozmawia6
o objawach i chorobie, poniewai zuzvli6mv
caly czas na interesuj4ce recen{e..ii 
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Czgsto m6wi sig o Zle pojgtej solidamo-
6ci Srodowiska medycznego. Lekarze mie-
libyjakoby ukrywa6 blgdy swoich koleg6w:
Mam *raZenie, Ze to jest jedvnie fakt me-
dialnr'. W zvciu zr.lykle bardzo niewiele
trzeba, aby od nowego lekarza dowiedzie6
sig o kompletnej glupocie i niekompeten-
cji poprzedniego. Niek6re wi4,ty, n+,lasz-
cza u lekavrv qvkonuj4cych r62ne zabiegl
chirurgiczne i stomatologi crne, "uc4t ni-
j4 sig od razuoddramalvcznego okrzyku:
,,I kto to pani zrobili!". Okrz-vk ten rzadko
jest oznak4 podziwu. Mo2na p ov,ttedziec, Le
to problem lekarzv i to nie do pa{ent6w po-
winienem kierolva6 apel. To racja, proszg
jedynie, aby cho6 trochg pom6c w tej spra-
wie nieszczgsnyn lekarzom i pr4najmniej
nie prowokowa6 ich pro6bami o oceng pra-
cv poprzednik6w. Dlaczego wla3ciwie nie?
Przeciei czlowiek ma prawo uzyska6 kom-
petentn4 opinig o tyrn, jak byl leczonyi
Z cal4 pewno6ci4 czlowiek ma takie pra_
wo, zwr66cie jednak u\4-ag9 na przr.rniot-
nik,,kompetentn1,". Cry rzecqtn(cie opinia
lekana, Lt6ry teraz ma mnie lecz,v6, o jego
poprzedniku ma szansp by6 opini4 obiek-

T*le, kompetentn4, pozbawion4 uprze-
dzefi? W4tpig. A czemu to dla mnie. iako
pacjenta, 2le,2e zn6w usfuszg,jak wszvst-
ko tr-vlo Zle robione? To ch"vba ocz,rnviste.
Sluchaj4c po raz kolejryr o !.m, 2e wsz_vstko
bylo Zle, zac ryramy mie6 problemy z tr,,m,
2eb5, za.ufat komukolwiek.

l{rE B40z TAKTBARDZo BZ|ETNY
,,Pacjencie, muszg pow.iedzie6,, Le zaimpo-
nowale5 mi odwag4. Jestes naprawdE twar-
dlrn facetem, cho6 czule6 sig bardzo Zle,
praktvcznie nie spale6 i niejadle6, cah, czas
m6wile6 mi, 2e catjeszsrgcorazlepiej i wlas-
ciwie nie narzekasz na srv6j stan. Bylo mi
naprawdg bardzo przyjemnie, 2e tak dobrze
mi wszystlo wvcho&i, szkoda t1,lko, 2e nie
staralem sig znaleLt, jaloegoS bardziej sku-
tecznego leku, szkoda, 2e nie dalem Ci ni-
czego dodatkowo na sen, szkoda, 2e nie
porozmawialem z Tob4 o qTn, co najbar-
dziej Cig marnr"ilo. Aie jak mogleml prze-

cie2 nic o qryn nie wiedzialem. Dopiero po,
na szczg6cie nieudanej, pr6bie samob6jczej
powiedzialeS mi o tm. Dobrze,2e bgdziemv
mieli okazjg, 2eb,v wszystko naprawi6, ale ile
ra"4'tracg tak4 oka4p, bo T.Vjeste6 t\,\.ardy?,:

Nieoczekiwanie wielu ludzi w kontaktach
z lekarzami zachor,r't-rje sig niezq'kle dziel-
nie. M6wi9 to bez ironii i 2adnych cudzyslo-
w6w. 54 naprawdg dzielni. l,tohnuoatese
llra2enie, ze jednim z gl6wrych zada6 jest
dla t"vch os6b oszrzgdzanielekarza. Tiek iak-
bv pacjent chciat powiedzie6: ,ja mogg cier-
pie6, byle t_vlko ten dobrv czlowiek, kt6n-
jest moim lekarzem, sig nie mam,ril'l To po-
stawa godna szacunku, ale bezsensowna. To
trochg tak, jakbv wrnaj46 pani4 do sprz4ta-
nia i przed jej przr5'Sciem starannie poodku-
rzat, Zeby sobie nie pomy6lala, Le trafila do
zaniedbanego domu. To bvlob,v interesuj4-
ce, ale pozbawione sensu.

Thk samo nie ma sensu powstrzr,rnyr,va6
sig z m6wieniem lekarzolri o objawach. Na-
wet calkiem drobrych. Oczvud6cie, 2e mo-
2emywy'56 na mazgaja, ale to przecie2 nie
jest najwazniejsze wtej sprawie, chodzi o to,
aby by6 zdrowyrn, a niekoniecznie o to, abv
by6 zuchem. Najpierw mo2emv w].zdro-
wie6, a potem bgdziemy dzielni, ile u,lezie.
Rozumiem, 2e bycie &ielrynn ma sens - po-
mvala zachowa6 siqcej godno6ci. u to "rg-
sto jest w r62nych rytuacjach med,vcznych
trudne. Oddawanie sig komu6 pod opie-
k9 w,vgl4da dobrze na papierze, ale w Zyciu
moZe powodowat, ze c-anjemy sig nie w pel-
ni sob4. W takiej rytuacji mo2e bv6 hrsz4ce
niem6r'r'ienie ojakich6 objawach i cierpienie
w milczeniu, ale z godno6ci4. O ile jednak
ps.vchologicznie qvgl4da to mo2e sensowl
nie, to jednak medvcznie nie ma sensu za
grosz. I-ekarz, kt6ry nie zostal poinformo_
wany o jakich5 dolegliwo6ciach pacjenta,
mo2e mu nawet niechc4c.v zaszkodzit,, le-
cz4c te dolegliwo6ci, o kt6n'ch wie.
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Wiqcej informacji o akcji
mo2na znateli na stronie
wwwf orumpzeciwdepresji.pt
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