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O D R E D A K C J I.
Nowiny Psychiatryczne rozpoczynaiii V. rok swego 'istnienia,
rbiegły okres byi dla PLedakcji okresem wytężonych wysiłków w ce
lach ugruntowania egzystc-ncji czasopisma i zarazem okresem pełnym
trudności, spowodowanych przeważnie intrygami i nieprzyjazną agi
tacją czynników niechętnych i nieprzychylnych wydawnictwu naszemu.
Redakcja jednak mimo różnych przeszkód, stawianych jej na drodze do
ustalenia i utrzymania pisma na odpowiednim poziomie, nie zraziła się
przeciwnościami, lecz wytrwale, energicznie, z dużym nakładem sił
i poświęcenia, nie szczędząc ofiar z czasu itp., kroczyła konsekwentnie
naprzód w obranym kierunku. Trudności zostały wreszcie przezwy
ciężone. Z każdym kwartałem rosło zainteresowanie dla czasopisma
nawet zagranicą, o czem świadczą choćby prace autorów obcych, przy
syłane do recenzji w Nowinach Psychiatrycznych. Pożyteczność na
szego kwartałnika tern samem została ustalona. Stopniowo skeptycy,
niedowiarkowie i różni krytycy, nie zawsze rzeczowo i sprawiedliwie
odnoszący się do sprawy, przyznali w końcu, że intencje Redakcji są
poważne, że jej dążenia są godne poparcia i że wydawnictwo w rodzaju
Nowin Psychiatrycznych nietylko nie jest ,,łuksusem“ , ale przedstawia
przedsięwzięcie potrzebne.
Usługi, jakie Nowiny Psychiatryczne mogą oddać propagandzie
idei rozwoju psychjatrji praktycznej w Polsce, zostały uznane jako
wartościowe i celowe, czemu dał wyraz Poznański 'Wydział Krajowy,
gdy uchwałą z dn. 6. IX. 1927 r. wstawił do budżetu Krajowego Za
kładu Psychiatrycznego Dziekanka nową pozycję w wydatkach w wy
sokości 6.800.— zł rocznie dla wydawnictwa naszego, równocześnie
zatwierdzając regulamin, który podajemy poniżej.
Nowiny Psychiatryczne zostały tym sposobem ściśle związane
z Dziekanką i stanowią jej integralny składnik ideowy. Istnienie pisma
i dalszy pomyślny jego rozwój opiera się na pewnej podstawie finanso
wej i jest definitywnie zabezpieczony.
Główną zasługę w realizacji programu Redakcji, którego myśl
przewodnią stanowiła idea zabezpieczenia egzystencji Nowinom Psy
chiatrycznym w formie powyżej wskazanej, mają: Poznański Starosta
Krajowy L. B e g a 1 e oraz jego zastępca Wice-Starosta Krajowy dr.
Hubert.

AL. PIOTROWSKI
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Redakcja, spełniając mity obowiązek, wyraża niniejszem świa
tłym tym i czcigodnym mężom oraz wszystkim przyjaciołom i współ
pracownikom pisma serdeczne podziękowanie i uznanie.
Zapewniwszy dałszy rozwój czasopisma. Redakcja przystępuje
do rozszerzenia ram kwartałnika i to w formie specjałnego dodatku,
w którym drukować się będą prace z dziedzin mających styczność
z psychjatrją. Na początek drukujemy monografję dra Bieławskiego,
prymarjusza Krajowego Zakładu Psychjatrycznego Dziekanka, pod
tytułem: „O zbrodni i zbrodniarzu ze stanowiska przyrodniczego*'.
Na pracę tę składają się referaty, wygłoszone przez autora na posie
dzeniach łekarskich w Dziekance, które łączy ta sama myśł przewodnia
i które tworzą tym sposobem organiczną całość.
Pozatem — po ukończeniu druku monografji — rozpoczniemy
wydawać jako dodatek do Nowin Psychiatrycznych „Przewodnik Piełęgniarstwa Psychiatrycznego", przeznaczony dla personelu pielęgniar
skiego. Pismo to będzie zawierało krótkie, oryginalne artykuły, trak
tujące o pielęgniarstwie psychjatrycznem, informacje i streszczenia
odpowiednich publikacji z piśmiennictwa własnego i obcego. ^).
Dziekanka jest jedynym szpitalem psychiatrycznym w Polsce,
posiadającym własne wydawnictwo. Nie może to być uważane jako
zjawisko ujemne. Przeciwnie, należy uznać fakt ten jako wskaźnik
żywotności myśli psychiatrycznej w Polsce i jako podnietę dla innych
zakładów psychiatrycznych. Zatem — vivant seąuentes. Redakcja
wyraża życzenie, aby i inne zakłady polskie miały własne czasopismo
podobnie jak to bywa w zakładach zagranicą, że wspomnimy tylko
Włochy, gdzie Szpital Psychiatryczny w Palermo drukuje żurnal neuroi psychopatologii „Ił Pisani", Szpital Psychiatryczny w Siena wydaje
„Rassegna di studi psichiatrici", Klinika neurołogiczno-psychjatryczna
we Florencji wydaje „Rivista di patologia nervosa e mentałe".
Pisma te istnieją obok siebie, prosperują i rozwijają się w szla
chetnej walce konkurencyjnej o ideały naukowe.
Biorąc pod uwagę miljonowe budżety naszych zakładów, nie po
winno być trudno wyznaczyć kilkutysięczną pozycję w jednym albo
w drugim budżecie na wydawnictwo specjalnego czasopisma. Nasze
„Przewodnik" można będzie też abonować osobno. Prenumerata
za zeszyt w objętości narazie 1—2 arkuszy wynosić będzie — ,75 zł. kwar
talnie w abonamencie, poza abonamentem pisma 1,— zł. za egzemplarz.
iRedakcja zaprasza do wspólpracownictwa bsoby interesujące się
tym przedmiotem i prosi o nadsyłanie odpowiednich artykułów do Krajowego
Zakładu Psychjatrycznego Dziekanka dla „Przewodnika".
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piśmiennictwo jest ubogie pod tym względem. Grosz przeznaczony na
te cele nie byłby stracony, a korzyści idealne byłyby ogromne ze
względu na obfity materiał naukowy, nagromadzony w zakładach pol
skich, który nie jest wyzyskany i marnuje się bezużytecznie, a mógłby
przy należytem zużytkowaniu służyć za treść do licznych publikacji,
zapełniających szpalty czasopism psychiatrycznych, zróżniczkowanych
pod względem kierunku myśli psychiatrycznej.
Stosownie do zamiłowań i zdolności redaktorów jedno czasopi
smo mogłoby być poświęcone psychjatrji klinicznej, drugie badaniom
patologicznym, inne znowu omawiałoby sprawy praktyczne, zawodo
we itp.
Dwa obecnie istniejące czasopisma „Rocznik Psychiatryczny
i „Nowiny Psychjatryezne“ bynajmniej nie mogą wyczerpać całego ma
teriału psychiatrycznego.
Psychjatrja zawdzięcza swój rozwój w pierwszym rzędzie bada
niom i pracom naukowym, dokonanym w zakładach psychiatrycznych.
Zakłady mają zatem swoje ustalone zasługi i pod względem naukowym
przedstawiają swoisty czynnik wartościowy. Nie straciły one na zna
czeniu z chwilą, gdy powstały kliniki psychiatryczne przy uniwersy
tetach. Aspiracje i dążenia naukowe nie powinny koncentrować się
tylko w klinikach uniwersyteckich, lecz powinny nadal zajmować umy
sły psychiatrów szpitalnych, a poszczególne czasopisma powinny być
wyrazem, tych dążeń naukowych i probierzem poziomu naukowego da
nych zakładów.
Właśnie zakłady psychiatryczne mają najobfitszy, najwięcej zró
żniczkowany materjal naukowy, który nie powinien zmarnieć. Postęp
wiedzy psychiatrycznej wymaga, aby nauka kwitła bezustannie i czer
pała soki z zakładów psychiatrycznych, gdzie się znajdują niewyczer
pane źródła do badań psychopatołogicznych.

M Piotrowski.
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REGULAMIN
dotyczący wydawnictwa czasopisma
p. t. „ N o w i n y P s y c h i a t r y c z n e " .
§ 1.

Nazwa czasopisma ma brzmieć: „Nowiny Psychiatryczne".
Siedzibą redakcii i administracii czasopisma iest Dziekanka, powiat
gnieźnieński Nowiny Psychiatryczne stanowią organ zakładów psychiatrycz
nych Polski Zachodniei.
§

2.

Cel.
Celem wydawnictwa ma być informowanie o sprawach psychiatrycz
nych naukowych i praktycznych.
§ 3.
P r z e d m i o t publikacii.
Nowiny Psychiatryczne zamieszczaią prace oryginalne, streszczenia,
referaty z posiedzeń naukowych i klinicznych, z dziedziny psychiatrii teoretycznei i praktyczne! oraz dziedzin pokrewnych.
§ 4.
Nakład.
Nakład wydawnictwa ma wynosić narazie 500 egzemplarzy i może być
powiększony w miarę wzrostu abonentów. Czasopismo to wychodzić ma
z końcem każdego ćwierćrocza w obiętości ca. 6 arkuszy.
§ 5.
Pokrycie

wydatków

wydawnictwa

Na pokrycie wydatków wydawnictwa służy kredyt dział 1, rozdział II.,
§ 4 w budżecie Kraiowego Zakładu Psychiatrycznego w Dziekance, którei
to pozycii przeciwstawi się pożycie dochodową określoną dz. 1, rozdz. II.,
§ 4 w budżecie 'wyżei wymienionego zakładu.
§

6.

Bezpłatny przydział czasopisma.
Z wydawnictwa
a) maią korzystać bezpłatnie
1) zakłady psychiatryczne poznańskie, pomorskie i śląskie,
i ) Starostwo Kraiowe Poznańskie,
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3)
4)
5)
6)
b) mogą
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Starostwo Krajowe Pomorskie,
Urząd Wojewódzki Poznański,
Urząd Wojewódzki Śląski,
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Q. D. S. Z.
korzystać bezpłatnie w drodze wymiany naukowe wydawnictwa.
§ 7.
Prenumerata.

Czasopismo zapisywać się ma w Administracji w Krajowym Zakładzie
Psychiatrycznym w Dziekance, powiat gnieźnieński.
Prenumerata wydawnictwa ma wynosić rocznie 12.— zł, półrocznie
6.— zł, kwartalnie 3.— zł, poza abonamentem 4.— zł, za egzemplarz.
§

8.

O p ł a t y za o g ł o s z e n i a .
Za ogłoszenia pobierać należy opłaty według taryfy następującej:
za 1/1 strony 40.— zł, za 1/2 strony 20.— zł, za 1/4 strony 10.— zł,
za 1/8 strony 5.— zł, za 1/16 strony 3.-^ zł. Mniejszych jak 1/16 strony nie
przyjmuje się. Ogłoszenia ciągłe lub trwałe winne być obliczone z opustem
od 5 do 20%.
§ 9.
Prace

autorskie.

Współpracownikiem czasopisma ma być każdy autor, który ogłasza
swoje prace naukowe w Nowinach Psychiatrycznych.
Współpracownictwo to ma być honorowe i niema uprawniać do pre
tensji o wynagrodzenie.
§

10.

Za r z ą d .
Nowiny Psychiatryczne mają być wydawane staraniem Dyrekcji Kra
jowego Zakładu Psychiatrycznego w Dziekance.
Redaktorem wydawnictwa ma być Dyrektor Krajowego Zakładu Psych
iatrycznego w Dziekance. W skład redakcji wchodzić mają lekarze tegoż
zakładu. Członkami redakcji mogą zostać także — drogą koopcji — dy
rektorzy i lekarze innych zakładów psychiatrycznych, którzy zajmują się
pracą naukowo-literacką.
Czynności administracyjne spełniać mają zastępca redaktora i jeden
pomocnik biurowy Krajowego Zakładu Psychiatrycznego w Dziekance.
Kasowością wydawnictwa zarządza rendant Krajowego Zakładu Psy
chiatrycznego w Dziekance.

<
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§

Komisja
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11.

rewizyjna.

Nad działalnością administracji Nowin Psychiatrycznych czuwać m.a
Komisja Rewizyjna, w której skład wchodzą inspektor oraz sekretarz Kra
jowego Zakładu Psychiatrycznego w Dziekance.

§ 12.
Odpowiedzialność

redakcji.

Za dział redakcyjny odpowiada redaktor wzgł. jego zastępca.
Za
dział techniczny odpowiada zastępca redaktora jako redaktor techniczny.
§ 13.
Sprawozdanie

roczne.

Administracja Nowin Psychiatrycznych składać ma Starostwu Kra
jowemu w Poznaniu roczne sprawozdanie z działalności swojej i ze stanu
kasowości.
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PRACE ORYGINALNE.
K I L K A U W A G DO PUBLIKACJI V I Z I O L I ’ E G O '
0 OBJAWIE PIOTROWSKIEGO I ODRUCHU
Z KOSTKI ZEWNĘTRZNEJ.
Skreślił
Dr. K. SĄOIN (Pleszew).

W „Revue Neurologique“ , tom XI., nr. 2, z miesiąca sierpnia
1927 r., Yizioli — w przeciwieństwie do innych autorów — podaje
m. in., że objaw Piotrowskiego (i odruch z kostki zewnętrznej) poja
wia się w 50% neurasteników i w 75% histeryków, że występuje tak
że u osób zdrowych i wogóle wszędzie, gdzie pobudliwość odruchów
ścięgnistych jest nadmiernie wzmożona. Autor zaznacza, że charakter
patologiczny tego objawu jest problematyczny i tłómaczy go na pod
stawie hipotezy o „odruchach ułożenia” (reflexes de posturę).
Ogólnikowe określenie procentowe, jak np. 50% neurasteników
i 75% histeryków, z ominięciem liczby absolutnej badanych, przedsta
wia argument mniej jasny, bo nie daje wyraźnego obrazu rzeczywistego
stanu. Jest bowiem różnica między dwiema ewentualnościami, miano
wicie czy 50% odnoszą się do 20 czy do 200 badanych. Obserwacje,
dokonane na paru tysiącach osób, wykazały że objaw Piotrowskiego
(w oryginalnej postaci) nie zachodzi ani u neurasteników i histeryków,
ani u zdrowych, a jeżeli się pojawia, to wskazuje na organiczne zachorzenie centralnego systemu nerwowego..
U niejednego neurastenika i histeryka z objawem Piotrowskie
go dokładne dodatkowe badanie neurologiczne wykryło utajone orga
niczne cierpienie. W przypadkach na pozór normalnych, w których
występował objaw Piotrowskiego, można było rychlej czy później zau
ważyć pojawienie się z czasem innych symptomów neurologicznych
jak odruch Babińskiego, Oppenheima itp.
Atoli, choćby objaw Piotrowskiego pojawiał się czasem u neura
steników i histeryków, a nawet u osób zdrowych, czy szczegół ten
miałby koniecznie i bezwzględnie świadczyć przeciwko charakterowi
patologicznemu objawu?
Przecież i odruch Babińskiego występuje
niekiedy u osób zdrowych, w napadzie histerycznym, w cierpieniach
wewnętrznych (zapalenie płuc, zapalenie nerek, zachorzenie wątroby);

K. SĄGIN
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objaw ten znika często, gdy chory położy się na bok albo na brzucn,
co się tłómaczy istnieniem związku między synergistami i antagonistami
(J. B. Grossman). A jednak nie odmówimy mu znaczenia patognomonicznego.
Wątpliwości co do charakteru patologicznego objawu Piotrow
skiego ustąpią, gdy się weźmie pod uwagę te przypadki porażenia po
stępującego i padaczki, w których objaw pojawiał się sam albo w to
warzystwie odruchu Babińskiego tylko po napadach kurczowych, czas
krótszy albo dłuższy, od kilku godzin do kilku dni, poczerń znowu
znikał i nie mógł być wywołany mimo hyperrefleksji w kończynach
dolnych (Falkowski, Siemionkin, Sągin).
Hyperrefleksja nie stanowi zasadniczego kryterjum objawu,
o czem wspominał już Piotrowski, gdy pisaP): „Wymienionego odru
chu nie napotykamy u ludzi zdrowych, ani też u nerwowych lub u cho
rych ze wzmożoną pobudliwością zwrotną“ . Natomiast na innem miej
scu^) autor podkreślił fakt, że odruch m. p. p. (Anticusreflex - Pio
trowski®) ) pojawia się „dość często u osób wrażliwych ze wzmożoną
pobudliwością zwrotną“ . Tych dwóch zjawisk nie należy utożsamiać.
Podczas moich badań zauważyłem w licznych przypadkach
wzmożonej pobudliwości odruchów ścięgnistych (hyperrefieksja funk
cjonalna) istnienie odruchu m. p. p. (Anticusreflex), a brak objawu
Piotrowskiego. Nie można zatem stanowczo twierdzić, że objaw Pio
trowskiego występuje tylko tam, gdzie pobudliwość odruchowa jest
wzmożona.
Faktem jest, że objawowi Piotrowskiego często towarzyszy hy
perrefleksja w kończynach dolnych i to charakteru organicznego, na
tomiast w przypadkach hyperrefleksji funkcjonalnej objawu Piotrow
skiego nie obserwowałem. Yizioli — utrzymując, że bodziec z per
kusji, działający na m.p.p., nie znajduje drogi przez sam mięsień i prze
chodzi na sąsiednie grupy mięśniowe, mianowicie tylne, powodując w
tym przypadku odruch antagonistyczny, — uważa zjawisko to za ro
dzaj reakcji paradoksalnej.
1) Al. Piotrowski; „Nowy odruch antagonistyczny". Nowiny Lekarskie
w Poznaniu, Rocznik XXV, zeszyt 4, — oraz: „Uber leinen neuen antagonistischen Reflex.“ Beri. Klin. Wochenschr., Jahr 1913, Nr. 16.
Ibidem.
®) cf. także Al. Piotrowski: „Odruch mięśnia piszczelowego przedniego".
Nowiny Lekarskie, R. XXV. zeszyt 3, — oraz: „Ueber ein neues Unterschenkelphanomen". Beri. Klin. Wochenschr., 1912, Nr. 51.
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Powstanie reakcji antagonistycznej Piotrowski zaś tłómaczy^)
tem, że „w razie przerwania hiku odruchowego w rdzennej wstawce
(4-ty lub 5-ty odcinek lędźwiowy), albo w ruchowej części luku, podj
nieta opuszcza okolice lędźwiowe i przeskakuje drogą wstawki pobocz
nej na okolice krzyżowe i na tor ruchowy tej okolicy, powodując antagonistyczny wynik. W przypadkach, w których wynik ten istnieje rów
nocześnie obok odruchu m.p.p., wchodzi prawdopodobnie w grę nieoddziaływanie wpływów mózgowych. Z powodu braku ich następuje nie
porządek w prawidłowym przebiegu odruchu: podnieta schodzi ze zwyk
łej drogi i wywołuje zamiast typowego odruchu zupełnie przeciwny
skutek, t. j. zgięcie podeszwowe stopy, które zwykle następuje u ludzi
zdrowych przy perkusji ścięgna achilesowego. Antagonistyczne zgię
cie podeszwowe stopy pokazuje nam, tak samo jak odruch Schaefera
albo objaw mięśnia brzuchatego łydki, że pomiędzy unerwieniem przeciwniczych mięśni w sferze śródrdzeniowej istnieje ścisły stosunek".
Autor uwzględnia więc związek zachodzący między synergistami
i antagonistami, nie uważa jednakże reakcji antagonistycznej, wystę
pującej zamiast odruchu pierwotnego, determinowanego czynnością fi
zjologiczną mięśnia, — za reakcję również fizjologiczną.
Ze zboczeń odruchu m.p.p., obserwowanych w chorobach orga
nicznych ośrodkowego układu nerwowego, Piotrowski wnioskował
słusznie, że odruch antagonistyczny m.p.p. jest objawem patologicznym
i patognomonicznym dla organicznych zachorzeń centralnego systemu
nerwowego.
Przeciwko tej opinji nie przemawia też ta okoliczność, że z po
wodu pasywnego grzbietowego zgięcia stopy powstaje odruch „lokal
nego ułożenia" m.p.p. Zjawisko to wyświetla hypoteza o t. zw. „odru
chach ułożenia" Foix‘a i Thevenard‘a ^): Ustawiwszy bowiem zwolna
stopę osoby normalnej, leżącej na grzbiecie, w pozycji zgięcia grzbie
towego, zwracając ją równocześnie na wewnątrz, t. zn. gdy stopie na
damy dokładną pozycję wypływającą z czynności m.p.p., wtedy zau
ważymy, jak po chwili ścięgno mięśnia wyraźnie pod skórą się zary
sowuje. Jeżeli teraz puścimy stopę swobodnie, to m.p.p. pozostanie
nadal przykurczony i utrwali na pewien czas pozycję grzbietowego
zgięcia stopy, t.j. tę pozycję, którą jej biernie nadaliśmy. Zamiast po
wolnego możemy spowodować raptowne zgięcie stopy, tak jak gdy1) Ibidem.
^). Ch. Foix et A. Thćvenard: Les reflexes de posturę. — Revue Neurologiąue, 1923, mai, nr. 5.
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byśmy zamierzali wywołać klonus; wtedy obserwujemy raptowne
skurczenie się mięśnia.
W miarę silnego nacisku na stopę w kierunku grzbietowego zgię
cia pojawia się toniczny skurcz m.p.p., trwający czas dłuższy; jest on
identyczny z właściwym odruchem ułożenia. Każdy ruch pasywny
wywołuje skurcz toniczny mięśni, które w normalnych warunkach ak
tywnie powodują tę pozycję, którą kończynie biernie nadano. Taki
jest charakter odruchów ułożenia, przeznaczonych do podtrzymania
równowagi tonicznej w każdej nadanej pozycji.
Istnieją różne rodzaje mięśni: z jednej strony mięśnie o akcji
bardziej akcentowanej, o silnych odruchach ścięgnistych a mało rozwi
niętych odruchach ułożenia (np.m. triceps surae), z drugiej strony— mię
śnie podtrzymujące równowagę, o słabych odruchach ścięgnistych wzgł.
nie posiadające odruchów, z łatwo wywołałnymi odruchami ułożenia
(np m.p.p.). Tak samo istnieją różne odmiany napięcia albo przynaj
mniej nasilenia tonicznego, między któremi można wymienić tonus uło
żenia i tonus akcji albo wysiłku. Tonus i odruchy ułożenia, tonus akcji
i odruchy ścięgniste są od siebie uzależnione, między jedną grupą
a drugą istnieje antagonizm, który przejawia się już w warunkach nor
malnych i wzmaga w stanach patologicznych. Tę właśnie hypotezę
o odruchach ułożenia Yiziołi przytacza na okoliczność wytłómaczema
istoty objawu Piotrowskiego, podkreślając rzekomo niedogodne wa
runki, w jakich znajduje się m.p.p., który wskutek pasywnego grzbieto
wego zgięcia stopy jest przykurczony i na uderzenie młoteczkiem nie
może reagować prawidłowo, wobec czego bodziec przechodzi na mięś
nie pobudłii^sze, mianowicie na mięśnie antagonistyczne, powodując
efekt przeciwny.
Aby wywołać objaw Piotrowskiego, — pisze Yiziołi — najpierw
nadaje się stopie, ruchem pasywnym, pozycję zgięcia grzbietowego,
co wywołuje skurcz ułożenia lokalnego m.p.p.; następnie perkutuje się
mięsień w miejscu, które nie jest miejscem odruchowywoławczem.
Działa się przeto na mięsień będący w stanie subkontrakcji tonicznej,
a zatem nie znajdujący się w warunkach najdogodniejszych, aby rea
gować na bodziec. W tych warunkach bezpośrednia reakcja odruchowa
mięśnia jest bardzo słaba albo niema jej wcale, a bodziec, nie mogąc
podążyć drogą przez sam mięsień, rozprasza się na okolice sąsiednie,
a mianowicie na mięśnie tylne golenia, reprezentujące — według kla
syfikacji Foix’a i Thevenard’a — typ właściwy mięśni o akcji bardziej
akcentowanej i o wzmożonej pobudliwości odruchowej.
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W tem miejscu wypada zaznaczyć — w przeciwieństwie do Vizioli’ego — , że w licznych przypadkach hyperrefleksji, perkutując m.
p.p. przy równoczesnem pasywnem grzbietowem zgięciu stopy, otrzy
mywałem, zamiast oczekiwanego objawu Piotrowskiego, zupełnie pra
widłową fizjologiczną reakcję mięśnia, czyli jego wyraźny skurcz ak
tywny z siłniejszem jeszcze grzbietowem zgięciem i addukeją stopy.
Bodziec działał więc tak, jak gdyby pasywne grzbietowe zgięcie stopy
nie było wykonane.
Wobec tego akcentowanie przez Viziołi’ego stanu subkontrakcji
m.p.p. wskutek pasywnego grzbietowego zgięcia stopy, jako junctim
m.iędzy objawem Piotrowskiego a odruchem ułożenia, nie jest uzasad
nione.
Łączność ta jest tylko pozorna, albowiem lekkie pasywne
grzbietowe zgięcie stopy i perkusja ’ nieco przykurczonego m. p.p.
w miejscu, które nie jest jego punktem odruchowywoławczym, bynaj
mniej nie stanowi o kryterjach zasadniczych techniki wywołującej ob
jaw. Pasywne lekkie grzbietowe zgięcie stopy, a raczej ułożenie jej
w pozycji prostopadłej, aby pod ciężarem własnym nie opadała, oraz
uderzenie w brzusiec m.p.p., — przedstawiają tylko akcesorja ekspe
rymentalne; są to momenty wtórne, służące do ułatwienia badania, jak
wynika z badań Piotrowskiego.
Piotrowski bowiem pierwotnie nie posługiwał się eksperymentem
pasywnego grzbietowego zgięcia stopy i wywoływał objaw w miejscu
przyczepu mięśnia.
W jego odnośnej pracy^) czytamy: „Uderzywszy bowiem mło
teczkiem perkusyjnym w m.p.p., znajdujący się w stanie nienapiętym
(rozkurczu), pomiędzy guzem piszczeli a główką strzałki (a więc
w miejscu przyczepu mięśnia, t. zn. w jego punkcie odruchowywoław
czym — przyp. ref.), spostrzegamy w niektórych przypadkach, za
miast zwykłego odruchowego zwrotu i zgięcia grzbietowego nogi, od
czyn odmienny, t.j. zgięcie podeszwowe nogi, wynik właściwy jedynie
odruchowi stopowemu; dostrzegamy wyraźne skurczenie mięśnia brzu
chatego łydki. Zamiast m.p.p. kurczy się jego przeciwnik i powoduje
odczyn zupełnie odwrotny. Wynik ten można wzmocnić nieco biernem
zgięciem grzbietowem nogi i uderzeniem młoteczkiem perkusyjnym
w m.p.p.“ .
1) Al. Piotrowski: „Ueber einen neu«n antagonistischen Reflex.“ Beri.
Klin. Wochenschr. Jahr 1913, Nr. 16, — oraz: „Nowy odruch antagonistyczny“ . Nowiny Lekarskie w Poznaniu, Rocznik XXV, zeszyt 4.
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Piotrowski zatem wyraźnie akcentuje szczegół, że m.p.p. nie
znajdował się w stanie rozskurczu, nie był napięty, t. zn. że nie potrze
buje znajdować się w stanie subkontrakcji, jak mylnie utrzymuje Vizioli.
A zatem pasywne zgięcie grzbietowe stopy i perkutowanie m.p.p.
w brzusiec nie stanowi cech istotnych objawu Piotrowskiego.
Stąd wnioski: skoro Piotrowski wywołał odruch antagonistyczny
m.p.p., nie doprowadzając najpierw pasywnie stopy do pozycji zgięcia
grzbietowego, czyli nie powodując najprzód odruchu ułożenia lokalne
go, skoro nie perkutował w brzusiec mięśnia, lecz uderzał prosto
w miejsce jego przyczepu, t.j. w punkt odruchowywoławczy (point moteur), sprawa wywołania objawu przedstawia się zasadniczo inaczej
niż to przypuszcza Yiziołi. Mięsień bowiem znajdował się w warun
kach „najdogodniejszych'' i bodziec mógł działać swobodnie i prawi
dłowo. Ponieważ tedy odruch „lokalnego ułożenia" nie istniał, przeto
objaw Piotrowskiego nie był nim uwarunkowany. Jeżeli w takich oko
licznościach nastąpiła reakcja antagonistyczna, to musiało się to stać,
z wielkiem prawdopodobieństwem, wskutek stanów anormalnych w cen
tralnym układzie nerwowym.
Z chwilą gdy m.p.p., w normalnych
warunkach, reaguje na bodziec w sposób niezwykły, nienormalny, t.j.
w postaci odruchu antagonistycznego czyli podeszwowego zgięcia stopy
(w niektórych przypadkach nastąpiło podeszwowe zgięcie palców), nie
może być mowy o reakcji fizjologicznej, i objaw Piotrowskiego powsta
jący niezależnie od odruchu ułożenia, jest z natury rzeczy czemś innem
aniżeli odruchem fizjologicznym.
Zamiast metody oryginalnej, stosowanej pierwotnie przez autora,
z czasem przyjęła się metoda druga, i to ze względów praktycznych,
bo ułatwiająca eksperyment. Stosowano i stosuje się metodę lekkiego
pasywnego zgięcia grzbietowego stopy i perkutowania samego mięśnia
w brzusiec. Odruch lokalnego ułożenia, który przytem ew. powstaje,
nie zmienia istoty objawu Piotrowskiego i nie odbiera mu charakteru
patologicznego.
Z objawem Piotrowskiego związany jest odruch z kostki ze
wnętrznej, jak ponownie wykazałem w pracy^), ogłoszonej wspólnie
z dr. Obercem, więc podlega on podobnej ewolucji co objaw Piotrow
skiego.
K. Sągin i St. Oberc: Objaw Piotrowskiego i odruch z kostki ze
wnętrznej. — Nowiny Psychjatryczne, 1927, I—II.
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QUELQUES REMAEQUES A PROPOS DE L A PUBLICATION DE yiZIOLI SUR LE PHENOMENE DE PIO
TROWSKI ET LE REPLEKE D E L A MALLEOLE
EKTERNE.
Par
le Dr. Ch. SĄGIN (Pleszew).

L ’auteur affirme que le phenomene de Piotrowski (dans sa formę
originale) s’il se produisait parfois chez les neurastheniques ou chez les
hysteriques ou chez les hien portants, ce n’etait que par suitę d’une
affection du systeme nerveux central.
Un examen neurologique exact a dęvele un mai organique cache
chez ces malades. Dans les cas en apparence normaux, ou le pheno
mene existait, on a pu, tot ou tard, constater 1’apparition d’autres signes
neurologiques. D ’ailleurs meme si le reflexe de Piotrowski se montrait
de temps en temps chez des neurastheniques, chez des hysteriques ou
chez des individus hien portants, ce detail devrait-il necessairement infirmer le caractere pathologique du phenomene? Le reflexe de Babiń
ski apparait aussi chez les individus sains, au moment d’une crise d’hysterie, au cours de maladies d’organes internes (pneumonie, nephrites,
maladies du foie), et pourtant personne ne nie sa valeur pathognomonique.
Le doute quant au caractere pathologique du phenomene de Pio
trowski s’evanouit si Fon considere les cas de P. G. et d’epilepsie, dans
lesquels ce phenomene se montre, soit isole soit accompagne du reflexe
de Babiński, seulement apres les acces et ceci pendant un temps plus
ou moins long, aliant quelques heures jusqu’a quelques jours apres
quoi il disparait et ne peut plus etre devele malgre Fhyperreflectivite
des membres inferieurs.
L ’hyperreflectivite ne constitue pas le caractere decisif du pheno
mene, comme Piotrowski lui-meme le constatait.
Au cours de ses observations dans de nombreux cas d’hyperreilectivite des reflexes tendineux (hyperreflectivite fonctionnelle), Fauteur
a constate la presence du reflexe du muscle jambier anterieur (Anticusreflex) et Fabsence du phenomene de Piotrowski. On ne saurait
donc affirmer avec certitude que le phenomene de Piotrowski ne se
manifeste que la ou existe une hyperreflectivite tendineuse.
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En realite, le phenomene de piotrowski est souvent accompagne
d’hyperreflectivite des extremites inferieures, et ceci de caractere organiąue. L ’auteur n’a pas constate ce phenomene dans les cas d’hyperreflectivite fonctionelle.
Lopinion que le phenomene de Piotrowski est un symptóme
pathologiąue, ne peut etre refutee par le fait que la flexion dorsale
passive du pied produit un reflexe de posturę locale dans le muscle
jambier anterieur.
Pour obtenir le phenomene de Piotrowski, dit Yizioli, on imprime
au pied, en premier lieu, un mouvement passif de flexion dorsale, qui
produit en consequence une contraction de posturę locale du jambier
anterieur. On percute ensuite le muscle en un point qui n’est pas son
point moteur. On mene donc l’excitation sur un muscle qui est en
etat de subcontraction tonique et non pas dans une condition des plus
favorables pour reagir au stimulus. Dans ces conditions la reaction
directe du muscle sera extremement faible ou totalement nulle et
l’excitation, ne pouvant se propager dans le muscle meme, se repandra
dans les zones „viciniores“ , et plus aisement encore dans les muscles
de la region posterieure de la jambe, qui, selon la classification de Foix
et de Thevenard, represente le vrai type des muscles d’action
a reflectivite fort accentuee.
II convient de constater, contrairement a Yizioli, que dans des
cas nombreux d‘hyperreflectivite, en percutant le muscle jambier an
terieur en flexion dorsale (simultanee) passive du pied, 1‘auteur a
trouve, au lieu du phenomene de Piotrowski, qu‘il prevoyait, une
reaction physiologique tout a fait normale du muscle, c’est-a-dire une
contraction active du muscle avec flexion dorsale encore plus prononcee et adduction plantaire du pied. Le stimulus agissait donc comme
si la flexion dorsale passive n‘avait pas eu lieu.
En presence de ce fait, 1‘opinion de Yizioli qui envisage Tetat de
subcontraction du muscle jambier anterieur par la flexion dorsale passive du pied comme „junctim“ (liaison) entre le phenomene de Piotrow
ski et le reflexe de posturę, — ne nous parait pas fondee.
Au debut Piotrowski ne recourait pas a l’experience de la flexion
dorsale passive et evoquait le phenomene du point d‘insertion du
muscle.
II precise on ne peut plus nettement que le muscle jambier
anterieur ne se trouvait pas en etat de subcontraction, au contraire, il
se trouvait en etat d’extension; c’est-a-dire qu’il n’est pas necessaire
qu’il se trouve en etat de subcontraction, comme le dit a tort Yizioli.
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En conseąuence, la fIexion dorsale passive du pled et la percussion du
muscle jambier anterieur dans son ventre ne constitue pas le caractere
essentiel du phenomene de Piotrowski.
De la nous concluons: au moment que Piotrowski a provoque
un reflexe antagonistę du muscle jambier anterieur sans amener
prealablement le pied a une posturę de flexion dorsale, c’est-a-dire
sans avoir cause un reflexe de posturę locale (puisqu‘il ne percutait
pas le ventre du muscle contracte, mais le point dinsertion, c‘est-a-dire
le point moteur du muscle non contracte), le fait de levocation du phe
nomene apparait sous un autre jour que ne le veut Yizioli. Le muscle
se trouvant dans les conditions „les plus favorables“ le stimulus pouvait
agir normalement et en toute liberte.
Comme le reflexe de posturę locale n‘ęxistait point, le pheno
mene de Piotrowski n‘en dependait certainement pas. Si la reaction
antagonistę a pu se produire dans de pareilles circonstances, c‘est selon
toute probabilite a la suitę de conditions anormales dans le systeme nerveux central. Des que le muscle jambier anterieur reagit dans des cir
constances normales a un stimulus d’une maniere insolite et anormale,
c ’est-a-dire sous formę de reflexe antagonistę, autrement de flexion
plantaire (extension) du pied (parfois il s’est produit une flexion plantaire
des orteils), il ne saurait etre question de reaction physiologique, et le
phenomene de Piotrowski, se produisant independemment du reflexe
de posturę, est essentiellement tout autre chose qu‘un reflexe physiologique.
Le reflexe de la malleole externe est associe au phenomene de
Piotrowski comme Fauteur l’a prouve dans une etude publiee en collaboration avec le Dr. Oberc, et il est sujet a la meme evolution que
le phenomene de Piotrowski.
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Krajowi) Zakład Psychiatryczny Dziekanka. — Dyr. dr. med. dr. phi.
Al. Piotrowski.

W P Ł Y W GRUCZOŁÓW ENDOKRYNNYCH NA
SYSTEM NERWOWY.
Podał
Dr. WACŁAW JANUSZEWSKI, lekarz-asystent.

Nauka o endokrynologii powstała stosunkowo niedawno, a zdą-^
żyła, jak słusznie powiada E. Głey, przeprowadzić rewołucję w biołogji.
Początki organoterapji sięgają czasów starożytnych i używanie
tkanek i organów w cełach leczniczych było znane w ludowej medy
cynie. Nauka zaś o endokrynologii, tak jak to rozumiemy w obec
nej chwili, jest nauką młodą. Chociaż już w 1775 r. T. de Bordeu
w swej pracy; „Anałise medicałe du sang“ wspomina, że każdy organ
jest miejscem wytwarzającem specyficzne, pożyteczne i potrzebne dla
organizmu substancje, trafiające do krwi, — to jednak dopiero w po
łowie XIX-go stulecia staje ona na bardziej naukowych podstawach.
W 1849 r. fizjolog A. Bertold przeprowadza doświadczenia
z przeszczepieniami gruczołów płciowych kogutom, a Th. Addisson opi
suje chorobę bronzow^ą i czyni ją zależną od nadnerczy.
Rok 1889-ty jest znamiennym dla obecnego, ściśle naukowo uza
sadnionego poglądu o wydzielaniu wewnętrznem, gdy — Brown-Sequard zrobił w Societe de Biologie w Paryżu swoje pierwsze doniesie
nie o doświadczeniach z podskórnie wprowadzonym wyciągiem z gru
czołów płciowych, a Mehring i Minkowski eksperymentalnie dowiedli
działania hormonu trzustki na przemianę węglowodanową w organiz
mie.
Od tego czasu otworzyły się nowe horyzonty w zagadnieniach
biologicznych, a kryjących w sobie tyle jeszcze zagadek, nic więc dziw
nego, że pociągnęły za sobą licznych badaczy, a co za tern idzie i ol
brzymią literaturę.
Jakkolwiek w ostatnich czasach zjawiły się nowe poglądy,
zwężające niejako zakres działania hormonów, wspomnę tylko o biologicznem znaczeniu jonów, o parahormonach, witaminach i awitominozach i w szczególności o całym szeregu najnowszych doświadczalnych
danych z fizjologji i patalogji układu parasympatycznego, to jednak
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udało siQ wyodrębnić pewne jednostki kliniczne zależne od zachorzeń
gruczołów endokrynnych i można już dziś wpływ gruczołów tych na
przejawy życia cielesnego uważać za ustalony.
W podręcznikach naukowych, nawet bardzo wyczerpujących,
sprawa wpływu hormonów na system nerwowy i psychiczny ogranicza
się przeważnie do dość ogólnikowo traktowanych uwag, z których
z trudnością można urobić sobie sąd na tę sprawę.
Dla tego postanowiłem z dostępnej mi literatury ułożyć schemat,
mając na względzie przedewszystkiem obraz zaburzeń psychicznych,
aby dać możność (w jaknajbardziej poglądowy sposób) zorientowania
się w całym tak olbrzymim dorobku naukowym, wybierając z niego to,
co przez większość autorów uznane jest za bezsporne, przynajmniej
w chwili obecnej.
W nim jednak pominąłem umyślnie niektóre gruczoły endokrynne, gdyż dane o nich, chociaż już częściowo potwierdzone, wymagają
jeszcze dalszych uzupełnień.
W 1925 r., wspólnie z prof. J. Retingerem, ułożyliśmy tablicę
uwidaczniającą wpływ wadliwej funkcji gruczołów endokrynnych na
wszystkie systemy organizmu, gdyż tylko taka tablica może dać cało
kształt objawów klinicznych spowodowanych temi zaburzeniami.
Obecnie, ze względów czysto technicznych, nie mogąc dać całej
tablicy, przytaczam tylko część jej (system nerwowy i psychiczny) od
powiednio zmodyfikowaną i uzupełnioną najnowszymi poglądami. (Patrz
str. 21).
Tablica ta jest w ten sposób ułożona, że pośrodku mamy wyli
czone objawy kliniczne najczęściej występujące, a po bokach umiesz
czone są nazwy gruczołów, od których prowadzą linje do odpowiednich
nazw klinicznych; przytem uwzględniono tylko zaburzenia powstałe
z hyper — lub hypofunkcji tych gruczołów.
Korzystać z samej tablicy można dwiema drogami: albo wycho
dząc z samych gruczołów i idąc po linji prowadzącej do odpowiednich
objawów klinicznych, — albo z objawów klinicznych do gruczołów.
W tym ostatnim wypadku, dla łatwiejszej orjentacji, przytaczam
osobno te objawy w porządku alfabetycznym.
Adynamja: + * ) system śródmiąższowy nadnercza,
— system chromochłonny nadnercza.
Apatja: — tarczyca i przysadka.
Apopleksja; — przy tarczyca.
*) Dla skrócenia: liyperfunkcja oznaczona znakiem + ;
hypofunkcja
„
„
—.
N. P. 2
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Anestezja: — trzustka.
Astenja: + grasica;
— przysadka, nadnercze, trzustka.
Ataki epileptoidalne: + przysadka,
— tarczyca, przytarczyca i przysadka.
Atrofja n. wzrokowego i defekt zewn. połowy pola widzenia:
— przysadka.
Bezsenność: -r tarczyca, grasica.
Bóle głowy: + przysadka i szyszynka (tumor).
Charakteru zmiana: — przysadka.
Depresja: -f- system śródmiąższowy nadnercza,
— system chromochlonny nadnercza.
Drażliwość: + tarczyca, system śródmiąższowy nadnercza,
— cały gruczoł nadnercza.
Despotyzm: + system śródmiąższowy nadnercza, gruczoł płciowy.
Hyperestezja umysłowa: + system śródmiąższowy nadnercza.
Lekłiwość: + tarczyca,
— przytarczyca.
Męczenie się (łatwe): + grasica.
Melancho.ija: + system śródmiąższowy nadnercza.
Niepokój: + tarczyca, system śródmiąższowy nadnercza;
— tarczyca, przysadka, cały gruczoł nadnercza.
Niechęć dcypracy: -i- tarczyca;
— tarczyca, cały gruczoł nadnercza, gruczoł
płciowy.
Niezgrabność: + tarczyca,
— tarczyca, cały gruczoł nadnercza, gruczoł płciowy.
Neurasteniczne zaburzenia: + system chromochlonny nadnercza.
Newralgja: — trzustka.
Ołigofrenja: — tarczyca.
Orientacji zaburzenie: + tarczyca,
— tarczyca, cały gruczoł nadnercza, gruczoł
płciowy.
Omamy: — tarczyca, przysadka.
Ociężałość: + tarczyca,
Parestezja: — przytarczyca,
Psychoneurasteniczne zaburzenia: + system chromochlonny nadnercza
Podniecenie erotyczne: + system śródmiąższowy nadnercza, gruczoł
płciowy.
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Podniecenie się łatwe: +

przysadka, system śródmiąższowy nadner
cza, gruczoł płciowy.
— system chromochłonny nadnercza.
Pamięci zaburzenie: + tarczyca,
— gruczoł płciowy.
Senność: — tarczyca, przysadka.
Tetanja utajona: — przy tarczyca.

W spisie tym wymienione są tylko objawy, uwzględnione w ta
blicy, gdyż silą rzeczy, chcąc zrobić tablicę jaknajbardziej przejrzy
stą, musiałem przytoczyć objawy najbardziej charakterystyczne dla
zachorzenia danego gruczołu.
W pracy swej powodowałem się jedynie tern, żeby dać jaknaj
bardziej poglądowe i najbardziej treściwe zestawienie wpływu zabu
rzeń endokrynnych na system nerwowy, ażeby — poznawszy lepiej
funkcje tych gruczołów — otrzymywać na nich, jak na klawiaturze
organów (fortissimo i pianissimo), harmonję lub dysonans i przekształ
cać dysharmonję choroby na harmonję życia.
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L ’INFLUENCE DES GLANDES ENDOCRINIENNES
SUR LE SYSTEME NERVEUX.
Par
le Dr. W . JANUSZEWSKI.

Se basant sur les donnees d’extraits des travaux qui lui etaient
acccssibles, Tauteur a compose un schema en formę de tableaux et
a presente la relation de la disfonctłon des glandes endocriniennes
a certains symptómes pathologigues qui se produisent par suitę de
troubles fonctionnels endocriniens.
Bień que de Bordeu ait deja notę en 1775 dans son travail „Analise medicale du sang“ que chaque organe produit des substances
utiles et necessaires a lorganisme, ce n’est pourtant que vers le milieu
du XIX. siecle que la science sur la secretion se trouva basee sur des
fondements reels, grace aux etudes de Bertold, Addison, Brown-Sequard
etc. Dans les derniers temps les etudes ont eu de nouveaux resultats
eclarant les conditions physiologiques et ^pathologiques du systeme
parasympathique. Entre autres il a ete possible d isoler certains cas
clir.iques, qui constituaient 1’effet des maux de glandes endocriniens.
L ’auteur exprime la pensee, que 1’influence des glandes sur les
phenomenes de la vie physique et psychique peut etre considćree comme
etablie.
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Oligophrenia, Psychroaesthesia,
Psychroalgia.
Thermaesthesia - Pavor.

nyp&functio
I C l thyreoid.

Apathia.

Cl. Thym.
(stat. thymoiymphat.)

Apoplexia
Tetania latens
(symptomata :T rousseau, Schle*
singer. Chwostek, Erb). - Paraesthesia,
hyperaesthesia,
spasmus tonicus.
Asthenia.

Nypophysis

Gl- parathyr

Hypophysis

Incohaerentia, hallucinatio,
anxietas.
Insultus epileptiform is.

Depressio. - Exaltatio.

Syst.
chromophil.

Insomnia. ■ SomnolentiaDefatigatio
Irritabllitas. - Agltatio-

Gl.
supraren.
(morb.
Adissoni)

Cephalea.
syst.
chrom ophii.
e
w
n
b

Adynamia.
Symptomata psycho-neurasthenica

1
(3
syst.
parenchym^

Syst.
parenchym

Melancholia. - Hyperaesthesia psychica.
Diskinesia, apathia. - Horror lahoris, desorientatio, paramnesia.

Ovarium et
testis

Oespotismus, erotomania.
Ovar1um et
testis

Neuralgia (neuritis cum anaesthesia,
paraesthesia, areflexia. dystrophla.)
Atrophia n. optici et hemianopsia
externa.

Pancreas
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Z A R Y S W AKCYNOTERAPJI W NEUROLOGJI
I PSYCHJATRJI.
Podał
Dr. A. WIRSZUBSKI (Wilno).
Odczyt, wygłoszony na posiedzeniu Wil. Oddziału Pol. Tow. Psych,
(dnia 30.XI. 1927 r.)

Wakcynoterapja w neurologii i psychjatrji odbiega od zwykłego
pojęcia tego wyrazu w medycynie ogólnej. A to w medycynie ogólnej
pod wakcynoterapją rozumiemy wprowadzenie do ustroju substancji
w charakterze przeciwciał, skierowanych przeciw danemu zarazkowi.
Natomiast w neurologii i psychjatrji zmierzamy zapomocą wakcynoterapji do oddziaływania na całość ustroju, aby podnieść żywot
ność wszystkich komórek organizmu, pobudzić siły obronne ustroju
i tą drogą zabezpieczyć pomyślność walki z czynnikięm chorobotwór
czym w centralnym układzie nerwowym. Miał przeto rację R. Kraus,
który nadał wakcynoterapji w neurologii nazwę „Heterobakterientherapie“ , podkreślając tern działanie nieswoiste szczepionek w cier
pieniach neurologicznych i psychicznych.
Pozatem różnica pomiędzy wakcynoterapją w neurologji a me
dycynie ogólnej polega i na tern, że w medycynie ogólnej używamy
t. zw. antigenów do celów zapobiegawczych przeciwko chorobom za
kaźnym, natomiast cierpienia neurologiczne nie należą do chorób, co
do których udało się znaleźć specyficzne zarazki chorobotwórcze i wy
tworzyć odpowiednie surowice.
Wagner v. Jauregg, w Wiedniu, pierwszy inaugurował ten nowy
kierunek w lecznictwie psychjatrycznem, mianowicie gdy rozpoczął
w roku 1895 leczenie chorób umysłowych zapomocą tuberkuliny.
Upłynęło od tego czasu przeszło 30 lat i otóż w dniu 25. IX.
1926 r. na 16 zjeździe neurologów niemieckich w Dusseldorfie świat
naukowy w uznaniu zasług twórcy wakcynoterapji w neurologji zło
żył Wagnerowi hołd, wręczając mu uroczyście medal imienia Erba;
odznaczeniem tern co 3 łata honorują uczonego, który oddał najwięk
sze usługi w dziedzinie neurologji^).
W ślad za Wagnerem poszli inni lekarze i nie zabrakło usiłowań
stosowania w lecznictwie psychjatrycznem specyficznych szczepionek.
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Do tej kategorii usiłowań należą prace np. Friedlandera, który
w 1897 r. robił doświadczenia w klinice Binswangera w Jenie nad
leczeniem chorób umysłowych zapomocą szczepionek tyfusowych.
W praktyce neurologicznej stosuje sią przeważnie następujące
4 typy wakcynoterapji. Po pierwsze, wyciągi zarazków w rodzaju
Alt-tuberkuliny Kocha. Po drugie, produkty zarazków, zabitych przez
ogrzanie lub domieszkę karbolu, z której to grupy zasługuje na wy
szczególnienie szczepionka przeciwgronkowcowa.
Po trzecie, wakcyny wytwarzane z żywych bakteryj, jak szczepionka tyfusowa we
dług Bezredki. Po czwarte, autolyzat bakteryjny w postaci prepara
tów Neuro-Jatren i Yaccineuryny, wprowadzonej do praktyki neuro
logicznej przez Dollkena.®).
Przechodząc do szczegółowego badania cierpień układu nerwo
wego, w których stosuje się wakcynoterapję, podkreślamy w pierw
szym szeregu paralysis progressiva.
Jak wyżej wzmiankowałem, twórca wakcynoterapji prof. Wagner
zapoczątkował od roku 1895 leczenie paraliżu postępowego Alt-tuherkiilina Kocha, które to doświadczenia, przeprowadzał w ciągu na
stępnych dziesięciu lat, udoskonalając metody.
W związku z tern zasługują na szczególną uwagę opublikowane
w r. 1911 prace Pilcza,^) który podaje, że z pomiędzy 86 paralityków,
leczonych tuberkuliną i rtęcią, uzyskał pomyślne wyniki w 60% przy
padków badanych, w 26 % skonstatował znaczne polepszenie, a w po
zostałych przypadkach choroba przynajmniej nie postępowała.
Pozatem Wagner-Jauregg zaleca w celu leczenia paralysis progressiva kombinację neosalwarsanu + wakcynę przeciwgronkowcową
lub polywalentną wakcynę tyfusową; ta ostatnia kombinacja (ze
szczepionką tyfusową) przewyższała wpływ tuberkułiny odnośnie do
reakcji organizmu i trwałości remisji.
Chociaż od czasu utrwalenia przez Wagnera zabiegu zimnicą,
w lecznictwie paraliżu postępowego wakcynoterapja przestała odgry
wać rolę pierwszorzędną, to jednak nie powinna być zaniechana, lecz
zarezerwowana dla takich przypadków, w których ze względu na wy
soki stopień wyniszczenia . organizmu zimnica budzi obawę o życie;
leczenie kombinowane neosalwarsanem i szczepionką tyfusową po
siada prawo obywatelstwa w razie niedostatecznego działania zimnicy
na paralysis progressiva.
W związku z tern zaznaczam, że według danych z piśmiennictwa
otrzymywano dobre wyniki zarówno przy tabes jak i przy lues cerebrospinalis leczeniem wakcyną tyfusową lub tuberkuliną. Tak, np.
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SchacherP), który zestawił wyniki poszczególnych metod leczenia tśbesu, stwierdził, że w 70% tabesu stosowanie tuberkułiny i rtęci
dało pomyślne wyniki, mianowicie nastąpiło polepszenie bezładu, za
burzeń pęcherza i jelit, ustąpienie bólów błyskawicznycii.
Przechodzę kolejno do działania wakcynoterapji w sclerosis
multiplex.
W cierpieniu tern stosowano 2 rodzaje szczepionek: tyfusowy
i przeciwgronkowcowy, pod wpływem którycii osiągnięto znaczne re
misje, przyczem badacze stwierdzili wyższość szczepionki tyfusowej.
Wagner jako pierwszy utorował drogą wakcynoterapji w sclerosis
mułtiplex. Wśład za nim również Gross®) przeprowadzał doświadcze
nia w tym kierunku w klinice neurologicznej Uniwersytetu Wiedeń
skiego.
Ten ostatni badacz miał do dyspozycji 49 przypadków sclerosis
multiplex, z których jedną część leczyj^ wakcyną przeciwgronkowcową,
przyczem w 30% przypadków stwierdził daleko idące polepszenie,
jakiego nie spostrzegano przy stosowaniu innych metod leczniczych.^
Ten sam autor podkreśla, że w 29 przewlekłych przypadkach
stwardnienia wieloogniskowego, które przedtem nie ujawniały żadnej
tendencji do remisji, stwierdził daleko idące polepszenie po zastoso
waniu wakcynoterapji.
Badania najświeższej daty, z r. 1926, Hanau’a i Dreyfus’a^)
potwierdzają powyższe wyniki, mianowicie przy stosowaniu wakcyny
tyfusowej przeciwko sclerosis multiplex.
Na tern miejscu wypada zaznaczyć, że wyniki stosowania zimnicy
w sclerosis multiplex pozostają w tyle za działaniem wakcyny tyfu
sowej. Stwierdzili to badacze: Gross, Hoff i Kauders.
Przy tej okazji nadmieniam, że w jednym przypadku sclerosis
multiplex z mojej własnej praktyki, który skierowałem przed 4 łaty
do Berlina, leczenie zimnicą było zupełnie bezskuteczne.
Rozlegle pole dla stosowania wakcynoterapji
wszystkie postacie zapalenia opon mózgowych.

przedstawiają

Autorzy zalecają wakcynoterapję przy meningitis epidemica,
septica, rheumatica, meningitis komplikująca złamanie czaszki i zabieg
chirurgiczny na czaszce.
Nawet w przypadkach przewlekłych bólów głowy, z powodu ja
kiejkolwiek odmiany meningitycznej, np. meningitis serosa, O. Kauders
zaleca wakcynoterapję.
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Jako wzór świetnych wyników wakcynoterapji w zachorzeniach
zapalnych opon mózgowych przytoczyć można polepszenie się meningitis epidemica: niekiedy wystarczą 4 zastrzyknięcia, ażeby osiągnąć
ustąpienie kilku symptomatów.
Wśród autorów, zalecających wakcynoterapję w rozmaitych od
mianach meningitycznych, notuję Gerstmana®), który obserwował po
myślne wyniki, używając szczepionki przeciwgronkowcowej w meningitis purulenta.
Na podstawie doświadczeń ze szczepionką przeciwgronkowcową
w przypadkach meningitis pooperacyjnej, Wagner v. Jauregg nawołuje
do stosowania szczepionki tej w celach zapobiegawczych przed ope
racją na czaszce, gdy przewiduje się otwarcie opony twardej i do
kontynuowania wakcynoterapji po dokonaniu operacji.
Na szczególną uwagę zasługuje wakcynoterapja w meningitis
tuberculosa. Ta ostatnia postać zwykle uchodzi za beznadziejną.
W piśmiennictwie wymieniono szereg badaczy, — do których
na ostatku niech będzie mi wolno dołączyć i-moje nazwisko, — którzy
przeprowadzali doświadczenia z alt-tuberkuliną, celem leczenia men.
tuberculosa.
Z tych badaczy Stark,®) Bacigalupo,^®) Neidhardt,^^) Wiese,^')
i Herrschmann^®) zalecają leczenie men. tub. zapomocą alt-tuberkuliny,
zapewniając, że obserwowali dodatnie wyniki, nawet uzdrowienie.
0 takich wynikach jako pierwszy pisał Stark w r. 1905. W zeszłym
roku (1926) Neidhardt i Wiese ogłosili^) podobne spostrzeżenia w
Miincti. Med. W och.: spostrzeżenia te dotyczyły chłopczyka 12 lat
1 dziewczynki w wieku 10 lat; Neidhardt osiągnął uzdrowienie w %
roku po przeprowadzeniu leczenia. Autorzy posługiwali się techniką
następującą;
Po uprzedniem nakłuciu lędźwiowem i wypuszczeniu około 40
ccm. płynu mózgowordzeniowego, wlewali do kanału mózgowo-rdze
niowego % — 1 mgm. alt-tuberkuliny (rozczyn fizjologiczny 1:1000).
Dokonano wstrzykiwań takich 10 razy, stosując wlewania co drugi
lub trzeci dzień.
Natomiast o wynikach ujemnych, nawet o pogorszeniu, donoszą
Neumann,^^) Kleinschmidt,^) O. Kauders,^®) i Wirszubski.
W czerwcu b.r. (1927) młody pedjatra wileński Baranowski,
uprzedziwszy mnie, stosował alt-tuberkulinę u 7 dzieci, i w żadnym
przypadku nie widział najmniejszego polepszenia, przeciwnie, w 2
przypadkach leczenie przyśpieszyło zgon chorych.
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Ze względu na to, że 100% men. tub. kończy się zwykle śmier
cią i że inni autorzy, (o których poprzednio wspominałem) stwierdzili
polepszenie, a nawet uzdrowienie, sądzę, że leczenie alt-tuberkuliną
zasługuje na dalsze próby.
Do szeregu chorób organicznych układu nerwowego, w których
zalecano wakcynoterapje, należy również encephalitis epidemica.
Celem zwalczenia tego schorzenia, które zaczęło grasować w Eu
ropie przed 10 laty, proponowano różne środki, m. in. szczepionkę
meningokokową i przeciwgronkowcową (w kombinacji z prdparatami
jodu).
Na podstawie badań, dokonanych w tym kierunku, w klinice
neurolog.
psychiatrycznej w Wiedniu, Hoff opublikował treściwy
artykuł, w którym podnosi dobre wyniki stosowmnia szczepionki przeciwgronkowcowej w ostrem stadjum encephalitis lethargica, miano
wicie w przypadkach, skomplikowanych symptomami meningealnymi.
W związku z tern zasługuje na szczególną uwagę spostrzeżenie
Scliacherla, który osiągnął bardzo dobre wyniki, stosując w ostrem
stadjum encephalitis epidemica dożylne wlewania vaccineuriny przyczem uderzającem jest zjawisko, że przypadki leczone takim sposobem
ujawniały tendencję do recydyw.
Natomiast w stanach poencefalitycznych szczepionki, jak zresztą
i inne środki lecznicze, nie dają polepszenia, aczkolwiek zanotowano
pojedyńcze przypadki krótkotrwałego polepszenia stanów parkinsonowskich po natężonem leczeniu szczepionkami, przeważnie szcze
pionką tyfusową.
Na ostatek notuję rubrykę neuritidów obwodowych.
W yżej wspomniałem Dóllkena,®) który w r. 1914 wprowadził
do terapji neuritidów preparat wakcyneurynę.
Wakcyneuryna jest autolysatem bakteryjnym, zawierającym bacillus prodigiosus et staphylococcus.
akcyneurynę zaleca się zastrzykiwać śródmięśniowo przy za
paleniach nerwów i nerwobólach. Niejednokrotnie osobiście ucieka
łem się do tego preparatu i z zadowoleniem notuję jego zalety, podo
bnie do innych badaczy, którzy donosili o dobrych wynikach przy stoso
waniu wakcyneuryny, jako środka usuwającego bóle w ostrych stadjach
nerwo-bólów na tle infekcji, reumatyzmu i intoksykacji. Należy zresz
tą zaznaczyć, że wakcyneuryna nie zapowiada korzystnych wyników
przy neuralgjach n. trigemini i przewlekłym ischias.
Niektórzy badacze (Marburg) stwierdzają skuteczne działanie
wakcyneuryny i modenolu przy crises gastriąues.
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Wakcyneuryna znajduje się w obiegu w 3-ch serjach po 6 amp.
Wstrzykiwania używa sią domięśniowo 2 razy na tydzień.
Ostatnio Buschman^®) pisał o dobrych wynikach przy leczeniu
preparatem neuro-jatren w schorzeniach obwodowego i centralnego
układu nerwowego.
Neuro-jatren jest autolysatem bakteryjnym (bacciłłus prodigiosus staphyłococcus aureus et pyocyaneus z domieszką 4% rozczynu
jatrenu (jod — oxychinołin — ac. sułfur.).
Rozmyśłnie w powyższym zarysie wakcynoterapji nie poruszyłem
alarmującego zagadnienia łeczenia zimnicą, gdyż ten temat jest tak
rozłegły i aktuałny, że koniecznem byłoby poświęcić mu specjałny re
ferat, który zająłby cały wieczór. Pozwałam sobie tylko wymienić
jako najświeższe zdobycze lecznicze, zastępujące zimnicę preparaty
saprowitan^®) — wyrób niemiecki i preparat pod nazwą dmełcos — ^°)
wyrób francuski (vaccin autichancrełłeux de Nicołłe): owe preparaty
stosuje się dożylnie; działają one skutecznie przy kiłowych poraże
niach układu nerwowego i są mniej niebezpieczne niż zimnica.
Jeśli po wysłuchaniu powyższego krótkiego zarysu SZ. Koledzy
zechcą zadać pytanie, w czem właśnie tkwi koncepcja wakcynoterapji
w neurołogji, skieruję Panów po odpowiedź do czołowych znawców
tej sprawy prof. Dreyfusa i Hanau’a,^^) których rzeczową pracę, opu
blikowaną przed rokiem, cytuję poniżej.
„E s handełt sich wohł bei der Frage einer aktivirenden Reiztherapie. darum,.... dem angegriffenen Nervensystem, .... von aussen
her Mitteł zur Mobilisation seiner Reservekrafte zuzufiihren. Dabei ist
es theoretisch noch keineswegs entschieden, ob das Fieber alłein oder
etwa andere spezifische oder unspecifische Komponenten den machtigen Anstoss geben..... und will es immer wieder scheinen, ałs ob das
Fieber im Verein mit den ihm fołgenden grossen Umwałzungen im Organismus das Wesentłiche dieser Therapie darstełłt“ .
A więc z powyższego widać, że pomyślny wpływ łeczenia szcze
pionkami schorzeń układu nerwowego jest zależny nietylko od wstrzą
su termicznego, lecz również od przemiany i aktywizacji ustroju.
Mimo to nie można twierdzić, że dla układu nerwowego jest
obojętnym rodzaj szczepionki, którego używamy. Przeciwnie, z prze
glądu piśmiennictwa widać, że przy parałysis progressiva najistotniej
szym środkiem leczniczym okazała się zimnica, podczas gdy przy
scłerosis mułtipłex wyższość ma szczepionka tyfusowa, a przy meningitidach najbardziej odpowiednią jest szczepionka przeciwgronkowcowa.
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Powyższe rozważania wskazują zatem na pewne terapeutyczne
powinowactwo poszczególnych schorzeń układu nerwowego z tą lub
ową szczepionką.
Stąd wniosek, że należy segregować choroby nerwowe i przy
stosować do nich tą lub ową szczepionkę, co da się ustalić drogą em
piryczną.
Jako lekarz praktyk w powyższym referacie nakreśliłem sobie
za zadanie kierować się wyłącznie indykacjami praktycznemi, nie za
głębiając się w rafinowane teórje ogólne o wakcynoterapji. ,
Pozwoliłem sobie zająć uwagę Sz. Kołegów w powyższem mojem
doniesieniu wyłącznie sprawą terapji, którą zwykle neurolog lekceważy.
Neurolog-klinicysta, zarówno w podręcznikach jak i na wykładach, kie
ruję uwagę na rozpoznanie chorób, na ścisłe okreśłenie łokałizacji
uszkodzenia, na osobliwe formy budowy tkanek i tajemnicze mecha
nizmy czynności komórek, zaniedbując i nieuwzględniając to, co jest
najważniejsze, t. zn. leczenia choroby.
Pod tym względem neurolog naraża się na szydercze zastrze
żenie Fausta, brzmiące „badaliście wielki świat, badaliście mały świat,
ażeby wszystko pozostawić wołi Boskiej".
Świadczyć może o lekceważeniu sprawy leczenia chociażby pod
ręcznik chorób nerwowych prof. Dzierżyńskiego^®), w którym rozdział,
zatytułowany „Leczenie szczepionkami i surowicą", zajmuje wszystkie
go jedną stronicę i zawiera tyłko dane, dotyczące wściekłizny, tężca,
men. epid., — i tyłe.
Śmiem przeto mniemać, że powyższy krótki zarys wakcynote
rapji w neurologji nie będzie zbytecznym w piśmiennictwie połskiem.
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SUR L A YACCINO-TH ERAPIE DANS L A NEURO
LOGIE ET L ’ALIENISME.
Rapport rćfere p a^ le Dr. WIRSZUBSKI a la seance de l’Associatioti des
aliśnistes, section de Vilno.

L ’auteur donnę une revue de la litterature sur le' traitement des ■
differentes categories de maladies nerveuses et mentales a 1’aide de
yaccins; en meme temps il y ajoute ses observations personnelles et
ses experiments. Pour terminer, il critiąue seyerement la passiyite des
neurologues en ce qui concerne la cure des maladies neryeuses.
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Krajowy Zakład Psychiatryczny Dziekanka. — Dyr. dr. med. dr. phil.
Al. Piotrowski.

OEGANIZACJA SŁUŻBY PIELĘGNIARSKIEJ
W SZPITALU PSYCHJATRYCZNYM.
Referat dla VIII. Zjazdu Psychiatrów Polskich w Warszawie,
dnia 27. 28. 29. maja 1928 r.
Przygotował
AL. PIOTRO'W'SKI.*’

Należycie pojęty zawód pielęgnowania psychicznie chorych — to
zawód trudny, poważny i odpowiedzialny; nietylko bowiem jest w sta- .
nie pochłonąć wszystkie władze fizyczne i umysłowe kandydata, lecz
wymaga nadto zamiłowania. Pielęgniarz, który zawód ten obrał jedy
nie dła chłeba, nie będzie dobrym piełęgniarzem, gdyż, jeżeli lekko
traktuje powierzone mu obowiązki, może się stać dla chorych nawet
szkodliwym, jeżeli zaś jest gorliwy i sumienny, pomimo to pracą swą
nie dorówna pielęgniarzowi, posiadającemu zamiłowanie.
Gruntowne przygotowanie fachowe jest to konieczne nietyłko
dla dobra chorych, lecz i dla podniesienia wzgl. zachowania stanowi
ska społecznego personału na odpowiednim poziomie.
Zagranicą przygotowanie fachowe personału jest unormowane
regułaminami.
Oznacza to bezwątpienia postęp, uwydatniający się
w znacznem ożywieniu wysiłków kształcenia personału piełęgniarskiego.
Wyniki tej pracy są naogół dodatnie. Trudności nastręczają się
tam, gdzie wiadomości szkołne kandydatów są niedostateczne oraz
tam, gdzie niema nałeżytego zainteresowania dla przedmiotu. Gzem
mniej kandydaci posiadają wiadomości ogólnych, tern więcej wykła
dający musi sięgać wstecz i tem mniej ma pewności, że uczniowie
wszystko nałożycie zrozumieją.
Przygotowanie zawodowe piełęgniarza nie wystarczy, jeżełi łekarz dla swoich dążeń wychowawczych nie znajdzie należytego zro
zumienia i poparcia u starszego, wykwalifikowanego personału; tam,
gdzie zarówno łekarz jak i starszy piełęgniarz stoją na wysokości za
dania, — chory dozna starannej i troskłiwej opieki, a kandydat do
służby piełęgniarskiej nauczy się być pożytecznym pomocnikiem.
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Dobry przykład starszych pielęgniarzy odgrywa przy wychowa
niu młodszej służby doniosłą rolę.
Nowicjusz obserwuje nietylko chorych, lecz i starszych kolegów,
mianowicie ich postępowanie wobec chorych oraz ich zachowanie się
w stosunku do przełożonych. Uważa on za właściwe i dobre to, co
oni robią, naśladuje wszystko, co u nich spostrzega, nie wyłączając
cech ujemnych. Gdy z biegiem czasu na podstawie nabytego doświad
czenia zorientuje się, że nie wszystkie czynności w służbie i wystą
pieniach starszego pielęgniarza są zgodne z regulaminem, może łatwo
dojść do wniosku, że instrukcje i przepisy niezawsze i nie wszędzie
obowiązują, — że cel osiągnąć można też i inną drogą, jak drogą
wskazaną mu przez lekarza.
*
Dlatego też starszy pielęgniarz (zwłaszcza oddziałowy) winien
pamiętać p tern, że jego przykład jest jednym z decydujących czynni
ków w należytem przygotowaniu zawodowem młodszych kolegów.
Winien on informować ich i pouczać o nawyknieniach, urojeniach
itp. powierzonych jego opiece chorych, dawać wskazówki, jak należy
traktować chorych, postępować wobec przełożonych itd., przytem nie
powinien wygłaszać swych osobistych poglądów na zarządzenia tych
ostatnich, przez co mógłby obniżyć szacunek dla przełożonych i zau
fanie do ich zarządzeń służbowych.
Starszy, doświadczony pielęgniarz od pierwszej chwili winien
przyzwyczajać młodego kandydata do oszczędności. Posługujący wi
nien zrozumieć, że należy ostrożnie obchodzić się z inwentarzem,
oszczędzać bieliznę zakładową, obuwie, ubranie, — nie szafować pa
liwem, światłem, wodą, nie marnować pokarmów itp.
Wreszcie młody kandydat powinien zrozumieć, że i on jest
cząstką instytucji, w której pracuje i że wobec tego koniecznie musi
odpowiednio normować swoje zachowanie i poza zakładem. Z postę
powania jednostki bowiem wnioskuje się o ogóle jak i o duchu, panują
cym w zakładzie.
Przy organizowaniu wzgl. reorganizowaniu służby pielęgniarskiej
zaleca się przestrzegać następujące zasady.
Młode osoby, zgłaszające się do służby pielęgniarskiej, nie posia
dające jednak odpowiedniego wykształcenia i kwalifikacji, przyjmuje
się na p o s ł u g u j ą c y c h , inteligentniejsze dziewczęta na uczennice.
Kandydat, zgłaszający się do służby zakładowej, musi przed ob
jęciem obowiązków przedłożyć świadectwo moralności i poddać się.
daniu lekarskiemu. Nowicjusza przyjmuje się na 3-miesięczną próbę,
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zawiera się z nim umowę, którą strony podpisują, — kandydat zobo
wiązuje się przytem do posłuszeństwa i sumiennego wykonywania po
winności służbowych; następnie w charakterze posługującego zapo
znaje się z przepisami służbowymi wszelkiego rodzaju. Dla młodszego
personału wystarczy początkowe wynagrodzenie w wysokości 20 zł.,
pozatera kompłetne wołne utrzymanie, t. j. mieszkanie, opał, światło,
opranie, ubranie służbowe i pożywienie 3-ej kłasy, dające dziennie
najmniej 3000— 3300 kałorji.
Personał posługujący przedstawia najniższą kategorję służby
szpitałnej. Dła osób intełigentniejszych i pewnych pod względem mo
ralnym urządza się kursy przygotowawcze pielęgniarstwa psychia
trycznego z 2-rocznym programem, uznane jako kursy państwowe.
Ponieważ przygotowanie zawodowe personału pielęgniarskiego
winno być iiodyktowane względami natury praktycznej, przeto kursy
przygotowawcze winne być przeprowadzone według następującego
planu:
I.

II.

Uczeń (kursista) winien zapoznać się z budową i czynnościami
ciała ludzkiego na tyle, ażeby miał ogólne pojęcie o procesach
odbywających się w organizmie zdrowym wzgł. chorym i umiał
w sposób zadowałniający określić miejsce bolesne, zranione itp.
Nauka winna obejmować higjenę ogólną (przewietrzanie, ogrze
wanie itd.), urządzenie ubikacji szpitalnych, obowiązki codzienne
pielęgniarza, wykonywanie zleceń lekarza, podstawowe wiadomo
ści z dziedziny pielęgniarstwa w poważniejszych stanach choro
bowych. Wskazane są tu demonstracje i ćwiczenia praktyczne.
Zaleca się rozpocząć od demonstrowania niezbędnych rękoczy
nów i od opisania najprostszych form przyrządów .

III. Uczeń winien nauczyć się obserwować chorych możliwie dokład
nie, a gdy zauważy u chorego dolegliwości, winien wiedzieć, ja
kimi środkami mógłby ■
— w razie nagłej potrzeby — zmniejszyć
ich cierpienia przed nadejściem lekarza. Należy go jednak pou
czyć, jak daleko sięgają w tych przypadkach jego kompetencje,
jak również, gdzie i kiedy trzeba przywołać lekarza.
IV. W okresie następnym winien on zapoznać się z głównymi wymo
gami profilaktyki. Należy go pouczyć, że tylko bezwzględnem
przestrzeganiem czystości zapobiega się skutecznie chorobom za
kaźnym, — winien też poznać rozmaite sposoby i możliwości po
wstania tych chorób. Szczególny nacisk położyć się winno na
gruntowne opanowanie praktyczne zasad dezynfekcji.
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V.

Plan kursu pownien obejmować naukę o ranach i ich leczeniu,
o aseptyce i antyseptyce — ze szczegółowem uwzględnieniem
opatrunków w wypadkach nagłych, o tamowaniu krwi, unieru
chomieniu uszkodzonej części ciała.
VI. W końcu nałeży zapoznać kursistów ze sposobami niesienia pierw
szej pomocy w nagłe pojawiających się dołegłiwościach i cierpie
niach, w chorobowych przejawach zagrażających życiu chorego,
oraz w nieszczęśłiwych wypadkach i otruciach.
VII. O przejawach psychotycznych oraz o pielęgnowaniu psychicznie
chorych.
Stosownie do powyżej naszkicowanego płanu łekarze wykła
dają: 1) anatomję i fizjołogję człowieka, 2) higjenę, 3) psychjatrję prak
tyczną. Pozatem, w osobnych łekcjach, poucza się słuchaczów o obo
wiązkach i odpowiedzialności prawnej pielęgniarza, tłómaczy się prze
pisy służbowe. Uczeń dowiaduje się, co to jest choroba psychiczna,
uczy się rękoczynów potrzebnych do sprawnego podtrzymywania łub
trzymania chorych słabowitych, dowiaduje się, jak nałeży . ochronić
chorego przed szkodłiwościami, jak nałeży go karmić, kąpać, pielęgno
wać, przenosić itp. Wszystkie te wiadomości są wykładane zimową
porą w kursach teoretycznych, a latem praktycznie na oddziałach.
Po 3 łatach służby przygotowawczej posługujący mogą — o ile
skończyli 2ł-szy rok życia — zgłaszać się do egzaminu. Po złożonym
egzaminie w miarę kwalifikacji moralnych i zdolności awansują na
pielęgniarzy pomocniczych i wówczas dopiero zaliczają się do personału pielęgniarskiego i dostają wyższe pobory.
Posługujący, który nie brał udziału w kursach, pozostaje nadał
posługującym.
Po 10-łetniej nienagannej służbie pielęgniarz pomocniczy, o ile
przeszedł kursy dokształcające, może starać się o posadę piełęgniarzaurzędnika z prawem do emerytury. Ta 10-łetnia praktyka przygoto
wawcza daje rękojmię, że kandydat na pielęgniarza nauczył się pie
lęgnować psychicznie chorych, że zna swoje obowiązki i przepisy, i że
wytrwa w obranym zawodzie. Ustalenie otrzyma tylko ten kandydat,
który posiada moralne kwalifikacje na urzędnika. Nie każdy pielęg
niarz pomocniczy musi być eo ipso ustalonym.
Z pomiędzy pielęgniarzy ustalonych wybiera się oddziałowych,
którzy mają dozór nad oddziałem. Zdolny, energiczny, zaradny i roz
tropny pielęgniarz oddziałowy, umiejący samodzielnie zarządzać, może
zostać nadpiełęgniarzem o ile taka posada wakuje.
N. P. 3
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Statut służbowy Poznańskiego Starostwa Krajowego zalicza per
sona! pielęgniarski do kategorii B (urzędnicy techniczni) i zawiera na
stępującą klasyfikację:

Stanowisko służbowe

Kwalifikacje

Grupa
uposażeniowa

I. Wyżsi pielęgniarze

Conajmniej W - letnia praktyka
pielęgniarska i znajomość regu
laminu pielęgniarskiego

XI.

2. Pielęgniarze

10 - letnia służba i ukończenie
kursów pielęgniarskich

XII-XI.

3. Pielęgniarz pomocniczy

5 - letnia praktyka, ukończenie
kursów pielęgniarskich

XIII.

4. Masażystki

Ukończony kurs masażu .i 2-letnia praktyka zawodowa

XIII—XH,
(stosown. do V7ykształć )

5. Młodsze siły pielęgniarskic

I-roczna praktyka i ukończenie
kursów pielęgniarskich

XIV.

6. Pielęgniarskie siły pomocnicze

Ukończenie kursów pielęgniarskkh

'Wysokość uposażenia
określi umowa

Stosunek ilościowy personału pielęgniarskiego ind. posługują
cych po potrąceniu liczby pielęgniarzy i pielęgniarek prywatnych i do
zom nocnego, nie potrzebuje naogól odbiegać od proporcji 1:11. Słu
żba nocna może być zorganizowana w ten sposób, że na każdym od
dziale czuwa jedna osoba starsza, doświadczeńsza. W pobliżu nato
miast śpi druga, młodsza osoba, której obowiązkiem jest na zawo
łanie czuwającej okazać pomoc. Za każdą przerwę we śnie dla celów
służbowych przebudzony zyskuje we dnie jedną godzinę wolną od
pracy, t. zn. że pracuje jedną godzinę mniej, jeżeli zaś wstawał w nocy
trzy razy do chorego, jest następnego dnia zupełnie zwolniony od
pracy.
Ten sposób dozoru nocnego jest korzystniejszy od dozoru
składającego się na każdym oddziale z dwóch osób czuwających, albo
wiem pozwala zmniejszyć ilość pielęgniarzy nocnych, co przynosi
znaczne oszczędności w budżecie personalnym. Budżet osobowy da
się jeszcze więcej zredukować, gdy się ustali tylko małą ilość starsze
go personału pielęgniarskiego, oczywiście doborowego, wykwalifiko
wanego, doświadczonego, samodzielnego, umiejącego się szybko or
ientować i decydować, dobrze płatnego, któremu do pomocy i posługi
przydzieli się liczniejszy, ale zato tańszy persona! służebny, choć nie
wykwalifikowany i młody. 17-letnie dziewczę, nieprzygotowane do
żadnego zawodu, zdolne jednak do prostej posługi, chętnie będzie słu
żyć na oddziale za całkowite utrzymanie wraz z ubraniem i 20 złotych
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początkowej pensji miesięcznej. Starszy wiekiem personał posługu
jący jest droższy, bo chociaż nie ma żadnych kwalifikacji, żąda —
właśnie ze względu na wiek — większych poborów, a więc oprócz
całkowitego utrzymania i ubrania 50 zł. miesięcznie i więcej, pomimo,
że świadczenia jego nie są wydajniejsze od świadczeń młodego dziew
częcia. Natomiast dobrze płatnym powinien być personał wykwalifiko
wany, ażeby miał zadowolenie ze swego stanowiska i zawodu.
Chcąc ze względów budżetowo-oszczędnościowych ograniczyć
się do mniejszej ilości personału jak wyżej t.j. l;iO (stosunek ten ro
zumie się po odliczeniu służby nocnej i prywatnej), należy podzielić
personał na grupy, godziny zaś służbowe dla poszczególnych grup roz
łożyć na dobę w ten sposób, aby w czasie najintensywniejszej {(racy
cały personał znajdował się na miejscu, w godzinach zaś względnego
spokoju jak np. we wczesnej porze porannej, poobiedniej i pod wie
czór zbędny personał mógł być zwolniony. Nie wszystkie grupy mu
szą zatem stanąć do pracy równocześnie. Pierwsza grupą pielęgnia
rzy i posługujących rozpoczyna służbę godzinę wcześniej, druga go
dzinę później, a trzecia dwie godziny później niż pierwsza. Za to
pierwsze dwie grupy kończą obowiązki o dwie godziny wzgł. o jedną
godzinę wcześniej njż grupa ostatnia.
Wtedy maximum personału
znajduje się na oddziałach w czasie przed- wzgł. popołudniowym, kie
dy najwięcej jest roboty. Podobna organizacja służby pielęgniarskiej
ma tę dodatnią stronę, że pozwała zaspokoić potrzeby lecznictwa
psychiatrycznego przy mniej licznej obsadzie personalnej bez nadmier
nego obciążenia personału, jednakże przy conajmniej lO-godzinnym
dniu pracy z odliczeniem niedzieli. Na starszy personał winno przy
padać mniej godzin służbowych niż na posługujących, przygotowują
cych się dopiero do służby pielęgniarskiej. Starszy personał winien
pracować 60 godzin, młodszy 66, nocny 63 godziny tygodniowo (latem,
70— zimą). Na oddziałach dla chorych niespokojnych służba trwa 54
godziny. Pożądanem jest, aby na oddziale znajdował się plan godzin
służbowych dla pielęgniarzy i posługujących, opracowany na każdy
tydzień, podpisany przez lekarza oddziałowego, nadpiełęgniarza, pielę
gniarza oddziałowego i personał. W pierwszej rubryce zapisuje się
nazwisko pielęgniarza wzgł. posługującego, w następnych liczbę go
dzin pracy wyznaczoną na każdy dzień tygodnia i wreszcie w rubryce
ostatniej podpisuje się własnoręcznie pielęgniarz na znak potwier
dzenia.
Załączone wzory ilustrują odnośną organizację w Dziekance.
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TABLICA I.

Tygodniowy podzinł godzin służby dlu oddzi&łu VI-go (dla. chorych niespo
kojnych) na miesiąc luty 1928.
Przeciętna liczba dzień, chorych: 72
Pielęgniarzy: 7 — posługujących 3.

•Stosunek pers. do chorych 1 :7,2

O
•N

IB

I
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nazwisko
pielęgniarza

St.
Koł.
Kr.

C.

Ba.
S.
K.
Bi.
P.
Fr.

-Si
.Si
*E
O

0

a

$

10
6
10
5
10
5
10
6
5
8

5
10
5
10
6
lO
5
10
8
5

a

a

-£5
o
o
tn

8
10
8
5
10
8
6
10
10
5

5
8
5
lo
10
5
8
10
7
10

6
10
6
10
8
6
lo
8
10
6

O

•n
o

10
8
10
8
8
10
8
8
6
10

-2
N
"O
Ż

tu
a

10
8
10
6
8
10
7
8
8
10

54
60
54
54
60
54
54
60
54
54

B

V
N

Podpis
pielęgniarza

St.
Koł.
Kr.

c

Ba.

s.

K.
Bi.
p.
Fr.

Dziekanka, dnia 3I-go stycznia 1928 r.
(—) podpis lekarza.

(—) podp. piel. oddział.

(—) podpis nadpiel.

TABLICA II.

Tygodniowy podział godzin służby dla oddziału V. ż. (dla chorych spokojnych)
na miesiąc luty 1928.
Przeciętna liczba dzień, chorych: 48.
,
,
.
i.
Pielęgniarek: 2 — posługujących: 2. — Stosunek ilosc. pers. do chorych: 1:12.

•N

Nazwisko

.2

pielęgniarki
Jy

1
2

3
4

P.

Ch.
G.
B.

‘c

0

0
a

$

II
5
II
II

5
II
5
II

CQ

”73
2
'( / )

II
II
II
6

B
tj

CO

o

"O

CO

13*

z

0

‘n
T3
O

N

Podpis
pielęgniarki

CO

Cl

a

tn

2

a

II
5
II
11

5
II
II
II

II
II
6
5

6
6
11
II

60
60
66
66

P.

Ch.
G.
B,

Dziekanka, dnia 31-go stycznia 1928 r.
(—) podpis lekarza.

(—) podpis nadpiel.

(—) podp. piel. oddziałowej.

W Krajowych Zakładach Psychiatrycznych Województwa Po
znańskiego obowiązki służbowe personału okreśłone są „regułaminem
i „przepisami“ przytoczonymi na końcu niniejszego referatu. §§ 1 i 2
regułaminu charakteryzują stanowisko i obowiązki poszczegółnych grup
funkcjonariuszy zakładowych. W §§ 3 i 4 okreśłona jest odpowie-
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dzialność personału za szkody powstałe z jego winy. Zakazane jest
personałowi przyjmować podarki od chorych lub od krewnych pacjen
tów. Datki pieniężne dla personału winne być składane do wspólnej
kasy. Kwotę zebraną z datków rozdziela dyrektor między persona!.
Nie wolno sprzedawać chorym albo kupować od nich nawet drobno
stek, nie wolno pośredniczyć w ich korespondencji. W § 5 zabrania
się używania alkoholu, w § 6 wymaga się absolutnej subordynącji.
§ 7 reguluje drogę i sposób zażaleń. W § 8 omówiona jest służba na
oddziałach, § 9 dotyczy formy przyjęcia chorego, na oddział. W §. 10
jest mowa o ubraniu i bieliźnie, w § 11 o pożywieniu chorych; § 1 2
zawiera przepisy o zachowaniu się personału w specjalnych budyn
kach szpitalnych i warsztatowych, o urządzeniach technicznych i ich
użytku. § 13 omawia stronę higieniczną urządzeń szpitalnych i życia
szpitalnego. § 14 zaleca ostrożność przy manipulowaniu ogniem jakoteż zabrania wydawania chorym zapałek i palenia tytoniu na oddzia
łach. W § 15 mowa jest o dyżurach lekarskich, w § 16 o zwiedzaniu
zakładu przez obcych.
Oprócz tych ogólnych przepisów istnieją specjalne przepisy słu
żbowe dla personału pielęgniarskiego, gdzie w 19 paragrafach ujęte
są obowiązki i czynności związane z pielęgniarstwem psychjatrycznem.
Dodatek A do tych przepisów zawiera wskazówki, jak należy się za
chować wobec epileptyków podczas napadu kurczowego. Dodatek B
natomiast zawiera osobne przepisy dla służby nocnej. Pozatem istnieją
osobne przepisy dla personału w przypadkach pożaru; w przepisach
tych są wyszczególnione obowiązki pielęgniarzy i pielęgniarek. Każdy
z nich ma ściśle określony zakres działalności i odpowiednio wskazane
stanowisko w czasie pożaru.
W poszczególnych pozycjach regulamin służbowy dla personału pie
lęgniarskiego w Poznańskich Krajowych Zakładach Psych jatrycznych
z dnia i2 marca 1897 r. zawiera następujące przepisy:
§ 1.

§

2.

§ 3.

Pielęgnowanie chorych jest głównem zadaniem personału pielęgniar
skiego.
Chorych należy traktować z dobrocią, cierpliwością i szacunkiem,
należy zawsze uwzględnić stan psychiczny chorych. Znęcanie się nad
nimi jest surowo wzbronione.
Pielęgniarz(ka), z chwilą wstąpienia do służby, przyjmuje na siebie obo
wiązek sumiennego informowania swych przełożonych o wszystkiem, co
może wyrządzić szkodę choremu wzgl. zakładowi.
Personał winien ostrożnie obchodzić się z własnością zakładową oraz
własnością osobistą chorych i czuwać nad tern, aby nic nie zginęło.
Pielęgniarz(ka) odpowiada za szkody powstałe z powodu jego (jej) nie
dbalstwa.
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§ 5.
§ 6.

§ 8.

§ 9.

§ 11.

§ 12.
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Personalowi nie wolno zabierać lub wypożyczać do prywatnego
użytku rzeczy zakładowych lub należących do chorych. Pielęgniarz(ka)
przywłaszczający i(a) sobie —■ dia użytku osobistego lub dla swej ro
dziny — pokarmy, przeznaczone dla chorych, podlega surowej karze.
Datki pieniężne od chorych wzgi. ich rodzin należy składać do
wspólnej kasy pielęgniarskiej.
Personałowi nie woino bez wiedzy i pozwolenia Dyrekcji zatrudniać
chorych prywatnie, nie wolno kupować, sprzedawać, zamieniać przed
miotów będących własnością chorych.
Bez zezwoienia iekarza nie woino załatwiać spra^funków i kores
pondencji dla pacjentów.
Personał winien wystrzegać się pijaństwa. Kto przynosi alkohoi do
zakładu, podlega surowej karze.
Pielęgniara(ka) winien(na) wobec przełożonych okazywać szacunek,
być skromnyi(a), posłuśznyi(a), obowiązkowy(a), punktualny(a) i gorliwy(a) w służbie, — niepowiniem(a) sprzeczać się i wypowiadać zby
tecznych tłómaczeń itp. W yższym urzędnikom zakładu, którzy nie są
jego bezpośrednimi prziełożonymi, winiera(a) również okazywać sza
cunek.
Pieięgniarzi(rka) wstaje latem o godz. 5-tej, zimą — o 6-tej. iDo pierw
szego śniadania (latem o godz. 6-tej, zimą — o 7-'ej) należy sypialnie
uporządkować, następnie umyć się, uczesać i czysto i porządnie się
ubrać.
Chorzy (wskazani przez lekarza) wychodzą do zajęcia latem
o godz. 7-ej, zimą — o 8-ej. O godz. 11,30 wracają do pawiionów.
Obiad podaje się o godz. 12-tej.
Po południu chorzy zaczynają swe zajęcia o godz. 2-ej i(w dni upal
ne później). Zajęcie kończy się pół godziny przed kolacją.
Chorych, pozostających w domu, należy w dni pogodne wyprowa
dzać na przechadzkę.
Kolację podaje się iatem o godz. 7-ej, zimą — o 6-tej.
Wieczorem o godz. 8,30 chorzy i personał i(z wyjątkiem straży noc
nych) udają się na spoczjmek. Wyjątki są dopuszczalne jedynie za ze
zwoleniem lekarzy.
Chorych nowoprzyjętych należy natychmiast po zbadaniu przez lekarza
wykąpać i rzeczy ich za wyjątkiem przedmiotów służących do codzien
nego użytku oddać na przechowanie.
Na oddziałach 3-ej klasy personał jada wspólnie przy stole z chorymi.
Obłożnie chorym podaje się jedzenie do łóżka na podkładce i czuwa nad
tern, aby nie pobrudziii siebie i bielizny.
W e dnie chorzy nie poWinni być pozostawiani w sypialni.
Pielęgniarzom nie wolno bez upoważnienia Dyrekcji wzgl. lekarzy
wchodzić do pawilonów żeńskich, a pielęgniarkom na oddziały przezna
czone dla mężczyzn. Wstęp do warsztatów, magazynów, do kuchni,
pralni, maszynowni jest dopuszczalny tylko w sprawach związanych ze
służbą.
Należy sumiennie przestrzegać przepisów dotyczących ogrzewania
pawilonów oraz urządzeń wentylacyjnych i donieść bezzwłocznie in
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spektorowi wzgl. I-mu maszyniście zakładu o uszkodzeniach w dziale
technicznym. W ogóle personał winien czuwać nad tem, aby chorzy nie
uszkodzili urządzeń zakładowych jak instalacja ogrzewania i oświetle
nia. Za uszkodzenia, powstałe z winy personału^ tenże odpowiada.
§ 13. Chorych należy przynajmniej raz na tydzień kąpać.
Personał winien dbać o to, ażeby chorzy rano się umyli, uczesali
i płukali usta, a wrazie potrzeby im dopomóc. Należy również pamię
tać o tern,, aby chorzy — po powrocie od zajęcia — oczyścili sobie ubrania i umyli ręce. Chorzy, zajęci na dworze, winni przed wejściem
do sali oczyścić obuwie.
Chorych należy na ich życzenie — za zgodą lekarza — golić parę
razy tygodniowo.
'
'
Personał winien łazienki i ustępy utrzymywać porządnie i czysto,
a bawialnie i sypialniie,, stosownie do pogody, często i gruntownie
przewietrzać, oraz przeprowadzać dezynfekcję według zarządzeń le
karza.
§ 14. Personał winien przestrzegać ostrożność w używaniu ognia i światła.
Należy dbać o to, aby chorzy nie mieli zapałek ani zapalniczek.
Popiół i żarzące węgle należy przechowywać w żelaznych naczy
niach; żarzących węgli nie wolno przenosić.
W budynkach i warsztatach wolno przechowywać słomę i inne
łatwo zapalne przedmioty tylko w ilościach koniecznie potrzebnych. Pa
lenie tytoniu w sypialniach jest wzbronione.

Regulamin powyższy został uzupełniony i rozszerzony szczegółowymi
przepisami służbowymi dla personatu pielęgniarskiego w Krajowych Zakła
dach Psychiatrycznych Starostwa Krajowego w Poznaniu z dnia 15-go sierp
nia 1901 r.
1.

Zadaniem persohału pielęgniarskiego jest dozorowanie i pielęgnowanie
chorych oraz utrzymywanie czystości i porządku W zakładzie.

2

Przełożonym personału pielęgniarskiego jest w pierwszej linji dyrektor,
tudzież lekarze zakładowi. Dalszymi przełożonymi są urzędnicy admini
stracyjni w sprawach swego zakresu działania.
Personał pielęgniarski bezpośrednio podlega starszym pielęgniarzom
i(st. pielęgniarkom). Przez nich otrzymuje on w zasadzie wszystkie roz
kazy i zarządzenia przełożonych. Im też najpierw przedkłada swe ży
czenia, prośby i zażalenia.

3.

Przy zatrudnianiu chorych w polu, ogrodzie, warsztatach, pralni,
kuchni itd. winien personał pielęgniarski, dozorujący chorych, stosować
się do zarządzeń odpowiednich urzędników i kierowników (inspektora za
kładu, rządcy folwarku, maszynisty, ogrodnika, pierwszej kucharki, prze
łożonej pralni itd.).
Personał pielęgniarski winien zawsze i wszędzie bacznie uważać na cho
rych sobie powierzonych, ażeby zapobiec oddaleniu się chonego lub
jakiej szkodzie.
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W razie choroby lub innej przeszkody w pełnieniu służby należy na
tychmiast zawiadomić starszego pielęgniarza (starszą pielęgniarkę).
Urlopów udziela się kolejno.
Urlopy nadzwyczajne lub podania
0 przedłużenie urlopów mają być zawczasu zgłaszane starszemu pielęg
niarzowi i(st. pielęgniarce).
4.

Czyszczenie sal, pokoi mieszkalnych, sypialni, korytarzy, ustępów, mebli,
Przyborów i przyrządów, przechowywanie tychże, przewietrzanie doko
nywa się według odpowiednich przepisów.

5.

O każdej nieprawidłowości lub uszkodzeniu oświetlenia, wodociągu, ogrze
walni, łazienek, ustępów, w szczególności zamków i zasuwek u okien
1 drzwi w pokojach należy bezzwłocznie zawiadamiać starszego pielęg
niarza (st. pielęgniarkę).
Do służby pielęgniarskiej należy nadzór nad zamykaniem starannem
drzwi i okien.
^

6.

Zakazuje się udzielania wszelkich wiadomości o chorych osobom niepo
wołanym.
!
i
Datki pieniężne od chorych, opuszczających zakład, lub od ich rodzi
ny, mają być składane w kasie pielęgniarskiej do wspólnego podziału.
Wszelkie podarunki wolno przyjmować tylko za każdorazowem upoważ
nieniem dyrektora.

7.

Żadną miarą niedozwolone jest dawanie lub pożyczanie chorym pie
niędzy lub jakichkolwiek przedmiotów; również zabrania się wszelkiego
kupna od chorych.
Za meble, przybory, bieliznę, ubrania itd. na oddziale odpowiedzialnym
jest pielęgniarz oddziałoWy(pielęgniarka oddział.), który ma obowiązek
o każdem jakiemkolwiek uszkodzeniu na oddziale powiadomić starszego
pielęgniarza (st. pielęgniarkę).
Zużyte lub rozbite przedmioty', podartą bieliznę itd. wymienia się na
nowe.

8.

Surowo zabronione jest wyrzucanie do ustępów słomy, opatrunków, ła
tek, zużytych ścierek, w łosów itd. Opatrunki, zużyte łatki i ścierki należy
palić w kotłowni.
Zużytą słomę przenosi się do szopy, na ten cel przeznaczonej. Śmieci
należy wynosić w wiaderkach do śmieciami, skorupy należy składać
w miejscach na ten cel przeznaczonych.
Brudną wodę, pozostałą po czyszczeniu podłogi, praniu itd., należy
wylewać do zlewu, a nie do ustępu.

9.

Pielęgnowanie psychicznie chorych wymaga wielkiej sumienności, do
kładnego przestrzegania nawet najdrobniejszych przepisów i zarządzeń,
spokoju i panowania nad sobą. Jeżeli personał tych przymiotów sobie nie
przyswoi, łatwo mógłby zapomnieć, że pielęgnuje chorych nieprzyjem
nych, nieraz gwałtownych, lub wstrętnych, którzy swych postępków so
bie nie uświadamiają.
Do chorych należy zawsze odnosić się grzecznie i przyjaźnie. Trzeba
nad nimi bacznie czuwać, nie drażniąc ich.
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10. Persona! pielęgniarski winien samorzutnie, nie czekając na pytanie leka
rza, zgłaszać:
1) niezwykłe zachowanie się, rozmowy i czyny chorego,
2) zanieczyszczanie się i niewłaściwe uczynki,
3) nieprzyjmowanie pokarmu l lekarstw,
4) popęd do samouszkodzenia i wszelkie wzmianki o tern,
5) wszelkie uszkodzenia lub zmiany na powierzchni skóry (wrzody, w y
sypki, odleżyny),
6) brak apetytu, wymioty, biegunkę, zaparcie stolca, przeszkody w odda
waniu moczu, upławy, krwawienie.
W każdym nagłym wypadku, czy w dzień czy w nocy, należy zawe
zwać lekarza.
Dla służby nocnej istnieją osobne przepisy (Dodatek B).
Persona! pielęgniarski powinien chorym pomagać (przy ubieraniu,
przy myciu, czesaniu, czyszczeniu ust), o ile zachodzi tego potrzeba. Za
daniem personału jest dbać, ażeby chory wyglądał czysto; sale i łóżka
należy utrzymywać w czystości i porządku.
Chorych zanieczyszczających się należy •w regularnych odstępach
wyprowadzać na ustęp.
Każdego wieczoru ubrania mają być wynoszone z sal, a kieszenie
badane.
Persona! ma zwracać baczną uwagę na robactwo i donosić o tem.
11. Izolowanie chorych gwałtownych lub niebezpiecznych jest niedozwolone.
O pielęgno\vaniu chorych na padaczkę patrz dodatek A.
12. Do zajęć domowych, w ogrodzie, w polu itd. wolno brać tylko chorych,
wyznaczonych przez lekarza. Jeżeli chory wzbrania się i nie chce zająć
się czemśkolwiek albo okazuje zmianę w zachowaniu się, należy odpro
wadzić go na oddział i donieść o tem starszemu pielęgniarzowi (st. pie
lęgniarce).
Chorych zatrudnionych nie należy nigdy zostawiać samych. Ody je
den lub kilku chorych, będących pod dozorem jednego tylko pielęgniarza
(pielęgniarki), zachowuje się niespokojnie, wtedy odprowadza się wszyst
kich chorych z powrotem.
Po każdej pracy chorzy mają myć ręce i czyścić ubrania.
13. Przy rozdzielaniu jedzenia trzeba dawać baczenie, ażeby nieoględni i łap
czyw i chorzy nie jedli potraw gorących. Przy rozdzielaniu ryb należy
uprzednio usuwać ości.
Wszystkim chorym (prócz kakich, którzy się znajdują w pawilonie
I, VIII, IX, X, XI) należy mięso pokrajać na drobne kawałki. W zasadzie
nie podaje się chorym noży i widelcy do rąk. Na oddziałach, w których
używanie noży i widelców jest dozwolone, należy je przy nakrywaniu
stołu policzyć, jak również skontrolować ich liczbę po skończonym po
siłku, następnie trzeba je zaraz oczyścić i zamknąć.
14. Kąpiel (.czyszczającą stosuje się co tydzień. Ciepłota ma być zawsze
tnier.zona termometrem i wynosić 35®C.
Kąpiele te trwają 10 minut.
Po każdym chorym wodę należy zmienić.
Choizy na otwartych oddziałach dostają natryski. Nigdy nie wolno
chorego pozostawiać samego w kąpieli.
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15. Chorych wolno odwiedzać tylko za pozwoleniem lekarza. Przy odwie
dzinach trzeba uważać, ażeby chorym nie doręczano potajemnie ja
kichkolwiek szkodliwych przedmiotów. Rzeczy, przyniesione chorym,
należy przejrzeć i w ręczyć choremu za poprzedniiem zeżwoleniem lekarza.
16. Macerjaty do pisania i do rysunków doręcza chorym tylko starszy pie
lęgniarz (st. pielęgniarka) za pozwoleniem lekarza.
Listy od chorych mają być doręczane lekarzom podczas wizyty.
Treść listów winna być zachowana w ścisłej tajemnicy.
Bez pozwolenia dyrektora nie woino nikomu załatwiać chorym
sprawunków.
17. Przed przechadzką w parku trzeba chorych policzyć. Jeden pielęgniarz
(pielęgniarka) prowadzi oddział, a drugi(a) zamyka pochód.
Po powrocie do domu należy ponownie skontrolować liczbę chorych.
18. Nakazuje się ostrożne obchodzenie się z ogniem i światłem, celem za
pobieżenia wypadkom pożaru. Należy baczyć, ażeby chorzy nie w e
szli w posiadanie zapałek lub innego rodzaju materjałów zapalnych.
Popiół i tiące się węgie woino tylko w żelaznych naczyniach przecho
wywać, paiących się węgli nie wolno przenosić z jednego miejsca na
drugie.
Palenie tytoniu w sypialniach jest zakazane.
O zachowaniu się w razie wybuchu pożaru pouczają osobne przepisy.
19. Kary za przewinienia wymierza dyrektor lub jego zastępca.
Lżejsze
przewinienia karane będą upomnieniem lub pozbawieniem urlopu; dalej
stosuje się kary pieniężne. Przy cięższych przewinieniach stosuje się
naganę, ostrą naganę, wreszcie wydalenie.
DODATEK A . ,
Przepisy o pielęgnowaniu chorych na padaczkę.
1.

2.

3.

4.

O każdym napadzie kurczowym należy rano donieść starszemu pielę
gniarzowi (st. pielęgniarce).
Oprócz tego o każdym napadzie kurczowym należy powiadomić le
karza podczas wizyty.
W chwili napadu kurczów należy chorego ułożyć na podłodze, podkła
dając mu pod głowę poduszkę; odzienie, koszulę, kołnierzyk należy
rozpiąć, ażeby nie krępować oddechu i ruchu.
Jeżeli chory uiegnie
napadowi podczas jedzenia, należy możliwie prędko w ydobyć mu z ust po
zostałe resztki pokarmu palcem lub trzonkiem od łyżki. Po napadzie
z reguły należy chorego położyć do łóżka.
W zyw a się lekarza; gdy napad trwa zbyt długo, gdy napady w krót
kich odstępach przychodzą jeden po drugim, gdy występuje sinica i cho
remu grozi uduszenie, gdy chory podczas napadu się zranił i gdy po
napadzie występują objatvy silniejszego podniecenia lub zamroczenia.
Chorzy padaczkowi bywają drażliwi i gwałtowni, przeto zapobiegać
należy konfliktom tych chorych z otoczeniem i z personałem.
Podczas napadu należy baczyć: na rodzaj ruchów kurczowych, ko
lejność i czas trwania tychże, na zabarwienie twarzy (bladość, sinica), spo
sób oddychania, na toczenie się z ust piany lub krwi, na mimowolne
oddawanie moczu i kału.
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DODATEK B.
Przepisy dla służby nocnej.
Służbę nocną obejmują pielęgniarze (pielęgniarki), wyznaczani — w y
znaczane — kolejno co miesiąc. W e dnie są oni iwolni od służby.
Czuwanie rozpoczyna się o godz. 8-mej wieczorem, a kończy się o
6-tej rano. Straży nocnej nie wolno odejść aż do przyjścia służby dziennej.
Służba nocna otrzymuje szczegółowe pouczenia od starszych pielę
gniarzy (st. pielęgniarek) i lekarzy.
Wszystkie zbędne przedmioty i krzesła należy usunąć z sali.
Szczególniejszą baczność skierować należy na chorych skłonnych do
samobójstwa oraz chorych zanieczyszczających się.
W nagłych wypadkach służba nocna winna zawezwać lekarza. Uczy
nić to należy przez pielęgniarza (pielęgniarkę) oddziałowego(wą).
Co kwadrans należy znaczyć zegarek kontrolny.
Wszystkie wydarzenia na salach należy wpisywać do książki rapor
towej. O szczególnie ważnych sprawach należy oprócz tego ustnie powiado
mić przełożonych.

Podany powyżej szkic organizacji pielęgniarstwa w zakładzie psychia
trycznym, organizacji przeprowadzonej już do pewnego stopnia w zakładach
Województwa Poznańskiego a w szczególności w Dziekance, jest jednym
z pomiędzy wielu. Jakkolwiek organizacja służby jest przystosowana do po
trzeb zakładu i narazie wystarczająca, to jednak może ona być pod nie
jednym względem rozszerzona, uzupełniona i udoskonalona.
Organizowanie pielęgniarstwa psychiatrycznego znajduje się na dro
dze powolnej ale ciągłej ewolucji i postępuje żwaw o naprzód dla dobra
i pcżytku chorych, oraz dla polepszenia bytu i podniesienia socjalnego sta
nowiska personału pielęgniarskiego.
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Hópital Psychiatriąue public dę Posnanie i Dziekanka.
Dr. phil. Al. Piotrowski.
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L ’ORGANISATION DU SERYICE DES GARDESMALADES DANS L ’HOPITAL PSYCHIATRIQUE.
Par
AL. PIOTROWSKI,

Rapport prepare pour le VIII Congres des Alienistes Polonais a Varsovie
le 27, 28 et 29 mai 1928.
L ’auteur discute la ąuestion du personnel des gardes-malades
dans rhópital psychiatriąue et exige de serieuses etudes professionnelles comme fondement indispensable a son fonctionnement regulier
et ceci tant pour le hien des malades que pour elever ou meme maintenir
ce meme personnel au niveau social voulu. La profession de gardemalade hien comprise est une specialite difficile, serieuse et pleine de
responsabilite, elle absorbe toutes les facultes physiąues et intellectuelles; il faut s’y adonner de tout coeur.
Le personnel ne peut pas etre bien prepare a ses devoirs, si le
medecin-alieniste ne trouve pas de sentiment pour ses efforts educatifs meme chez les gardes-malades superieurs et anciens. Si le medecin et le garde-malade superieur sont a la hauteur de leur profession
— le malade sera entoure de soins pleins de sollicitude et les nouveaux postulants apprendront a devenir des aides utiles.
Le bon
exemple des anciens joue un grand role dans 1 education des nouveaux.
L ’auteur tracę le plan de cette education, enumere les objets
a enseigner aux cours pour gardes-malades, represente la methode
a employer dans la promotion du personnel d’un grade inferieur aux
grades superieurs et exige un minimum de 54 et un maximum de 66
heures de travail par semaine et expose la methode particuliere a Dzie
kanka qui permet — malgre un moindre nombre de gardes-malades —
de satisfaire aux exigences du service sans surcharger le personnel.
Enfin, 1’auteur cite les reglements et les prescriptions auxquels le per
sonnel est soumis a Dziekanka.
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Krajowy Zakład Psychiatryczny Dziekanka. — Dyr. dr. med. dr. phil.
AL Piotrowski.

ZA SA D A SWOBODY OSOBISTEJ A PRZYMUSOWE
UMIESZCZENIE PSYCHICZNIE CHOREGO
W SZPITALU.
Referat dla VIII Zjazdu Psychjatrów Polskich w '{^'arszawie
dnia 27, 28, 29 maja 1928 r.
Priygotottfał

AL. PIOTROWSKI.

Swoboda osobista stanowi najwyższe dobro jakiem się cieszy
i do czegio ma niezaprzeczalne prawo każdy obywatel. Dla tego dobro
to należy respektować oraz zapewnić mu — wszelkiemi możliwemi
gwarancjami prawnemi i społecznemi — trwałość i niedopuścić, aby
mogło być naruszone bezpodstawnie, niepotrzebnie lub ograniczone
bezprawnie.
Podkreślając postulat nienaruszalności swobody osobistej, trze
ba się jednakże wystrzegać przesady, albowiem przesada w tym wzglę
dzie może niekiedy doprowadzić do absurdu, mianowicie w przypadku
zacliorzenia psychicznego, gdy chory, potrzebujący w celach kuracyj
nych koniecznie opieki zakładowej, dobrowolnie nie chce się poddać
skutecznemu leczeniu, a ze względu na zasadę nienaruszalności swobo
dy osobistej przymusowe oddanie go do szpitala zostałoby zaniechane.
Przymusowe umieszczenie psychicznie chorego w szpitalu psychjatrycznym jest naruszeniem swobody osobistej. Jeżeli jednak obywatel,
który z powodu niemożności swobodnego i prawidłowego kierowania
swoimi czynami wskutek chorobowych zaburzeń psychicznych nie jest
zdolny do samodzielnego życia społecznego, ponieważ antyspołeczną
działalnością wyrządza szkodę bliźnim i sobie, jeżeli nie może prawi
dłowo korzystać z praw, jakie mu przysługują z tytułu swobody oso
bistej wzgl. jeżeli wykorzystuje te prawa na szkodę cudzą i własną,
to jego swoboda osobista winna ulec ograniczeniu dla jego własnego
i cudzego dobra i bezpieczeństwa w formie przymusowego umieszcze
nia go w szpitalu psychiatrycznym bez względu na to, czy dotknięty
godzi się z pobytem w zakładzie czy nie.
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Chory, który się czuje pokrzywdzonym, zawsze ma możność
zaprotestowania przeciwko internowaniu i może wnieść skargę do
prokuratora o pozbawienie go wolności osobistej. Nie wszyscy cho
rzy czynią to. Znaczna większość internowanych poddaje się bez opo
ru leczeniu w szpitalu psychiatrycznym. Są to przeważnie chorzy
psychicznie zahamowani, zdezorientowani, przygnębieni, obojętni,
bez energji i inicjatywy. Tacy chorzy okazują nawet pewne zadowo
lenie, że znaleźli w szpitalu psychiatrycznym spokój i zrozumienie
dla swych cierpień, wyobrażeń, pragnień i dążności, że znajdują się w
miejscu odpowiedniem, bezpiecznem, gdzie się mogą ukryć przed szkodliwościami świata zewnętrznego, w którym doznali wiele przykrości
i rozczarowań. Po opuszczeniu szpitala ozdrowieńcy nieraz wyrażają
wdzięczność za doznaną opiekę i niekiedy wracają do niego z własnej
woli, gdy spostrzegą, że choroba wraca.
Istnieje jednak nieznaczna mniejszóść pacjentów, którzy nie
mogą się pogodzić z faktem pobytu w zakładzie psychiatrycznym. Cho
rzy protestują mniej lub więcej energicznie przeciwko internowaniu,
domagają się natychmiastowego wypisania. Niektórzy dochodzą swe
go prawa w ten sposób, że wysyłają do prokuratora skargi o pozbawie
nie ich swobody osobistej wzgl. udają się z zażaleniami do władz admi
nistracyjnych albo oddają sprawę adwokatom do formalnego przepro
wadzenia. Są to osoby nieszczęśliwe, bo w zupełności świadome swe
go niewygodnego, niepomyślnego, niemiłego położenia, a nieświadome
własnej choroby psychicznej. Chorzy tego rodzaju przeważnie nie od
czuwają żadnych dołegłiwości ani psychicznych, ani somatycznych,
nie wierzą, że są chorzy, uważają się za zdrowych, a internowanie
za krzywdę. Pacjenci owi nigdzie nie mogą się utrzymać, bo im
nigdzie nie jest dobrze. Zawsze niezadowołeni ze wszystkich i ze
wszystkiego, mają nieuzasadnione pretensje, wchodzą w konflikt z oto
czeniem i z porządkiem publicznym, w zakładzie zaś stanowią ełement
fermentujący, niespokojny, wiecznie niezadowołony, wpływający ujem
nie na towarzyszy. Swojem pieniactwem uprzykrzają życie łekarzom,
piełęgniarzom, chorym i sobie. Osoby tego typu odczuwają z przykro
ścią pobyt w otoczeniu chorych psychicznie, przyczyny jednak swego
przykrego położenia nie znajdują w sobie, łecz dopatrują się jej poza
własną osobą, szukają jej w otoczeniu: u łekarzy, piełęgniarzy, u włas
nych krewnych. Perswazjom są zwykłe niedostępni. Utrzymują zaw
sze, że są w prawie, ża prawo jest po ich stronie, że tyłko oni postę
pują prawidłowo, słusznie, dobrze, wszyscy inni postępują rzekomo
niewłaściwie i są winni ich internowania.
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Ponieważ umysłowość tych chorych pod względem formalnym
nie ulega znacznemu zboczeniu, ponieważ chorzy ci argumentują na
pozór logicznie, przytem często odznaczają się wymową, biegłością
w wysławianiu się, posiadają swadę,odcinają się ironicznie, więc wo
bec laików nie łatwo wykazać, że — mimo zachowanej formalnej spra
wności umysłowej — są to osoby psychicznie chore, które ukrywają
i zatajają urojenia, nie przyznają śię do halucynacji i zręcznie dysymulują przejawy chorobowe.
Rodzina, która zrobiła smutne doświadczenie z chorym, nie chce
go przyjąć z powrotem do domu z obawy przed jego wybrykami, wie
dząc, że w ognisku domowem chory zachowywałby się nadał niedo
rzecznie, dokuczał i sprawiałby dużo przykrości otoczeniu. Nawet gdy
zakład chętnie chciałby się pozbyć niewygodnego pacjenta, natarczy
wie domagającego się zwolnienia, wysyłającego skargi do władz o in
ternowanie, — to wbrew wołi rodziny wzgl. mandatarjusza nie może
go zwolnić, ponieważ stoją temu na przeszkodzie przepisy. Przepisy
przewidują dwie ewentualności. Pierwsza ewentualność uwzględnia
osoby, które muszą być wypisane, druga zaś dotyczy pacjentów, któ
rzy m o g ą h ^ t wypisani.
O zwolnieniu chorego decydują zatem następujące momenty.
Pacjent m usi być wypisany, jeżeli wryzdrowiał, jeżeli sąd od
mówił ubezwłasnowolnienia albo zniósł ubezwłasnowolnienie, jeżeli
wdadza, która zarządziła umieszczenie chorego w zakładzie, zażąda
wypisania go, jeżeli rodzina albo prawny zastępca, który spowodował
umieszczenie chorego w zakładzie, domaga się wypisania pacjenta.
Pacjent m o że być zwolniony, jeżeli nie potrzebuje więcej
opieki zakładowej, jeżeli zapłata za chorego nie jest uiszczona i to
tyłko wtedy, gdy stan psychotyczny pacjenta na to pozwała, oraz jeżełi
niema miejsca w zakładzie.
O
każdem wypisaniu (tak jak i o przyjęciu) chorego donosi się
władzy nadzorczej, policji i prokuratorowi, wreszcie sądowi opiekuń
czemu, o ile pacjent jest ubezwłasnowolniony.
Że typ pacjentów, o których mowa, może narobić dużo ambarasu
i przysporzyć trudności psychjatrze, przyczyniając się skargami swojemi, wystosowanemi do władz, do pomnożenia i tak już obszernej w za
kładach psychjatrycznych korespondencji urzędowej, świadczą nastę
pujące przykłady.
I.
Panna M. L. K., łat 35, kat., nauczyciełka, przybyła do Zakła
du dn. 15. 11. 1927 r., jest dziedzicznie obciążona; matka była nerwo
wa (Hy), stryj miał PP., jego córka Hy, siostra zboczenia seksuałne.
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Jako niemowlę K. miała koklusz, była zawsze wątła, do lat
7-miu nie objawiała zboczeń charakteru. Od tego czasu przebijały
u niej złośliwość, nieufność, nieprzystępnóść, obojętność, opryskłiwość,
ironja, n i e n a w i ś ć do rodziny, zarozumiałość, niewystarczałność
własnej pracy, niedbałe wywiązywanie się z przyjętych obowiązków,
chmurny, zgryźliwy nastrój. Matka charakteryzowała córkę jako d r ęc z y c i e ł k ę r o d z i c ó w i o t o c z e n i a . Znajomi i krewni uważałi chorą za dziwaczkę. Pracując u obcych, stroniła od nich, nie umiała
zyskać zaufania Już w roku 1923 chora czuła się nieszczęśliwą, miała
urojenia choroby narządów płciowych i „rdzenia pacierzowego". Jako
nauczycielka spóźniała się na lekcje, przychodziła do szkoły w spo
dniach, zachowywała się dziwacznie, twierdząc, że nie łubi ograniczeń;
musiała też posadę opuścić. Po śmierci matki przebywała jakiś czas
w domu ojca, nie zajmowała się jednak gospodarstwem, wymagając za
to zajęcie 300 zł. miesięcznie, przytem robiła niepotrzebne wydatki,
często nadmierne i bezowocne. Stąd starcia między ojcem a chorą.
Chora wreszcie powiedziała ojcu, że będzie jej lepiej, jak ojciec umrze.
Kilkakrotnie dom opuszczała, szukając posad i zajęć, które ciągle zmie
niała, zaciągała różne pożyczki poza piecami ojca, wreszcie pożyczyła
100 zł. od żydówki, obiecując wzamian, że wpłynie na wuja, sędziego,
aby osądził sprawę męża wierzycielki na jego korzyść.

Fakt ten przebrał miarę. Rodzina przywiozła chorą do D.
S t a n o b e c n y : ^ Wzrost 1,65 m., waga 49,5 kg., niedosta
teczna. Krótki wzrok. Nad łewem płucem stłumienie, oddech nieczy
sty, chropawy.
Odruch rogówkowy i odruchy kołanowe osłabione.
Oppenheim zaznaczony.
Psychicznie: Pacjentka jest zorjentowana; jej procesy myślenia
nie objawiają widocznych zboczeń, pamięć i zapamiętywanie normalne.
Uderza nieodpowiedniość uczuciowo-nastrojowa do warunków obecne
go życia i sytuacji życiowej. Chora zachowuje się wyniośle, zarozu
miale, ironicznie i nieufnie w stosunku do lekarzy, jest przytem pewna
siebie. Z czasem oswaja się z otoczeniem, ale zawsze trzyma się na
uboczu od chorych, ,,nie znajduje tu oddźwięku dla swoich słusznych
dążeń i życzeń". „Im dłużej przebywa w zakładzie, tern mniej ma zau
fania do lekarzy, tern mniej dla niej są warci". Proponuje, aby dać
jej posadę biuralistki, za wynagrodzeniem 300 złotych.
Pacjentka, u której rozpoznano hebefrenję, napisała następujące
podanie do prokuratora ze skargą, że ją bezprawnie zamknięto w za
kładzie.
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„Dnia 14-go listopada b. r. z mieszkania, gdzie się chwilowo znajdowa
łam, u ciotki mojej p. Ł., zamieszkałej przy ul. . . w W., zostałam podstępnie
zmuszoną do wyjazdu pociągiem pośpiesznym do Q., a stąd samochodem do D.
Do powyżej wymienionego mieszkania, nie dawszy mi przedtem wyjść,
sprowadzono mężczyznę i kobietę, których nie znam, oraz posterunkowego
n u m e r........... , o ile pamiętam, i pod grozą użycia z ich strony siły, musia
łam opuścić to mieszkanie i udać się na, dworzec główny, skąd wyjechałam
do O. Dwoje ludzi w ciągu całej drogi nie opuściło mnie na krok.
W obec gwałtu, dokonanego na mojej osobie, wnoszę skargę do Pana
Prokuratora, prosząc o niezwłoczne zajęcie się moją sprawą, w celu uwol
nienia mnie z zakładu, jako zupełnie zdrowej, co potwierdzić mogą wszyscy
moi znajomi, i o czem Pan Prokurator sam może się przekonać, o ile zechce
się pofatygować do zakładu w D.
Polecając moją sprawę łaskawej uwadze Pana Prokuratora i prosząc
Go usilnie o jaknajgorliwsze i jaknajśpieszniejsz.e zajęcie się nią“ ...

Podanie wysłano do prokuratury z następującymi komentarzami
lekarza.
a). „Przesyłając Panu Prokuratorowi wniosek p. M. K., lat 35 (prze
bywającej w D. od 15 listopada b.r.) na wyraźne jej życzenie, wypowiedziane
na konferencji lekarskiej dnia 2.12. br., zaznaczamy, że w treści i formie tegoż
nie można wyczytać nic chorobowego.
Parotygodniowa obserwacja chorej oraz dane anamnestyczne ujawniają
cały szereg objaSyów, które pojedyńczo wzięte, byłyby bez znaczenia, w ze
spole jednak cechują osobowość chorobową. Objawy te są następujące:
1) niejasne, fantastyczne, niezwykłe porywy,
2) stała skłonność do wywyższania własnej osoby,
3) ogólnikowe, enigmatyczne odpowiedzi, unikające konkretnego ujęcia za
czepionej sprawy,
4) chęć robienia najbliższemu otoczeniu swemu naprzekór,
5) oschłość, nieufność i podejrzliwość (autystyczne nastawienie) w stosunku
do otoczenia,
6) skłonność do samotności, datująca od 18-go roku życia,
7) zboczenia psychiczne, datujące od dzieciństwa, jak: dziwaczna, niekarna,
egotyczną, kontrująca, w stałym konflikcie z rodziną, szczególnie z ojcem,
często oddalała się z domu rodzinnego, bezcelowo wydawała pieniądze;
jako nauczycielka przychodziła w spodniach na lekcje; wszystko objawy,
utrudniające pannie K. utrzymanie się na stanowisku zawodowem i w kon
takcie społecznym,
8) urojenia hypochondryczne, np. miała przekonanie, że ma chorobę wene
ryczną, spowodowaną przez samogwałt,
9) pewien brak współmierności między napięciem (intensywnością) uczu
ciowej reakcji i współrzędnemi tej reakcji przeżyciami. Np. uczucie nie
uzasadnionej nienawiści do ojca (sędziego) i rodziny, która okazuje chore]
dużo zainteresowania i zabiegów troskliwości,
10) nietyspółmierne procesom intelektualnym reakcje uczuciowe np. brak
poczucia wszelkiej nienormalności psychicznej pomimo tylu nieporozu
mień, tarć i konfliktów, jakie chora już przeżyła.
N. P. 4
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11) obciążenie psychopatyczne."
b). „W odpowiedzi na zapytanie Pana Prokuratora z dnia 6-go grudnia,
czy panna M. K. jest niebezpieczna dia otoczenia, określimy jej stosunek do
ojca, sędziego Sądu Okręgowego w S.
Panna M. K. żyć z ojcem nie może, niejednokrotnie więc oddaliła się
z rodzinnego domu nie z racji, że może w ostrych rozterkach z ojcem astma
tykiem, chorym na dusznicę i miażdżycę serca, w yw ołać atak apoplektyczny
resp. śmierć, ale raczej dla tego, że nie może tam zadośćuczynić sWoim ego
centrycznym zachciankom.
Jej oschłość uczuciowa, obojętność na chorobowy stan ojca, wrogie
nastawienie do niego, jej wybryki, niedorzeczne postępowania, mogą stanowić
dla tegoż prawdziwe niebezpieczeństwo.
Poza domem rodzicielskim pannie M. K. utrzymać się trudno z powodu
jej dziwacznego zachowania się, którego dowody niejednokrotnie składała,
czy to przychodząc jako nauczycielka do szkoły w spodniach, czy też w zatar
gu z inspektorem szkolnym, wskutek czego szkołę musiała opuścić i “w tym
podobnych, wykazujących jej asocjalność wystąpieniach."

Na skutek powyższych wyjaśnień, po przestudiowaniu akt zakła
dowych, prokurator zadecydował, że
„p o dokładnym zbadaniu sprawy umieszczenia pacjentki w Krajowym
Zakładzie Psychiatrycznym w D. nie znalazł podstaw do wdrożenia postępo
wania o pozbawienie osobistej wolności dla braku znamion tego prziestępstwa," i że
„Umieszczenie pacjentki w zakładzie nastąpiło zgodnie z obowiązują
cymi przepisami, bez jakichkolwiek nadużyć z czyjejkolwiek strony."

Pacjentka nie zadowolniła się tą odpowiedzią, tłómacząc decyzję
prokuratora okolicznością, że prokurator nie chciał wystąpić przeciw
jej ojcu jako swojemu koledze i sędziemu, więc przedłożyła drugi wnio
sek, w którym domagała się, aby prokurator wyznaczył osobę, któraby
się petentką zaopiekowała. W tym wniosku chora wskazała m. in. na
znanego biskupa oraz na byłego Prezydenta Rzeczypospolitej St. W.
jako odpowiednie osoby. Dla niefachowca tego rodzaju argumenty
nie zawierają nic nadzwyczajnego; jednakże psychjatra dopatrzy się
w nich urojeń prześladowczych i wywyższenia.
Przypadek powyższy został szybko zlikwidowany, ponieważ pro
kurator, doświadczony w sprawach psychjatrycznych prawnik, zorjentował się z łatwością, ujął rzecz ze stanowiska w obecnych warunkach
jedynie właściwego, t. j. ze stanowiska formalnego i zbadał sprawę na
okoliczność, czy umieszczenie petentki w zakładzie psychjatrycznym
nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami, bez jakichkolwiek nad
użyć z czyjejkolwiek strony.
II.
Bardziej skomplikowanie przedstawia się przypadek drugi,
albowiem wmieszały się tu osoby postronne, którym zależało na tern,
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aby pacjentka była wolna, gdyż wtedy mogłyby wykorzystywać łatwo
wierną, uległą chorą, rozdającą bezkrytycznie swoje pieniądze. Inte
resenci owi przy pomocy adwokatów usiłowali wszelkimi sposobami
wydostać chorą z zakładu, bądź to, że osobiście zjawiali sią w zakładzie,
domagając sią wydania chorej, bądź to drogą przez prokuratora, u któ
rego złożyli skargę o bezprawne pozbawienie wolności osoby rzekomo
zdrowej.
Zamiast historji choroby pacjentki podajemy korespondencję,
która miała miejsce między adwokatami wzgl. prokuratorem i Dyrekcją
Zakładu w sprawie internowania chorej.
Replika Dyrekcji zawiera opis najznamienniejszych cech choro
bowych pacjentki.
Adwokaci domagali się niezwłocznego zwolnienia jej na zasadzie
§ 239, II. k.k., który grozi karą więzienia każdemu, kto pozbawi oby
watela bezprawnie wolności osobistej i zwrócili się do Dyrekcji Zakła
du z następującem żądaniem:
„Dnia 8-go lipca 27 r. porwana została przemocą p. Z. K. z ulicy i uwie
ziona automobilem w niewiadomym kierunku.
Jako zastępcy prawni p. Z. K. upraszamy o powiadomienie oddawczyni
tego listu p. S. z P., siostry stryjecznej porwanej, czy p. Z. K. nie została
umieszczona w Zakładzie w D. i przez kogo?
Nadmieniamy, że stało się to w brew woli p. Z. K., przy użyciu gwałtu
fizycznego, a ponieważ p. Z. K. nie została dotychczas ubezwłasnowolniona
i tylko sama decyduje o miejscu pobytu swojem, czyn ten kwalifikuje się jako
zbrodnia z § 239 ust. 2 ustawy karnej.
Odnośne doniesienie karne zostało wniesione do Pana Prokuratora przy
Sądzie Okręgowym w B.
Jeżeli p. Z. K. została umieszczona w D., upraszamy o natychmiastowe
.spowodowanie jej zwolnienia".

Na to wezwanie Dyrekcja odpowiedziała, że pani Z. K.
została przyjęta do Zakładu na podstawie świadectwa lekarskiego jako
psychicznie chora. „Przytoczony w piśmie Panów § 239 ust. II ustawy karnej"
— głosi pismo Dyrekcji — „jest zastosowalny w razie pozbawienia wolności
obywatela zdroWego psychicznie, nie zaś w przypadku osoby chorej oddanej
do zakładu psychiatrycznego na kurację. Ubezwłasnowolnienie nie może słu
żyć za podstawę do umieszczenia ubezwłasnowolnionego w zakładzie psy
chiatrycznym. Ubezwłasnowolnienie i zakład psychiatryczny nie mają żadnego
związku przyczynowego. Ubezwłasnowolniony nie musi być internowany
w zakładzie, a osoba psychicznie chora przebywająca na kuracji w zakładzie
nie musi być ubezwłasnowolniona. Pni K. proponowaliśmy, aby poprosiła
Panów, w razie gdyby się czuła pokrzywdzoną, o przybycie do D* celem
omówienia warunków zmiany sytuacji".

Atoli „zastępcy prawni“ byli zdania, że pacjentkę można było
umieścić w zakładzie tylko za jej zgodą i że Dyrekcja stała się współ
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winną zbrodni pozbawienia wolności osoby nieubezwłasnowolnionej,
jeżeli współdziałała przy umieszczeniu chorej w zakładzie, i „wyjaśniłi“ ,
„że do umieszczenia nieubezwłasnowolnionej osoby psychicznie chorej
w zakładzie psychiatrycznym niezbędną jest zgoda pacjenta samego. Kto
umieszcza osobę własnowolną w zakładzie wbrew jej woli i kto przy tem
umieszczeniu współdziała, staje się winien zbrodni z § 239 ust. 2-gi ustawy
karnej.
Podając to do wiadomości Szanownej Dyrekcji, upraszamy o natychmiastowie zwolnienie p. Z. K., zaznaczając, że w przeciwnym razie Dyrekcja
staje się współwinną z osobami umieszczającemi.
Zarazem upraszamy o łaskawe zakomunikowanie p. Z. K., że dochodze
nia karne przeciwko winnym zostały przez Pana Prokuratora w B. wdrożone,
a zatem poczyniono kroki do jej uwolnienia, a to dla uspokojenia p. Z. K-“.
Że stanowisko „zastępców prawnych" nie było uzasadnione,.wykazują
informacje Dyrekcji:
„Na pismo z dnia 22-go lipca 27 r., w sprawie przyjęcia p. K. do tutej
szego Zakładu, donoszę uprzejmie, że przyjęcie osoby psychicznie chorej jest
pod względem formalnym zawsze przymusowe i następuje w brew jej woli,
ponieważ osoba psychicznie chora prawie nigdy się nie godzi na pobyt w za
kładzie psychiatrycznym.
W D. znajduje się obecnie 1012 chorych, pomiędzy tymi 110 ubezwłasno
wolnionych, przeważnie dopiero po przyjęciu do zakładu. W iększość pacjen
tów, t.j. 900, nie jest ubezwłasnowolniona.
Według wyjaśnień Panów Dyrekcja byłaby zatem w 900 przypadkach
winną zbrodni z § 239 ustęp 2 ustawy karnej, co z pewnością i Panowie nie
zechcecie twierdzić. Dotąd niema żadnej innej podstawy do respektowania
żądania Panów, jak tylko subiektywne Ich oświadczenie, że działają z plenipo
tencji pani K. Tymczasem pacjentka, aczkolwiek pragnie wrócić do domu,
bynajmniej nie protestuje przeciwko pobytowi w tutejszym Zakładzie, czuje
się dobrze, jest spokojna i zadowolona i oświadczyła, gdy jej proponowałem,
ażeby poprosiła Panów o interwencję w sprawie internowania, że nie napisze
do Nich, ponieważ niechce się procesować. Pani K. bynajmniej nie jest prze
trzymywana w tutejszym Zakładzie gwałtem i każdej chwili będzie zwolniona,
nawet wbrew woli mandatarjuszy, gdy wyzdrowieje i gdy nie będzie potrze
bowała opieki zakładowej.
Nadmieniam jeszcze, że Dyrekcja tutejszego Zakładu nie ulega żadnym
naciskom, skądkolwiek one pochodzą, ponieważ urzęduje według obowiązu
jących przepisów, postępowanie więc tutejszej Dyrekcji jest słuszne i prawne.
Zresztą zostały wdrożone kroki sądowe w celach ubezwłasnowolnienia
chorej."

Gdy korespondencja nie doprowadziła do celu, jeden „zastępca
prawny" usiłował w ustnych pertraktacjach przekonać Dyrekcję, że
naraża się ona na karę z cytowanego powyżej § 239, II i żądał, aby mu
pacjentkę wydano.
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Wypada zaznaczyć, że chorą przyjęto do Zakładu na wniosek
pełnoletnich dzieci. Dzieci były zatem najbłiższymi uprawnionymi do
odebrania chorej matki, nikt inny. Sprawa została zlikwidowana, gdy
zajął się nią prokurator, który pierwotnie także żądał zwolnienia cho
rej w piśmie niżej przytoczonem.
^ „W dniu 21 lipca 1927 r. wpłynęło doniesienie karne przeciw C. i T. K.
z K. o pozbawienie osobistej wolności w ten sposób, że rzekomo wbrew woli
Z. K. na zasadzie świadectwa lekarskiego dr. J. dostawiono ją przymusowo
do D. celem leczenia i że rzekomo tam przebywa.
Upraszam o odwrotne doniesienie, czy doniesienie to odpowiada praw
dzie, czy jest ona istotnie niebezpiecznie chorą tak, że zamknięcie jej w tam
tejszym Zakładzie jest konieczne — kto ją tam dostawił i na czyje zlecenie
została przyjęta.
Zatazem proszę o nadesłanie genezy i przebiegu jej choroby. Nadmie
niam, że na wypadek, gdyby choroba K. była tego rodzaju, że nie wymaga
zamknięcia celem ubezpieczenia innej osoby przed jej- ew. napadami oraz gdy
by Z. K. zażądała zwolnienia, należy ją z tamtejszego Zakładu natychmiast
zwolnić."

Dyrekcja odpowiedziała historją choroby pacjentki.
„Pani Z. K. została przyjęta jako psychicznie chora do tutejszego Zakła
du poraź drugi w dniu 8-go lipca br. na podstawie świadectwa p. dr. J. w D.,
który oświadczył, że umieszczenie psychicznie chorej K. w zakładzie jest ko
niecznie potrzebne. Świadectwo to znajduje się w St. Kr. w P. Wniosek na
przyjęcie pacjentki stawiła córka jej p. C. K. z K. Chora przybyła w towa
rzystwie pielęgniarza St. J. i pielęgniarki J. J., oboje z D. Akta zakładowe
jakoteż kartę szpitalną dotyczącą pacjentki K. załączam i proszę o rychły
zwrot po zrobieniu użytku.
Do osoby p. K. zaznaczam,, że wymieniona od lat cierpi na okresy man
iakalnego podniecenia; wtedy jest niespokojna, ruchliwa i drażliwa, zaczepna
(uderzyła staruszkę w twarz).
Pacjentka jest gadatliwa, mówi od rzeczy, nie może skoncentrować
swojej uwagi na jednym przedmiocie, odbiega od tematu, skarży się z jednej
strony, że ksiądz Sp. jest jej Wrogiem i urabia córkę przeciwko niej, która ją
z tego powodu krzywdzi, po chwili odwołuje to i oświadcza, że córka jest
dobra i powinna wyjść zamąż, że ją kocha, za chWilę płacze i skarży się, że
ją tu w D. na śmierć zamęczą, że tu musi umrzeć, w końcu uśmiecha się ra
dośnie, jest zadowolona z pobytu w tutejszym Zakładzie, gdzie jej jest dobrze.
Pacjentka z jedniej strony jest bardzo uległa, z drugiej strony uparta i bez
względna, tak, że nie można z nią rzeczow o dyskutować. Sprawność zapa
miętywania jest osłabiona, samopoczucie wzmożone, pacjentka jest przekona
na, że całe miasto Kr. po niej płacze. Autokrytycyzm jej jest zmniejszony.
W obec powyższego oświadczam, że p. K. cierpi na psychozę manjakałno-depresyjną i otępienie umysłowe z powodu arterjosklerozy mózgu. P. K.
jest zatem psychicznie chorą. Z powodu łatwej drażliwości zaczepna i dla
tego niebezpieczna dla otoczenia (uderzyła staruszkę w twarz). Wskutek
ograniczonej umysłowości i słabej woli chora jest bardzo uległa i dla tego
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narażona na wyzysk ze strony osób postronnych. Ze wszystkich tych pow o
dów chora potrzebuje w celach leczniczych jakoteż dla bezpieczeństwa wła
snego i drugich koniecznie umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym.
W czoraj, t.j. dnia 25-goi, przybyła do D. córka chorej, p. C. K., ażeby
matkę zabrać automobilem do domu. Chora jednakże nie chciała wyjechać
1 oświadczyła, że wyjedzie na drugi dzień koleją, gdy córka po nią przyjedzie i chce zostać tak długo w D. i tu przenocować.'*

Wobec tego prokurator umorzył postępowanie karne w sprawie
internowania pani K. i o decyzji swej powiadomił strony pismem po
niżej przytoczonem.
„W sprawie karnej przeciwko C. K. i T. K. z K. o zbrodnię z § 239 u.
2 k. k. umarzam po myśli § 168 u. 2 pk. dalsze postępowanie karne dla braku
znamion czynu karygodnego.
UZASADNIENIE.
Adwokaci dr. St. i dr. T. M. donieśli na zlecenie p. Z. K., że z polecenia
podejrzanych porwano ostatnią bez jej własnej woli i dowieziono do D., i żą
dali ukarania podejrzanych.
Przeprowadzone jednak dochodzenie nie potwierdziły przedstawionego
przez donosicieli rzeczostanu — wykazały natomiast na podstawie aktów
Krajowego Zakładu Psychjatrycznego w D,, że Z. K. już w roku 1926 przeby
wała tam na zasadzie orzeczenia dr. Z. Sz., neurologa i psychiatry, że jest ona
umysłowo chorą, że po pewnej przerwie zaczęła znowu zdradzać maniakalne
podniecenie, że stała się niespokojną, uciekała z domu, jest drażliwą i zaczepną
i jak to Krajowy Zakład w piśmie z dnia 26-go lipca 1927 r. stwierdził, że
z tych powodów chora potrzebuje w celach leczniczych jakoteż dla bezpie
czeństwa własnego i drugich koniecznie umieszczenia w Zakł. Psychjatr.
Dalej ustalono, że Z. K. została w dniu 8-go lipca 1927 r. na podstawie
świadectwa dra. J. z D. ponownie umieszczoną w D., że wniosek o przyjęcie
stąwiła córka C. K. z K. i że chora została ujęta i przywieziona przez pielę
gniarza St. J. i pielęgniarkę J. J.
Zważywszy, że umieszczenie i dowiezienie do Zakładu Psychjatrycz
nego zarządzone zostało przez ten Zakład, że przyjęcie osoby psychicznie
chorej jest pod Względem formalnym zawsze przymusowe i następuje wbrew
woli chorego, ponieważ tenże nigdy nie zgodzi się sam udać się do tegoż Za
kładu, że Krajowy Zakład Psychiatryczny z mocy obowiązujących przepisów
jest do umieszczenia w Zakładzie upoważnionym i, że sama chora aktem no
tarialnym z dnia 2 sierpnia 1927 r. do Nr. 251 przed notariuszem dr. Z. R. w Q.
zeznanym oświadczyła, że nie żąda ścigania ani swej córki C. ani syna T. K.
o rzekoma zbrodnię z § 239 u. 2 k. k., nie dopatrując się zarzuconego czynu
karygodnego — orzeczono jak w tenorze.
Akta pacjentki zwraca się po zrobionym użytku."

Prokurator zadecydował zatem w myśł wywodów Dyrekcji,
a wbrew postulatom „zastępców prawnych'*. Korespondencje powyższe
są. pouczające z tego względu, że ilustrują chaos jaki panuje czasem
w pojęciach o sprawach psychjatrycznych u niektórych „zastępców
prawnych".
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Przytoczone przykłady wykazują, jakie niespodzianki mogą się
dla psychiatry wyłonić ex re przyjęcia psychicznie chorego do zakładu
psychiatrycznego. Wobec tego nasuwa się pytanie, czy kwestja przy
jęcia i wypisania psychicznie chorego winna koniecznie być* zależna
od formałności prawnych. Rozumie się, że sumienny, bezstronny, stały
nadzór nad zakładem psychiatrycznym w tym cełu, ażeby żaden chory
nie przebywał w zakładzie dłużej, niż stan jego psychiczny wymaga,
jest pożądany ale zawsze pod warunkiem, że dochodzenia instytucji
nadzorczej nie pociągną za sobą skutków ujemnych dla psychicznego
stanu pacjenta.
Dotychczasowe
w Połsce zachodniej istniejące — prawo in
gerencji prokuratora przy umieszczaniu psychicznie chorych w zakła
dach oraz modus załatwiania spraw spornych w tej materji okazało się
naogół praktycznem. Tu i owdzie dają się • wprawdzie słyszeć głosy,
że dozór nad zakładami psychjatrycznymi powinien jspoczywać
w łonie komisji złożonej z laików. Do czego by to doprowadziło,
wykazuje przypadek drugi przytoczonych poprzednio przykładów,*
gdyby np. członkami komisji były osoby z poglądami w rodzaju zapa
trywań ,,zastępców prawnych“. Tendencje, zmierzające do powierze
nia nadzoru wyłącznie laikom, pozbawione są słuszności, albowiem
rozpoznanie zaburzeń psychicznych jak również ich wyłączenie jest
sprawą czysto psychjatryczną i nie jest łatwe, a dla laika najczęściej
niemożliwe; sprawia ono trudności niekiedy nawet doświadczonemu
psychiatrze — cóż dopiero laikowi, tembardziej, że niekiedy, nawet
w warunkach dla badania najkorzystniejszych, psychjatra-rzeczoznawca orjentuje się dopiero po upływie dłuższego czasokresu. Przypuśćmy,
że komisja, orzekająca o chorobie wzgł. zdrowiu psychicznem inter
nowanego, składająca się wyłącznie z laików, decydować będzie o tern,
czy internowanie chorego w zakładzie jest słuszne. Jakie byłyby
wówczas następstwa? Mnóstwo melancholików opuściłoby ( po bezpłodnem, męczącem, a nadewszystko potęgującem ich urojenia bada
niu) zakład ze szkodą dla siebie i dla otoczenia; manjak lżejszego
stopnia miałby zupełną swobodę w swych ekscesach seksualnych;
paralityk — znajdujący się w początkowem stadjum choroby — mógł
by nadal trwonić swoje mienie, starzec cierpiący na dementia senilis
— kompromitować swoją rodziną gwałceniem nieletnich.
Choroba psychiczna musi już bardzo daleko posunąć się w swoim
rozwoju, zanim laik zdoła ją rozpoznać; tymczasem jednak szkody,
wynikłe z nieumieszczenia w porę tych chorych w zakładzie, mogą
być bardzo poważne. A należy pamiętać, że nie wszystkie ich ekscesy
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dochodzą do, wiadomości publicznej, rodzina bowiem — z przyczyn
łatwo zrozumiałych — dużo ukrywa. Pozatem laik nie ma pojęcia
0 możliwości i niebezpieczeństwfe dyśymulacji, tak częstej u melancholików, manjaków, paranoików, psychopatów. Laik będzie skłonny
przedewszystkiem uznać tego za psychicznie zdrowego, kto w sposób
złośliwy i sarkastyczny, lecz dowcipny, wyraża się o psychjatrach
1 ich pracy, albo też w jaskrawych barwach przedstawia swoje krzyw
dy, których rzekomo doznał w zakładzie.
Należy też pamiętać o tern, że poczucie odpowiedzialności człon
ka komisji laika wzrośnie w odwrotnym stosunku do ogólnej liczby
jej członków. Tern samem potęguje się niebezpieczeństwo, tkwiące
już w fakcie braku znajomości rzeczy.
Gdyby czynności nadzorcze w sprawach psychiatrycznych mieli
wykonywać laicy, zabrakłoby ich wkrótce, zwłaszcza w okolicy zakła
dów wielkich oraz zakładów znajdujących się na głębokiej prowincji,
a zapał ich szybkoby ostygł dla pracy bezinteresownej. Należałoby
więc płacić im stałe wynagrodzenie, coby powodowało ogromne koszta.
Za dowód niechaj posłużą ciekawe wywody dra. Chapina, wspominane
przez prof. Schułtzego^), według których w jednym jedynym zakładzie
psychiatrycznym Stanów Zjednoczonych fungowało w charakterze ław
ników, ni mniej ni więcej niż 234.000 laików, którym wypłacono hono
rarium w wysokości — 712.000 dolarów.
Chapin stwierdza, że od chwili zaprowadzenia instytucji komisji
złożonych wyłącznie z laików, do pewnego zakładu przyjęto 19 osób,
których lekarze zakładowi uznali za zdrowych!
Do oceny osobowości psychopatołogicznej trzeba posiadać grun
towne wykształcenie i doświadczenie psychologiczne i psychiatryczne.
Wtedy ocena w każdym przypadku będzie trafna w 90— 95% , a błę
dna w 5— 10%. Gdyby o sprawach psychiatrycznych mieli decydować
laicy bez wykształcenia i doświadczenia fachowego, wtedy ocena
w każdym przypadku byłaby błędna w 95 %, a trafna tylko w 5 %.

Wątpliwej wartości byłaby k o m i s j a m i e s z a n a , w skład
której weszliby laicy i rzeczoznawcy. Wyłoniłyby się tu dwie możli
wości: albo laik polegałby ślepo na opinji psychiatry, a wówczas jego
współpraca byłaby zupełnie zbyteczna, — albo też laik kierowałby się
li tylko własnem zdaniem i wówczas powstawałyby niepożądane błędy.
Schultze E. Prof. Dr.: „Das Irrenrecht."
Deuticke. 1912.

Leipzig und Wien. Franz
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W komisji nadzorczej powinni zasiadać fachowcy. Nie każdy
lekarz praktyczny jest już fachowcem nadającym się na członka komi
sji, jeżeli zważymy, że zadania komisji są natury psychiatrycznej.
Idzie nie tylko o to, by stwierdzić, czy ktoś jest psychicznie chory czy
też zdrowy, lecz pozatem trzeba orzec, czy w danym przypadku opie
ka zakładowa jest pożądana wzgl. konieczna.
Do wydania kompetentnego orzeczenia konieczną jest znajo
mość rzeczy, którą nabyć można li tylko na podstawie długoletniej
odpowiedzialnej pracy lekarskiej w zakładzie psychiatrycznym.
Nie zaleca się przydzielać do komisji nadzorczej psychiatrą, pra
cującego w zakładzie, podlegającym w danej chwili dochodzeniom, co
jednak nie znaczy, aby go wyłączyć z łańcucha dochodzeń komisyj
nych. Przypadki bowiem, w których możnaby wyczerpująco i defini
tywnie orzec o stanie psychicznym danej jednostki bez znajomości
historii choroby i wywiadów są nader rzadkie. Komisja nadzorcza
powinna więc — zanim poweźmie (w przedmiocie zażalenia pacjenta)
ostateczną decyzję — wysłuchać i psychiatrę zakładowego. Z dru
giej strony, gdyby komisja składała się tylko z psychiatrów, nie zdoby
łaby koniecznego zaufania społeczeństwa, które wychodzi z założenia,
że solidarność, panująca wśród lekarzy, jest w sprzeczności z obowią
zkiem bezstronnego zbadania sprawy. Ponieważ psychiatrom nie zale
ży na tern, by powiększać swoją odpowiedzialność, nie zaleca się
w kwestiach spornych zostawiać decyzji im samym, tembardziej, że
(ze względu na charakter prawniczy roztrząsanych w łonie komisji
kwestji) i względy natury rzeczowej przemawiają tu za koniecznością
współpracy prawnika. W pierwszym rzędzie należy myśleć oczywiś
cie o prokuratorze wzgl. s ę d z i a c h sądów powszechnych, którzy
w sprawowaniu swego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko ustawie.
Członkowie komisji powinni być niezależni od władzy admini
stracyjnej, do której należy zakład podlegający w danej chwili docho
dzeniom komisyjnym. Jeżeli bowiem do komisji nadzorczej należeliby
urzędnicy tej samej władzy administracyjnej, stałby się słusznym za
rzut, że w gruncie rzeczy jest to ten sam urząd, który kontroluje
i który ma być kontrolowany.
Wątpliwości bynajmniej nie ustępują, gdy przypadki internowa
nia, podjęte z inicjatywy policji bada jej władza przełożona, która
eo ipso nie może być bezstronną^). Z tych samych względów nie byłoby
cf. Al. Piotrowski: Internowanie kwerulanta ze wglądów na bezpieczieństwo publiczne. — Now. Psychj. 1928, I-II. Sprawozdanie z posiedzenia
naukowego lekarzy w Dziekance z dnia 8.X j1927 r.

AL. PlOfROWSkI

Ż E S Ż y T I i ii

wskazanem powierzenie prowadzenia spraw o rzekome nieprawne inter
nowanie osoby rzekomo zdrowej Sądowi Administracyjnemu.
Wobec tego nie pozostaje nic innego, jak przekazać sprawy
takie s ą d o m p o w s z e c h n y m , do których społeczeństwo ma
najwięcej zaufania. Sądy te są pod wzglądem rzeczowym i osobistym
niezawisłe. Co się zaś tyczy doświadczenia w kierunku stwierdzenia
stosunków rodzinnych chorego, oraz stwierdzenia, czy jest on niebez
pieczny dla otoczenia i czy koniecznie potrzebuje opieki zakładowej,
mają one z pewnością nie mniej doświadczenia od władz administra
cyjnych. Wszak dochodzenia sądowe w przedmiocie ubezwłasnowol
nienia napotykają na zupełnie podobne zagadnienia! Przykład Angłji
w tym przedmiocie jest zachęcający. Przeciążenia sądów ex re spraw
0 zwolnienie internowanych nie potrzeba się obawiać, albowiem do
świadczenie uczy, że internowani mimo zachęty ze strony lekarzy rzadko
zwracają się do prokuratora. Odrzucić należy praktykę austrjacką,
stosowaną w Małopolsce, gdzie o przyjmowaniu, przetrzymywaniu
1 zwolnieniu chorego decyduje sąd w każdym poszczególnym przypad
ku. O potrzebie internowania chorego z przesłanek psychiatrycznych
winien decydować lekarz psychjatra. Tylko w przypadkach spornych,
w razie protestu ze strony internowanego i w razie zażalenia się pacjen
ta wzgl. jego „zastępcy prawnego" sprawa należy do sądów. Docho
dzenia sądowe w kwestji wniosków internowanego o zwolnienie winne
być uskutecznione zawsze w trybie przyśpieszonym na jego koszt,
w razie ubóstwa petenta na koszt Państwa.
Uchwała sądowa winna zapaść dopiero po wysłuchaniu osobistem
internowanego — chyba, że przesłuchanie ze względu na niepomyślny
stan chorego jest przeciwwskazane. Jeżeli lekarz zakładowy nie zga
dza się na internowanie. Sąd powoła drugiego znawcę. Wogóle Sąd
powinien przed wydaniem uchwały zasięgnąć opinji rzeczoznawców,
mianowicie: lekarza danego zakładu, którego współpraca jest pożąda
na i wskazana, oraz doświadczonego psychjatry neutralnego. Pożyte
czna byłaby instytucja rzeczoznawców zawodowych, opłacanych dosta
tecznie przez Państwo, ażeby mogli zrezygnować z zajęć ubocznych.
Jeżeli internowanie spowodowała policja, należy wysłuchać także
jej opinji.
Dochodzenie sądowe ma stwierdzić, czy internowany jest chory
lub nie. Jeżeli jest zdrów, winien być niezwłocznie zwolniony bez
względu na to, czy chorował na psychozę lub nie. Jeżeli jeszcze jest
chory. Sąd musi orzec co do jego zdolności samostanowienia. O ile
zdolność ta istnieje, należy zwolnić internowanego — w przeciwnym
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zaś razie wyłącza się jego prawo stanowienia o miejscu swego pobytu
oraz wyznacza mu się prawnego zastępcę.
Jak z powyższego wynika, nie wystarcza tylko 'orzeczenie na
okoliczność potrzeby zwolnienia wzgl. internowania, lecz trzeba, aby
ustalono stan zdrowia wzgl. choroby pacjenta.
Ponieważ sposób dochodzenia sądowego, jak widzimy z procesów
0 ubezwłasnowolnienie, jest skomplikowany i przewlekły i nie byłby
celowy tam, gdzie chodzi o sprawy pilne, nie cierpiące zwłoki, przeto
korzystniej wydaje się — w przedmiocie badania spraw związanych
z internowaniem — utworzyć osobny„Urząd“ ^), któryby sprawy takie
zaUitwiał niezwłocznie trybem przyśpieszonym.
Prawo wniosku o zwolnienie przysługuje przedewszystkiem inter
nowanemu, a dyrekcja zakładu winna — pod groźbą surowej kary
być zobowiązana umożliwić i ułatwić wnioskodawcy wystosowanie
1 wystanie piśmiennego wniosku do „Urzędu“ . Dyrektorowi zakładu
winno jednak przysługiwać w tej mierze prawo wglądu (a więc i w przy
padkach, gdy otrzymuje wniosek internowanego w zamkniętej koper
cie), gdyż nieraz wnioski te dostarczyć mu mogą dużo cennego materjalu np. co do urojeń chorego, skłonności samobójczych, uzasadnionych
skarg na postępowanie personału i wnioski te wysłać należy bez
względnie zawsze, chociażby nawet późniejsze nie zawierały żadnych
no-wych danych wzgl. gdyby stosunki — od chwili ostatnej odnośnej
decyzji „Urzędu" — nie uległy zmianie. Zaniechać wysyłek może
dyrektor jedynie na wyraźne żądanie „Urzędu", „Urząd" zaś winien
koniecznie donieść o tern petentowi.
Każdy internowany — b e z w z g l ę d u n a to, c z y j e s t
u b e z w ł a s n o w o l n i o n y ł u b n i e — ma prawo żądać zwol
nienia. Nie możemy też zaprzeczyć mu tego prawa, jeżeli ma kuratora,
którego obowiązkiem oczywiście jest bronić pupila. — Wszak istnieje
możliwość, że właśnie kuratorowi zależy na tern, ażeby pupil pozostał
nadal w zakładzie. Nie każdy ubezwłasnowolniony jest psychicznie cho
ry, nie każdy psychicznie chory musi być ubezwłasnowolniony. Nie mo
żna internowanemu również odmówić prawa wniosku w przypadku, gdy
jest on niezdolny do załatwiania swych spraw. Nawet ciężko psychi
cznie chorego internowanego — gdy żąda zwolnienia
należy bez
względnie uważać za „zdolnego do załatwiania swych spra'w‘ w przed
miocie właśnie swego wniosku, jak nim jest i ubezwłasnowolniony
w przedmiocie wniosku o zniesienie ubezwłasnowolnienia;
=) cf. Al. Piotrowski: O potrzebie ustanowienia Urzędu Psychiatrycznego.
— Nowiny Psychiatryczne, 1924, zeszyt 8-my.
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„Urząd" należałoby uwiadomić o każdem przyjęciu i o zwolnie
niu. Praktyka ta miałaby jedynie ten cel, ażeby „Urząd" ex officio
wiedział o fakcie pozbawienia osobistej wolności obywatela z przesta
nek psychiatrycznych.
Obowiązkowe meldowanie internowanego w, policji jest złem
koniecznem, które winno ustąpić z chwilą ustanowienia „Urzędu".
Nie może także zadowolić droga skierowania zażaleń osób inter
nowanych do prokuratury, ponieważ naogól prokurator uzależnia sta
nowisko swe od opinji dyrekcji zakładu. Zmiana systemu będzie mogła
nastąpić dopiero wtedy, gdy zostanie ustanowiony „Urząd".
Jakkolwiek najlepszym przyjacielem i opiekunem każdego inter
nowanego jest i powinen być psychjatra, a z urzędu dyrektor zakładu,
zalecałoby się — dla jeszcze większego uspokojenia opinji publicznej
— ustanowić dla wszystkich internowanych (a więc i dla tych, którzy
nie żądają zwolnienia) mężów zaufania, którzy niepowinni należeć do
danego zakładu, nie powinni mieć żadnych bliższych, osobistych sto
sunków z zakładem i nie powinni mieszkać w zakładzie, a którzy po
winni czuwać nad sprawami, związanemi z pobytem internowanych w za
kładzie i z kwestją ich zwolnienia. Mąż zaufania byłby niejako pośred
nikiem między internowanym a światem zewnętrznym. Ustanowienie
urzędnika łącznikowego nastąpiłoby automatycznie bez potrzeby odno
śnego wniosku a nawet wbrew woli internowanego. Ustala męża zau
fania sąd powszechny wzgl. „Urząd", który w swej decyzji jest nieza
leżny, aczkolwiek może uwzględnić uzasadnione życzenia internowa
nego, winien jednak od tej współpracy wyłączyć takie osoby, które
a priori usposobione są niechętnie do zakładów psychjatrycznych i do
wszystkiego, co z praktyką psychiatryczną jest złączone. Należy tu
wymienić kwerulantów, psychopatów, przewrotowców, byłych inter
nowanych wzgl. psychicznie chorych, którzyby w roli mężów zaufania
wnieśli do zakładu niepożądany zamęt i niepokój.
Mąż zaufania byłby zobowiązany stać na straży praw swego
pupila, zagrożonych wzgl. naruszonych z powodu internowania i mógł
by żądać zwolnienia, aczkolwiek z drugiej strony winien też wpływać
na internowanego w kierunku zaniechania nieuzasadnionych skarg, jak
również mieć zrozumienie dla postulatów psychjatrycznych.
Przy
większych zakładach zalecałoby się mianować zawodowych urzędni
ków łącznikowych.
Pozatem, prokurator miałby bezpośrednio prawo żądać zwolnie
nia niesłusznie internowanego i zapobiegać zwołnieniom nieuzasadnio
nym.
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Obostrzenie kontroli nad zakładami psychiatrycznymi w przedmio
cie internowania i zwalniania psychicznie chorego w sposób powyżej
naszkicowany, w tej czy w innej formie, ograniczyłoby jeszcze więcej
prawo dyrekcji zakładu do decydowania o zwolnieniu chorego, atoli
zmniejszyłoby zarazem odpowiedzialność psychiatry. Przyznanie dyre
kcji prawa do sprzeciwu nie jest konieczne. Jeżeli bowiem zwolnienie,
któremu zakład się sprzeciwiał, pociągnie za sobą szkodliwe nastę
pstwa, to czynniki odpowiedzialne skorzystają z doświadczenia i w przy
szłości okażą więcej przezorności i rozwagi przy wyrokowaniu.
O
ile internowanego zwolniono wbrew woli jego rodziny. Państwo
winno odpowiadać za wszelkie szkody, które zwolniony (po swem zwol
nieniu) wyrządził.
Mimo wszystko i w przyszłości najlepszą gwarancję, że chory
nie będzie przetrzymywany w zakładzie niepotrzebnie i dłużej, niż jego
stan psychotyczny i dobro pacjenta wymaga, — stanowić będzie
gruntowne wykształcenie, długoletnie doświadczenie zawodowe oraz
sumienność, obowiązkowość i w y s o k i p o z i o m e t y c z n y psychjatry.

Hópital Psgchiałrigue public de Posnanie k Dziekanka. — Dir. Dr. med.
Dr. phil. Al. Piotrowski.

LE PRINCIPE DE L A LIBERTE PERSONELLE ET
L ’HOSPITALISATION FORCEE D ’UN ALIENE.
Par

AL. PIOTRO'«'SK1.
Rapport prepare pour le VIII Congres des Alienistes Polonais
a Varsovie le 27, 28, 29 mai 1928.

La liberte personnelle est le plus grand bien de Lhomme et tout
citoyen a le droit irrefutable den jouir. Ceci donnę, il incombe de
respecter ce droit et den assurer la stabilite au moyen de garanties
legałeś et sociales et de ne pas permettre d’y porter atteinte sans raison
ou necessite ni de le limiter illicitement.
Tout en maintenant le principe de l’inviolabilite de la liberte
personelle, il faut neanmoins selever contrę son application inconsideree, qui pourrait aboutir a Fabsurde et ceci dans les cas d’affection
mentale, ou un malade ayant besoin pour son traitement des soins dans
Fhópital, ne voudrait pas se soumettre de bon gre a une cure effective.
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et que de peur de porter atteinte a sa liberte personnelle, on renoncerait a 1hospitaliser. L ’internement d’un aliene dans un hópital psychiatriąue par contrainte comporte une vioIation de sa liberte personnelle.
Bień des malades protestent contrę leur hospitalisation et portent plainte aux magistrats ou bien aux autorites administratives contrę entreinte soi-disant illicite de leur liberte personnelle.
L auteur cite deux cas de protestation contrę l’interneraent et
indigue les surprises qui attendent l’alieniste a 1’occasion de Tadmission
d’un malade a rhopital.
Au sujet de 1hospitalisation des alienes, les non-professionnels
ont des idees autres que 1alieniste qui s’inspire exclusivement des
donnees medicales tandis que ceux la s’appuient avant tout sur la violation du principe de la liberte personnelle.
L auteur accentue la necessite de contróle et de surveillance
pour les affaires psychiatrigues et cite les moyens de ce contróle. II
rejette toute idee de contróle execute par une commission de non-pro
fessionnels, la considerant comme inopportune, impratigue, deconseille
aussi tout contróle par une commission mixte (medecins et non-profe
ssionnels), consentirait au contróle judiciaire, et en vient a la conclusion gue le moyen le plus pratigue de resoudre le probleme serait
d etablir un office central particulier pour les affaires psychiatrigues
sous la direction des specialistes, fonde de decider, entre autres, les
differends en cas de plainte deposee par le malade au sujet de son
iiiternement dans 1’hópital psychiatrigue.
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W RAŻEN IA PSYCHJATRYCZNE Z W YCIECZKI
DO HOLANDJl.
Skreślił
Dr. med. 'W'ITOLD ŁUNIE^^^SKI
Korzystając z udzielonego .mi przez Dep. Służby Zdrowia bez
płatnego paszportu zagranicznego, udałem sią w czasie urlopu latem
1937 roku do Hołandji, celem bliższego zapoznania sią z organizacją
opieki nad psychicznie chorymi w tym kraju.
Powód mego zainteresowania sią Holandją był następujący;
Doradczy Komitet Psychiatryczny, opracowujący z polecenia
Dep. Służby Zdrowia projekt jednolitej dla całego Państwa Ustawy
0 opiece nad psychicznie chorymi, doszedł już do połowy swego za
dania w tym czasie. Zbliżaliśmy sie. do sprawy ustawowego ujęcia
form organizacyjnych, kompetencji i sposobu urzędowania tego nacjzelnego organu władzy, któryśmy określali .tymczasowo nazwą:
„Głównego Urzędu Psychjatrycznego“ .
Potrzeba takiego organu centralnego dla Polski nie ulegała dla
żadnego z członków Komitetu wątpliwość,. Znaliśmy jej umotywowa
nie ogólne z podręcznika Schultzego („Das Irrenrecht“ ). Znaliśmy też
1 godziliśmy się w zasadzie wszyscy z ideą takiego urzędu, naszkicowa
ną w projekcie „Ustawy Psychjatrycznej“ prof. Radziwiłłowicza, który
to projekt stał się podstawą pracy ustawodawczej Komitetu. Idei ogól
nej trzeba było przecież nadać treść konkretną i sprecyzować ścślej
skład, zakres czynności i uprawnień Głównego Urzędu Psychjatrycznego.
Jako referent Komisji redakcyjnej, nie umiałem sobie wyobra
zić tych konkretnych konturów naszego przyszłego urzędu. Lękałem
się, byśmy nie zainicjowałi niefortunnego eksperymentu administra
cyjnego, a dane, jakieśmy posiadałi o tern z innych Państw, nie wy
jaśniały mi sprawy dostatecznie. Chodziło o to, że istniejące w Pań
stwach Europejskich ustawy o psychicznie chorych powstawały i roz
wijały się prawie że wyłącznie pod kątem widzenia zabezpieczenia
wołncści osobistej obywatela, którego psychiatrzy mogą tej wolności
pozbawić niepotrzebnie. Właściwe zagadnienie opieki nad chorym,
nad jego łeczeniem zostało w większości ustaw europejskich zepchnię
te na pian dalszy.
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Najstarsze, bo sięgające X V III wieku, ustawodawstwo psychia
tryczne wysp W. Brytanji, imponujące swoją tradycją, rozwijało się
i rozwuja pod wpływem kazuistyki.
Obszerne memorjały, mające na cełu zreformowanie prawa angiełskiego, świadczą o braku zaufania do czynników łekarskich w spra
wie opieki nad psychicznie chorymi, który to czynnik chcielibyśmy w
Polsce obdarzyć zaufaniem możłiwie największem. Jeżeli w szkoc
kim „Generał Board of Lunacy“ , znanym mi z książki Wylera i arty
kułu prof. Radziwiłłowicza, spotykamy się z współpracą lekarzy z pra
wnikami, to urząd ten nie trafiał mi do przekonania, jako wzór do na
śladowania w Polsce. Pomijając inne względy, sądziłem, że kołegjalny
charakter urzędu zacierałby zasadę odpowiedzialności indywidualnej
za bieg spraw i decyzje urzędu, mógłby się tym sposobem stać źród
łom jego słabości i wpływać hamująco na rozwój tak niesłychanie za
niedbanych u nas spraw psychiatrycznych.
Ustawy: francuska z r. 1838 i belgijska z r. 1879 cechuje for
malizm prawniczy; wprowadzają one nadmiar kontroli nad wolnością
chorego, w której gubi się zasadnicza sprawa jego leczenia, spychają
stanowisko lekarza w zakładzie psychiatrycznym do roli drugorzęd
nej i całą sprawę opieki nad chorymi oddaje w ręce czynników pra
wniczych. Francja nie posiada centralnego urzędu psychiatrycznego.
Belgia posiada wprawdzie inspektorat psychiatryczny, ale opieka nad
psychicznie chorymi pozostaje tam przeważnie w ręku kongregacji
zakonnych, kontroluje ją Ministerstwo Sprawiedliwości i lekarze nie
wiele tam mają do mówienia.
Niemcy nie mają ustawy państwowej,*) a ustawy poszczególnych
krajów Rzeszy (Badeńska) obchodzą się bez fachowego urzędu psy
chiatrycznego.
Szwajcaria także nie ma ustawy związkowej, a dobre ustawy
niektórych kantonów (nprz. kantonu de Vaud) nie nadają się do prze
szczepienia ich na obszar większych jednostek państwowych.
Holańdja zainteresowała mnie głównie z tego względu, że po
siada ona Urząd nadzoru nad sprawami opieki nad psychicznie cho
rymi, spoczywający w ręku lekarskiem i oparty na zasadzie odpowie
dzialności indywidualnej.
*) Projekt E. Rittershausa, ogłoszony świeżo w „Allgemeine Zeitschrift
fiir Psychiatrie" ukazał się już po napisaniu niniejszego artykułu. Nie prze
szedł on jeszcze prób krytyki ze strony lekarskiej i nie wypowiedziały się
o nim jeszcze czynniki ustawodawcze.
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Chodziło mi o poznanie czynności tego urzędu zbliska i na wła
sne oczy.
Znakomity stan opieki nad psychicznie chorymi w Holandii,
0 którym wiedziałem z książki Pandyego-(„Die Irrenforsorge in Euro
pa") zachęcał mnie szczególnie do poznania tego kraju i jego urzą
dzeń psychiatrycznych.
Wybierając się na wycieczkę do Hołandji, oczekiwałem, że zo
baczę wiele rzeczy nowych i poznam wysoki poziom psychiatryczny
tego kraju. To, co zobaczyłem, przeszło przecież moje oczekiwania
1 przekonałem się, że w ciągu 3-ch tygodniowego pobytu w Hołandji,
przy intensywnem zwiedzaniu, zdołałem się zapoznać zaledwie z cząst
ką psychiatrycznych urządzeń tego kraju.
Dużą przeszkodą był mi brak znajomości języka holenderskiego.
Jakkolwiek wszyscy koledzy holenderscy znają język niemiecki
i w tym języku udzielali mi wyjaśnień na moje pytania, to jednak nie
raz rozmowa w języku niemieckim sprawiała mi trudności, a cały sze
reg druków, w jakie byłem obficie zaopatrywany przy odwiedzaniu
kolegów holenderskich, jak ustawy, sprawozdania, regulaminy, roz
porządzenia, instrukcje itd. pisane były wyłącznie w języku holen
derskim, który jest znacznie trudniejszy do zrozumienia, niż sobie to
wyobrażałem.
Przedewszystkiem — jeszcze przed wyjazdem z domu zwróci
łem się listownie do jednego z Państwowych inspektorów psychjatrycznych (Holandja posiada dwucli równorzędnych inspektorów) Dr.
Schuiirmans-Stekhovena w Utrechcie, którego adres otrzymałem z kon
sulatu polskiego w Rotterdamie, z prośbą o ułatwienie mi zwiedzenia
holenderskich zakładów psychiatrycznych. W odpowiedzi na mój list
otrzymałem napisany na maszynie przewodnik, zaopatrzony w mapę
Hołandji z oznaczonymi na niej zakładami psychjatrycznemi i insty
tucjami, które mnie mogły obchodzić.
Kolega Schuurmans-Stekhoven objaśniał mnie w swym bardzo
obszernym i wyczerpującym liście, że w zakres jego kompetencji
wchodzą tylko zakłady psychiatryczne, posiadające t. zw. „oddziały
otwarte"; pozostałe zaś zakłady, nieposiadające oddziałów otw^artych,
należą do kompetencji drugiego inspektora, którym jest Dr. Luberman,
zamieszkujący w Haadze.
Kol. Schuurmans-Stekhoven zawiadomił
mnie, że poczynił już starania o to, aby o moim przyjeździe do Ho
łandji zostali powiadomieni kierownicy zakładów psychiatrycznych
obu kategorii i zapewnił mnie, że mogę wszędzie zwiedzać, co tylko
zechcę.
N. P. 5
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Jako pied-a-terre dla siebie wybrałem po przyjeździe dp Ho
landii miasto Lejdę, słynne z „butelki lejdejskiej", jak również i z tego,
że po uwolnieniu go przez Wilhelma Orańskiego po całoroczneta ob
łożeniu Hiszpanów (1573— 1574) jako nagrody dla siebie zażądało
od oswobodziciela założenia uniwersytetu. Był to pierwszy uniwer
sytet holenderski — dziś ma ich Holandja cztery: w Lejdzie, Utrech
cie, Groningen i Amsterdamie.
Zaraz w pierwszych dniach po zatrzymaniu się w Lejdzie uda
łem się do Utrechtu dla zapoznania się z kol. Schuurmans-Stekhoveneni i jego urzędem.
Korzystając z nadzwyczajnej uprzejmości i grzeczności kol. S.,
przebyłem u niego cały dzień. W ciągu tego czasu niewyczerpanie
cierpliviiy kol. Sch.-St. informował mnie o czynnościach jego urzędu,
o stosunkach panujących w zakresie spraw psychjatrycznych Holandji
oraz o swoich osobistych pracach z zakresu statystyki psychjatrycznej, które częściowo zostały już opublikowane.
Interesowała mnie przedewszystkiem hołenderska ustawa psychjatryczna.
Holenderskie ustawodawstwo o nadzorze państwowym nad psy
chicznie chorymi datuje się od roku 1841. Przepisy prawne, obowią
zujące od tej daty, zostały uchylone przez nową ustawę z r. 1884
(Vet van den 27. IV 1884 tot regeling van het Staatstoezicht op Krankzinnigen), która obowiązuje dotychczas, jakkolwiek przeróbka z dn.
15.VII 1904 i szereg rozporządzeń wykonawczych, opartych na niej,
zasadniczo ją znowelizowały.

Ustawa holenderska ustanawia państwowy nadzór lekarski nad
psychicznie chorymi. Nadzór ten sprawuje dwóch inspektorów psy
chjatrycznych równorzędnych, mianowanych przez Królowę i podle
głych bezpośrednio Ministrowi Spraw Wewnętrznych. Inspektorom
nie wolno zajmować się praktyką ani korzystać z innych poborów poza
uposażeniem.
Nadzór inspektorów psychjatrycznych rozciąga się na wszyst
kich psychicznie chorych z wyjątkiem tych, którzy pozostają we wła
snej rodzinie i korzystają z zupełnej wolności. Każdy, kto pielęgnuje
u siebie osobę psychicznie chorą, podlegającą nadzorowi państwowe
mu, ma obowiązek powiadomić o tern miejscową władzę gminną a ta
winna niezwłocznie powiadomić dalej o takim przypadku inspektora
psychjatrycznego i prokuratora sądu.
Inspektorowie psychjatryczni mają prawo odwiedzania lokali, w
których przebywają psychicznie chorzy, o każdej porze dnia i nocy.
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Z wizytacji swoich składają protokół, który przesyłają bądź burmi
strzowi, jeżełi chodzi o chorych, przebywających w domach prywat
nych, bądź władzy nadzorczej zakładu psychjatrycznego, jeżeli cho
dzi o chorych, ulokowanych w zakładzie.

Osoby i instytucje, pielęgnujące psychicznie chorych, prowadzą
obok innych rejestrów także wykaz stosowania środków ogranicza
jących swobodę chorego. Inspektor sprawdza ten wykaz i wypowiada
się w przeznaczonej na to rubryce specjalnej o konieczności zastoso
wania tych środków.
O każdym przypadku złej łub niedostatecznej opieki nad psy
chicznie chorym, pozostającym poza Zakładem, inspektor ma obowią
zek zawiadomić prokuratora, któremu przysługuje prawo umieszcze
nia chorego w zakładzie z urzędu, gdyby nie dokonało tego najbliższe
otoczenie chorego.
Zakładem psychiatrycznym w rozumieniu ustawy holenderskiej
staje się każde pomieszczenie, w którem przebywa więcej niż 2-ch
psychicznie chorych, nienależących do rodziny. Na otwarcie zakłodu
potrzebny jest patent, wydany przez Królowę. Warunki, którym ma
odpowiadać zakład psychiatryczny, ustawa określa w następujących
4-ch punktach:
1) obszerne pomieszczenie z rozległą możnością ruchu chorego
na wolnem powietrzu,
2) podział płci,
3) podział co do kategorji chorych,
4) dostateczne zaopatrzenie w służbę sanitarną.
Zakład, któryby nie odpowiadał tym warunkom łub nie dostoso
wał się do postawionych mu przez Min. Spraw Wewnętrznych wyma
gań, zostaje zamknięty.
W myśl ustawy z r. 1884, o umieszczeniu każdego chorego w za
kładzie psychiatrycznym decyduje sąd. Żądanie umieszczenia chorego
w zakładzie może zgłosić rodzina, w braku zaś roziny oraz jeśli pobyt
chorego na wolności zagraża choremu samemu łub jego otoczeniu, także
prokurator.

W przypadkach nagłych, w drodze wyjątku, chorego może umieś
cić w zakładzie psychiatrycznym także miejscowa władza gminna,
jednakże tylko na okres czasu nie przekraczający 8 dni.
Z prośbą o umieszczenie w zakładzie może zwrócić się także sam
chory.

Do podania winno być dołączone świadectwo lekarskie. Podania
załatwia sąd 1-ej instancji.
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Jeżeli sędzia nie zgadza się na umieszczenie ch o re g o — 'sprawa
automatycznie przechodzi do wyższej instancji, która decyduje bezape
lacyjnie.
Umieszczenie jest z początku prowizoryczne. Lekarz zakładu ma
obowiązek notować o zachowaniu się chorego z początku co dzień (pier
wsze 14 dni) potem co tydzień (6 miesięcy) potem co miesiąc. Odpisy
tych notatek przesyła się do sądu. W ciągu pierwszych 4-ch tygodni
sąd decyduje o przyjęciu definitywnem.
W żadnym wypadku, nawet przy umieszczeniu w zakładzie przez
sąd karny w związku z popełnionem przez chorego czynem kryminal
nym, umieszczenie chorego w zakładzie nie może przekraczać roku.
Na 14 dni przed upływem terminu,wyznaczonego przez sąd, le
karz wydaje opinję co do potrzeby dalszego przetrzymywania w zakła
dzie chorego, poczem sąd może przedłużyć jego pobyt na rok następny.
Sąd może przesłuchiwać strony i osobę, która ma być umiesz
czoną, jeśli ma wątpliwości.
Prokurator odwiedza zakład nie mniej jak 4 razy do roku i ma
prawo wszczynać sprawy zwolnienia pacjentów, jeśli uważa, że pobyt
ich w zakładzie nie jest konieczny. Jeśli opinja prokuratora różni się
z opinją lekarza, sprawę rozpatruje sąd — pacjent do decyzji sądu
pozostaje w zakładzie.
Obowiązek meldowania sądowi rozciąga się także na chorych,
umieszczanych w zakładach zagranicznych, o ile zamieszkiwali oni
bezpośrednio przedtem w Hołandji 6 miesięcy.
Nowela z roku 1904 wprowadza pojęcie oddziałów otw artych,
do których chorzy mogą być przyjmowani bez formalności sądowych,
jedynie na podstawie zaświadczeń lekarskich. Chory może być prze
niesiony z oddziału otwartego do zamkniętego tylko za zgodą sądu.
Zakłady „zamknięte" noszą w Hołandji nazwę: „gesticht", zakła
dy zaś z oddziałami otwartemi zostały nazwane: „Psychjatrische inrichting“ .
Terminy „otwarty" i „zamknięty" są terminami prawnymi i nie
mają nic wspólnego z zakresem swobody pacjentów.
Przeciwnie raczej, oddziały otwarte są oddziałami chorych ost
rych i są w rzeczywistości zamknięte, zamknięte zaś oddziały mieszczą,
przeważnie, osoby dotknięte chorobami przewłekłemi wśród nich wielu
chorych spokojnych i są w rzeczywistości otwarte.
Opieka rodzinna zalicza się do kategorji opieki zamkniętej.
Urlopu udziela choremu lekarz w porozumieniu z osobami, wzglę
dnie instytucjami, które chorego umieszczały.
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r’acjentów wyleczonych zwalnia dyrekcja zakładu na mocy piś
miennego zaświadczenia lekarza ordynuji|cego
nawet jeżeli s<j to
pacjenci kryminalni.

W innych wypadkach o sprawie zwolnień decydują władze sądowe.

Zarządzanie majątkiem chorych, umieszczonych w zakładzie,
należy do opieki kuratelarnej.
Kuratela prowizoryczna załatwia się bardzo szybko.

Opieka nie ma prawa sprzedawać ani kupować w majątku pupila.
Kuratela taka ustanawia się formalnie na okres 1 roku i upada
automatycznie, jeśli chory wyzdrowiał; trwa natomiast nawet po w,>
pisaniu chorego z zakładu, jeśli pacjent nie wyzdrowiał.
Pojęcie opieki domowej rozciąga się tylko na mieszkanie, gdzie
przebywa mniej niż 3-ch chorych, nie należących do rodziny.

Za niestosowanie się do przepisów ustawy (co do otwarcia zakła
du, zawiadamiania władz i td.) Sąd karze winnych grzywną od 50 ct.
do 600 florenów (około 2160 złotych).
Koszty łeczenia ponoszą w zasadzie sami chorzy i ich rodziny,
względnie gminy za chorych niezamożnych, wyjątkowo tylko, o ile obo
wiązanych do płacenia odszukać nie można — państwo. W spornych
sprawach, dotyczących opłaty kosztów, decyduje sąd.
Po myśłi ustawy holenderskiej z r. 1884, państwowi inspektorzy
psychiatryczni nie stanowią władzy przełożonej dla zakładów. Zasa
dniczo mogą oni tylko opinjować i wydawać zalecenia. Wpływ ich na
bieg spraw psychiatrycznych w kraju jest — mimo to — duży; rady
i załecenia inspektorów są zazwyczaj wykonywane odrazu i me zacho
dzi potrzeba uciekania się do represji Ministerstwa. Na]wazme]sze
funkcje inspektorów psychiatrycznych połegają na tern, że opinjują om
o projektach nowych zakładów, ustałają wymagania higieniczne i sani
tarne dła zakładów istniejących i tych, które mają być otwarte. Inspek
torowie sprawdzają też napływające do nich skargi i reklamacje. Pra
wo zastrzega wyraźnie, że listy adresowane do inspektorów, me mogą
być zatrzymywane przez lekarzy i kierowników zakładów.
Jakkołwiek prawo tego nie mówi, to jednak tradycyjnie ułożyło
się tak, że jeden z inspektorów nałeży do wyznania większości ludności
Holandii tj. wyznania, nazywanego w Holandji„chrystjańskim“ (wyz
nanie kalwińskie) drugi zaś bywa zazwyczaj katolikiem (około 35%
ludności Holandii należy do wyznania rzymsko-katolickiego).
Podział pracy pomiędzy dwoma inspektorami nie opiera się by
najmniej na zasadzie podziału terytorjałnego. Rozporządzenie Ministra
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uregulowało podział czynności pomiĘcłzy obydwoma inspektorami w ten
sposób, że jednemu z nich podłegają wszystkie zakłady t. zw. zamknię
te i nie posiadające oddziałów otwartych. Zakładów takich jest 33.
Do zakresu czynności tego inspektora nałeżą też wszystkie spraw.y,
związane z dypłomowaniem piełęgniarek (egzaminy, ewidencja piełęgniarek dypłomowanych, wystawianie im świadectw etc.) Drugi inspek
tor, służbowo równorzędny, zajmuje się 7-ma zakładami, które posia
dają oddziały t. zw. otwarte. Ponadto podłegają jego kontrołi wszyscy
chorzy, znajdujący się poza zakładami, a więc chorzy, przebywający
w klinikach, w domach starców, przytułkach oraz chorzy, pozostający
w domacli prywatnych.

Inspektor Dr. Scłiuurmans-Steckhoven, który ma pod swoją kontrołą oddziały otwarte, prowadzi ponadto z własnej inicjatywy bardzo
rozległą statystykę psychjatryczną oraz zajmuje się szczegółowo historją szpitalnictwa psychiatrycznego. Jest on autorem imponującego swemi rozmiarami i drobiazgowością opracowania dzieła, poświęconego
historji opieki nad psychicznie chorymi w Hołandji w okresie 100-łecia
od 1813 do 1914 r. Dzieło to, noszące tytuł: „Ontwikkełing van het
Krankzinnigenwezen in Nederłand 1813— 1914.“ , zawiera zbiór ma
teriałów archiwalnych, dotyczących budowy zakładów, ich planów, map
i fotografii. Liczne wykresy statystyczne, dotyczące ruchu chorych,
ich pochodzenia, wieku, wyznania, rodzaju choroby, przenoszenia się
z jednych zakładów do drugich itd., zdobią owoc benedyktyńskiej pracy
jej autora.
W materiale statystycznym Dr. Schuurmans-Steckhovena zaim
ponowała mi charakterystyczna ścisłość kolegów holenderskich w wy
pełnianiu formularzy statystycznych.
W rubryce rozpoznania każdy z wypełniających formularz wy
mienia obok nazwy rozpoznanej choroby, autora podręcznika, książki
łub czasopisma, z których zaczerpnął zastosowaną nomenklaturę i ozna
cza ponadto rok wydania i stronicę książki, na której można znaleźć
opis odnośnej sprawy chorobowej.
Można sobie wyobrazić, jak wielkiego nakładu pracy potrzebuje
opracowanie materjału, w ten sposób zebranego.
HOLENDERSKIE ZAKŁADY PSYCHJATRYCZNE.
Rozporządzenia, wydane na podstawie ustawy z 1884 r. przez
obu inspektorów psychiatrycznych, określają normy, które stosowane
być muszą zarówno przy budowie nowych, jak i przy prowadzeniu ist
niejących zakładów. W myśl tych rozporządzeń każdy zakład psychja-
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tryczny posiadać musi minimalny teren 6 ha na każdych 100 chorych.
W rzeczywistości norma ta stosuje, się tylko do zakładów starych,
które nie mają możności powiększenia swego terenu. Zakłady później
zbudowane rozporządzają wiekszemi terenami, a wybudowany w la
tach 1918— 1920 Zakład Państwowy w Woensel, obliczony na 960
cnorych, rozporządza terenem, mającym przeszło 200 ha. powierzchni.
Dla zobrazowania kosztowności holenderskich norm terenowych wyja
śnić należy, że cena 1 ha ziemi wynosi tam przeciętnie około 5600 FI.
(około 20 000 złotych).
W e wszystkich zakładach holenderskich przestrzegane są ściśle
także normy kubatury pomieszczeń dla chorych. Rozporządzenie wy
maga, aby w Zakładzie przypadało przeciętnie na 1 chorego nie mniej
jak 30 m® powietrza. Przy przeciętnej wysokości sał zakładowych
3,65 m. przepisy wymagają dla poszczególnych oddziałów zachowania
następujących norm powierchni podłogi:
a)
na oddziałach dla idjotów, głuptaków, jak również na oddzia
łach chorych spokojnych wymaga się dla każdego chorego niemniej
jak 2,5 m^ w salach dziennego pobytu oraz nie mniej jak 5 m^ w salach
sypialnych — łącznie nie mniej jak 7,5 m®.
b) na oddziałach dla chorych niespokojnych minimum 3 ma w sa
lach dziennego pobytu i minimum 6 m^ w salach sypialnych, razem nie
mniej jak 9 m^
c) na oddziałach infirmeryjnych, nie posiadających sał dziennego
pobytu, na jednego chorego musi przypadać nie mniej jak 8 m^.
Zaznaczyć wypada, że normy powyższe są ustępstwem w po
równaniu z normami stosowanemi przed wojną. Ustępstwo to zostało
wywołane trudnościami ekonomicznemi i budowłanemi okresu powojen
nego.
Przed wojną wymagano przeciętnie na chorego 9 m^ powierzchni
podłogi, obecna zaś norma powojenna redukcje to wymaganie do
8,25 m2.
Na podstawie obliczeń powierzchni podłogi inspektorowie psychjatryczni obłiczają maximum pojemności zakładu, którego przekra
czać nie wołno. Przy obliczaniu kwadratury podłogi, korytarze, łączą
ce pomiędzy sobą sałe oddziałowe, nie są brane w rachubę, o iłe szero
kość ich nie przewyższa 2 metrów. Powierzchnie szerszych korytarzy,
pełniących w zakładach starszego typu często rołę sal dziennych, do
licza się do ogólnej kwadratury oddziału po odliczeniu z szerokości
korytarza 2 metrów, potrzebnych dla przechodzenie z sali do sali.

WITOLD ŁUNIEWŚKI

ZESZ3,;T

i

i II

Przepisy wymagają, ażeby każdy zakład posiądał dostateczną
opieką lekarską i pielęgniarską. Inspektorzy czuwają nad tern, żeby
na 1 lekarza nie przypadało w żadnym przypadku wiecej niż 150 cho
rych. Ściślejszych norm liczebnych dla personelu pielęgniarskiego nie
ma ustalonych.
Ażeby zorjentować się, jak wiele miejsca zajmują w Holandji
pomieszczenia Zakładów psychjatrycznych, wystarczy wiadomość, że
w dniu 31. X II 1926 r. ogólna liczba miejsc etatowych w 40 zakła
dach holenderskich wynosiła 19.664.
Inspektor Dr. Schuurmans-Steckoven posiada dokładne dane sta
tystyczne, dotyczące liczby miejsc w zakładach i liczby chorych, le
czonych w zakładach psychjatrycznych za czas od roku 1849. Dane
te są niezmiernie ciekawe, wskazują bowiem, w jakiej mierze wzrasta
ła potrzeba miejsc zakładowych dla psychicznie chorych w tym kraju
w ciągu 75-lecia. W r. 1849 Holandja liczyła przy 3.056.591 ludności
— 1187 psychicznie chorych, pomieszczonych w zakładach. Odpowia
dało to stosunkowi 3,9 chorych na 10.000 ludności. W dn. 1. I. 1925
ludność Holandji wzrosła do 7.416.419, liczba zaś chorych zakładowych
wzrosła do 19.065. Odpowiada to stosunkowi 25.7 chorych na 10 000
mieszkańców. Ogólna zatem liczba psychicznie chorych, potrzebują
cych pomieszczeń w zakładzie wzrosła w ciągu 75 łat 17-krotnie, a od
setek tych chorych w stosunku do zaludnienia kraju podniósł się prze
szło 6-krotnie.
Na początku 1925 r. 1 chory zakładowy przypadał w Holandji
na 385 mieszkańców. Liczba chorych zakładowych wzrosła do końca
1925 r. o 600. Chorzy ci znaleźli jeszcze miejsce w Zakładach istnie
jących bez potrzeby obniżenia norm pojemności etatowej Zakładów.
W obawie jednak, że w następnych latach przyrost chorych będzie
większy, przystąpiono już w r. 1926 do budowy dwóch nowych zakła
dów psychjatrycznych.
Charakter poszczególnych zakładów holenderskich zależy w du
żej mierze od tytułu własności zakładu. Pod tym względem zakłady
holenderskie dzielą się na następujące grupy.
obejmująca
I grupa Zakładów państwowych,
„
prowincjonalnych
2
,
miejskich
„
3
„
„
stanowiących własność
4
„
związków religijnych
protestanckich
,
należących do kongregacji
5
„
zakonnych katolickich
,

2 zakłady z liabą miejsc I.I24
2.653
3
„
„ „
1.922
3
,
.
.

9
7

„

„

„

4.485
3.619
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6 grupa Zakładów, należących do związków

7

„

„

8

„

„

świeckich z obsługą
zakonną katolicką, obejmująca 4 zakłady z liczbą miejsc 2.198
należących do związków
świeckich bez zabarwie
nia wyznaniowego, czyli
t. zw. związków neutral
nych
„
II
„
„
„
„
3.023
(Są to przeważnie fun
dacje z udziałem lub bez
udziału samorządu pro
wincjonalnego)
Związku religijnego ży
dowskiego w Apeldoorn „
I
„
„
„
640
R a z e m ma Holandja 40

19.664

Pozatem ma Holandja jeszcze 4 Uniwersyteckie kliniki psychia
tryczne, w których mieści się około 400 chorych oraz 3 sanatorja, zwa
ne także klinikami, które funkcjonują jako zakłady całkowicie „otwar
te" w znaczeniu prawnem.
Zakłady, należące do państwa, do prowincji, do miast oraz za
kłady związków religijnych protestanckich, posiadają na czele dyrektorów-lekarzy i personel pielęgniarski świecki. Zakłady, stanowiące
własność kongregacji katolickich są z reguły przeznaczone tylko dla
jednej płci. Jeżeli są to zakłady żeńskie, mają także na czele dyrek
tora lekarza, w Zakładach natomiast męskich naczełna władza spoczy
wa w ręku przełożonych kongregacji, którym lekarze są podlegli pod
względem administracyjnym.

Zakłady z personelem świeckim różnią się bardzo znacznie od
zakładów z personelem zakonnym zarówno co do zasobu sił lekarskich
i kierunku pracy psychjatrycznej, jak i nazewnątrz pod względem bu
dowlanym
Lekarzom holenderskim nie wolną zajmować się praktyką poza
zakładem; nie potrzebują oni tego, gdyż uposażenia lekarskie są naogół
bardzo dobre.
Uposażenie dyrektorów Zakładów waha się w zależności od wiel
kości i charakteru Zakładu od 7 do 11 tysięcy florenów rocznie. Odpo
wiada to mniejwięcej 25 do 40 tysięcom złotych. Lekarze ordynujący
pobierają od 4.500 do 8 000 florenów (16.000 do 28.000 złotych).
W szyscy lekarze Zakładów są ordynatorami; uposażenia ich zależą
tylko od lat pracy. Podział hierarchiczny między lekarzami, w szczegól
ności też praktyka asystencka nie są z reguły stosowane w zakładach
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holenderskich. Młodzi lekarze odbywają praktyką asystencką w kli
nikach. Jedyny wyjątek z tej reguły stanowi Zakład „Meerenberg“ ,
który kształci młodych łekarzy u siebie. Asystenci w tym Zakładzie
otrzymują po 2000 do 3000 florenów (7000 do 11 000 złotych). Z po
borów łekarskich potrącają sią dość znaczne opłaty za mieszkanie,
ćpał, światło i inne naturałja.
Uposażenie państwowych inspektorów psychiatrycznych wynosi
8 000 florenów rocznie, do czego dochodzą djety wyjazdowe.
W Zakładach hołenderskich zaimponowała mi szczególniej liczba
i jakość personelu piełągniarskiego. Przeciętne zakłady mają po 1
osobie pielęgnującej na 5— 6 chorych, w wielu zakładach stosunek ten
dochodzi do 1 ; 4, a są i takie, w których 1 osoba pielęgnująca przy
pada na 3-ch chorych. Personel pielęgniarski Zakładów świeckich
robi bardzo dobre wrażenie. Widać, że są to ludzie nietyłko bardzo
łagodni, dbali o dobro chorych, o czystość i porządek, ale i dobrze wy
szkoleni zawodowo.
Przygotowanie zawodowe personelu pielęgniarskiego reguluje
w Holandji osobna ustawa, znana pod nazwą „prawa z dnia 2 maja
1921 r. o ochronie prawnej dyplomów pielęgniarskich" (Wet van den
2. V 1921 tot wettełijke bescherming van het diploma voor ziekenverpleging). Prawo to przewiduje dwa typy dyplomów pielęgniarskich:
dyplom A — dla pielęgniarek szpitali ogólnych i dyplom B — dla pie
lęgniarzy i pielęgniarek, zatrudnionych przy nerwowo i psychicznie
chorych. Kurs nauczania dla każdego z tych dwuch typów pielęgnia
rek trwa 3 lata.
Miejscem nauczania pielęgniarek, ubiegających się o dyplom B,
są Zakłady psychiatryczne, mające conajmniej 100 chorych i nie mniej
jak 34.000 dni zakładowych w ciągu roku, oraz kliniki psychiatryczne.
Na kursach pielęgniarskich wykładają lekarze zakładowi oraz starsze
dyplomowane już pielęgniarki. W pierwszym, roku nauczania bywają
angażowane dodatkowo siły nauczycielskie szkół powszechnych. W y
kładanie na kursach pielęgniarskich zalicza się do obowiązków lekarzy
i personelu zakładowego i wynagrodzenia osobnego za te czynności
się nie wypłaca.

Przepisy prawa ustanawiają program nauczania pielęgniarek.
Program teoretyczny obejmuje;
1) Zasadnicze wiadomości o budowie i czynnościach ciała ludz
kiego oraz o higjenie,

2) Pierwszą pomoc w nagłych wypadkach,
3) Naukę o żywieniu i djecie,
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4. Naukę o przyrządach i opatrunkach,
5) Zasady pielęgnowania nerwowo i psychicznie chorych,
6) Ważniejsze objawy chorób psychicznych,
7) Przepisy prawa o opiece nad psychicznie chorymi.
W czasie trwania kursów kandydat na pielęgniarza winien za
poznać się z metodami pielęgnowania chorych wszelkich kategorji
i przed przystąpieniem do egzaminu ostatecznego winien wykazać się
z przerobienia 50 typowych zabiegów pielęgniarskich z listy zadań
programowych.
W ciągu pierwszego roku nauczania kandydaci powtarzają kurs
nauki powszechnej, a mianowicie: l) naukę języka ojczystego (wyma
gane jest dokładne i płynne czytanie utworów prozy i poezji z zacho
waniem prawidłowej intonacji i umiejętnością odtworzenia treści w sło
wie i piśmie, znajomość podstawowych zasad gramatyki i ortografji,
umiejętność wyraźnego pisania, 2) naukę rachunków, 3) naukę przyro
dy (elementarne wiadomości z fizyki i chemji, niezbędne dla zrozumie
nia kursu specjalnego) wreszcie 4) dzieje ojczyste i geografję kraju
ojczystego i kolonji.

Do egzaminu państwowego mogą być dopuszczone tylko osoby,
które ukończyły 22 rok życia i złożą dowody, że mają za so ^ conajmniej 3-ch letnią praktykę, nabytą w jednym lub kilku zakładach oraz
przerobiły kurs nauki teoretycznej i praktycznej.
Egzamin ostateczny odbywa się przy udziale inspektora psychjatrycznegó oraz lekarza, delegowanego z innego zakładu niż ten, w któ
rym odbywały się wykłady. Egzamin trwa przepisowo 2 godziny,
z których jedna przeznacza się na egzamin teoretyczny, a druga na
egzamin praktyczny. Egzamin jest płatny i kosztuje 15 florenów.
Osoby, posiadające już dyplom. A, mogą otrzymać dyplom B po
lV 2 rocznej praktyce i zdaniu egzaminów dodatkowych. Nauczanie
i egzaminowanie personelu pielęgniarskiego odbywa się według tego
samego programu w zakładach świeckich jako też posiadających per
sonel zakonny.
Uposażenie personelu pielęgniarskiego nie jest wszędzie jedna
kowe. Najlepiej jest uposażony personel w zakławach noleżących do
dużych miast i w niektórych Zakładach, należących do samorządu pro
wincjonalnego. Zakłady związków religijnych płacą personelowi znacz
nie niższe uposażenie, jeszcze gorzej wynagradzają swój personel za
kłady, należące do kongregacji. Pośrodku stoją Zakłady państwowe.
Uposażenie pielęgniarza, względnie pielęgniarki obraca się w tych
ostatnich zakładach w granicach od 820 do. 1632 florenów rocznie.
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Podwyżka uposażenia odbywa się z początku w związku z wynikiem
egzaminów miejscowych w czasie trwania 3-ch letniego kursu, u per
sonelu, który już pozyskał dyplom, podwyżka uposażenia odbywa się
automatycznie do 12-go roku służby, w którym pielęgniarz osiąga maximum uposażenia (1632 fl.).. Do tych poborów zasadniczych dochodzą
dodatki rodzinne oraz funkcyjne, związane z pełnieniem pewnych czyn
ności administracyjnych.

Praktykant, wstępujący do służby, otrzymuje książeczkę ze spi
sem chorób i objawów oraz tych zabiegów praktycznych, z którymi
będzie się musiał zapoznać przed przystąpieniem do egzaminu. Prze
łożeni odnotowują w tej książeczce chorób i objawów daty zapoznania
się z niemi, a przy nazwie każdego zabiegu datę jego prawidłowego wy
konania.
i
W długiej łitanji zabiegów szkolnych mieści się około 100 punk
tów. Znajdujemy tam takie nprz. zadania pielęgniarskie, jak transpor
towanie chorego dorożką, koleją łub pieszo, jak ubieranie i rozbieranie
chorego niedołężnego, jak spisanie raportu z dyżuni nocnego, wykre
ślenie krzywej ciepłoty, umiejętność zatrudnienia chorego pracą lecz
niczą, odbywanie ćwiczeń gimnastycznych itp.
W . tej samej książeczce przełożeni notują co pół roku uwagi
o ogółnem zachowaniu się praktykanta i wytykają mu te słabe strony
jego czynności w Zakładzie, które powinien starać się usunąć w następnem półroczu.

W Hołandji Istnieją następujące związki i stowarzyszenia,
związane ze sprawami psychjatrycznemi:
1.

2.
3.

4.

5.

Chrześcijański Związek opieki nad psychicznie chorymi. (Yereeniging tot Cłiristłijke Yerzorging van Krankzinnigen in Nederłand).
— Stowarzyszenie wyznaniowe protestanckie, do którego należy
9 Zakładów psychiatrycznych.
Kongregacje Braci Miłosierdzia i Sióstr Miłosierdzia, które są wła
ścicielami 7 Zakładów.

Holenderskie Towarzystwo psychjatryczno-neurołogiczne, liczące
około 180 członków. Towarzystwo wydaje pismo naukowe pod
nazwą „Psychiatrische en neurołogische Bładen“.
Związek Zakładów psychiatrycznych — stowarzyszenie o charak
terze gospodarczym, zajmujące się aprowizacją i rachunkowością
zakładów. Związek obejmuje zakłady świeckie i protestanckie.
Drugi podobny związek tworzy się dla zakładów katolickich.
Towarzystwo neuroterapeutyczne, założone w r. 1920 zajmuje
się specjalnie badaniem metod leczenia chorób nerwowych i psy
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chicznych. Prezesem Towarzystwa jest Dr. Kappers w Amster
damie. Na miądzynarodowym Zjeździe historji medycyny, który
odbył się w r. 1927, Dr. Kappers wygłosił odczyt o postępach
łeczenia chorób psychicznych. Odczyt ten podaje w streszczeniu

6.

„Medycyna".
Stowarzyszenie pomocy psychjatrycznej dła zasądzonych za czyny
kryminałne zajmuje się badaniem nad więźniami i stara się o zła
godzenie ich łosu pod kątem widzenia postułatow psycłijatrycznych.

Po tych informacjach ogółnych przejdę do pobieżnego opisu tych
kiłkunastu instytucji psychjatrycznych-, które zdołałem zwiedzić w cza
sie mego trzechtygodniowegó pobytu w Hołandji.
Pierwszym Zakładem, jaki zwiedziłem, był Zakład „Endegeest‘‘. Jest to Zakład nałeżący do miasta Lejdy i położony w odłegłości 10 minut jazdy tramwajem podmiejskim od tego miasta. Zakład
mieści 750 chorych, w tern 150 idjotów.
Zakład zbudowany jest na terytorjum starego dworu z XVII
wieku, w którym zamieszkiwał przez czas dłuższy Descartes. W daw
nym dworze, przybranym suto adamaszkami i makatami, w którym
miały powstać ,,Essays“ i ,,Meditationes“ Kartezjusza, mieści się
dziś sała konferencyjna, gabinet dyrektora, kasyno piełęgniarskie. Za
kład właściwy zajmuje nowe budynki, rozplanowane wewnątrz według
wymagań współczesnych. Zarzuciłbym im, że są rozmieszczone zbyt
gęsto. Zakład ma wiele dużych, dobrze oświetlonych sal; jest bogato
umeblowany. Pracuje w nim oprócz dyrektora 5 lekarzy. Zakład na
leży do t. zw. ,,neutralnych" pod względem konfesjonałnym, to znaczy,
że przyjmuje chorych bez różnicy wyznań. Tuż obok Zakładu znajduje
się
willa
„Rijngeest",
administracyjne
związana z Zakładem,
w której mieści się klinika uniwersytecka jednego z wybitniejszych
psychjatrów i psychoanalityków holenderskich prof. Jełgarsma. Budy
nek, stanowiący przedtem willę prywatną, nie odpowiada dzisiejszemu
swemu przeznaczeniu i zasadniczym wymaganiom bezpieczeństwa cho
rych.
Prof. Jełgarsma przyjmuje do kliniki przeważnie tylko przypadki
łagodniejsze z zakresu psychonerwic, jeżeli zaś chodzi o cięższe posta
cie psychoz — korzysta z materjału Zakładu „Endegeest".
Miałem sposobność poznać osobiście prof. Jełgarsma, zasłużonego
badacza anatomji porównawczej mózgu, który na starość stał się zago
rzałym zwolennikiem Freuda. Obszerny 2-ch tomowy podręcznik psy-
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chjatrji prof. Jelgarsma, który świeżo ukazał się już w 3-em wydaniu
holenclerskiem, jest jedną z najdalej posuniętych prób zastosowania
metody psychoanalistycznej w psychjatrji.
Trafiłem na okres ferji, nie miałem przeto możności obejrzenia
kliniki w pełnym ruchu. Klinika , Rijngeest“ posiada obszerne lokale
laboratoryjne (zwłaszcza dla badań histopatologicznych) oraz prowadzi
głośną i bodaj że jedyną w Holandji przychodnię psychoanalityczną.
Trzecią instytucją psychjatryczną, jaką zwiedziłem, był zakład
noszący obecnie nazwę „Proyinział Zikenhujs Nabij Santport“ , znany
lepiej pod dawną nazwą „Meerenberg“ .
Zakład należy do prowincji Holandji Północnej i leży w pobliżu
miasta Haarlem. Zakład mieści do 1500 chorych i składa się z 2-ch
części: starszej, pochodzącej z r. 1848 i nowszej, pobudowanej w po
bliżu starego zakładu w r. 1884.
Każda z tych części jest zbudowana systemem blokowym: wszy
stkie oddziały zakładu, rozmieszczone w wielkim czworoboku, łączą
się ze sobą korytarzami. Pośrodku mieszczą się urządzenia centralne,
jak kuchnia, pralnia etc.
Dzięki temu, że wszystkie skrzydła bloku są od siebie należycie
oddalone, niema tam ani ciemnych korytarzy, ani źle oświetlonych sal
i pokojów. Wszystkie sale są wysokie, obszerne, widne. Zakład jest
wyposażony bardzo bogato. Przedewszystkiem rzuca się tu w oko,
tak jak zresztą we wszystkich lepiej urządzonych zakładach holender
skich, wielka liczba umywalni i wanien. Na oddziałach dla chorych
spokojnych i półspokojnych 1 umywalnia przypada na 4 6 osób.
Meerenberg posiada wiele sal sypialnych i dziennych, bardzo ja
snych, obszernych i wysokich. Większość sal jest wyłożona posadz
ką dębową. Na salach infirmeryjnych spotkałem rodzaj podłogi, nie
znany mi dotychczas. Podłoga ta nosi nazwę triolinowej — jest ona
wyłożona masą, składającą się z cellulozy, połączonej z linoleum,
którą układa się na podłożu betonowem. Podłogi triolinowe wyglą
dają podobnie do linoleum, są one bardzo chwalone jako trwale, cie
ple i dobrze nadające się do zmywania.
Na wszystkich salach spotyka się mnóstwo doniczek i wazonów
z kwiatami na oddziałach chorych spokojnych ponadto klatki z pta
kami, (papugi, kanarki etc.). Chorzy bardzo lubią ptaki, pamiętają
o nich, karmią je i nie robią im krzywdy.
Przestarzały typ budowy zakładu „Meerenberg“ bynajmniej nie
oddala go od nowoczesności pod wzglądem lekarskim. Przeciwnie,
wszystko, co widziałem w zakładzie Meerenberg, w którym spędzi
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łem cały dzień, wskazuje na to, że zakład jest ożywiony duchem po
stępu w pracy łekarskiej zarówno w kierunku naukowym jak tera
peutycznym. Dyrektorem zakładu jest Dr. Van der Scheer — autor
znanej obszernej monografji o mongołizmie i prezes Hołenderskiego
Towarzystwa naurołogiczno-psychjatrycznego.
Głęboko wryła mi się w pamięć nadzwyczajna wprost grzecz
ność i uprzejmość koł. Van der Scheera, okazana mi podczas opro
wadzania po zakładzie i udziałania wyjaśnień o stosunkach psychja-,
trycznych w Hołandji, które zna koł. Van der Scheer wyśmienicie,
ponieważ przez kiłka łat przed objęciem stanowiska dyrektora Meerenberg był inspektorem państwowym.
Meerenberg posiada 10 łekarzy, w tern prosektora D-ra Gansa,
który kieruje pracownią histołogiczną.
Pracownia ta posiada nie
zmiernie bogate zbiory preparatów, przygotowanych przy pomocy
kiłku chorych. Koł. Gans jest bardzo zadowolony z tej pomocy, po
kazywał mi pięknie barwione preparaty, przygotowane prawie że od
początku do końca przez jednego z chorych, który w zakładzie nau
czył się techniki histologicznej.

Meerenberg posiada takż^ bogato wyposażoną pracownię psy
chotechniczną, pozostającą pod kierunkiem D-ra Van der Scheer’a.
Wiele skomplikowanych przyrządów tej pracowni zostało wykona
nych w samym zakładzie.
Osobliwością Zakładu Meerenberg jest szczególna troska o za
trudnienie chorych pracą. Kolega Van der Scheer, który jest gorą
cym zwolennikiem aktywnej terapji pracy według metod Simona
z Guttersłob, opowiadał mi z dumą, że doszedł już do tego, że zajmuje
pracą 90% wszystkich chorych, leczonych w Zakładzie. Przekona
łem się o prawdziwości tego odsetka naocznie. Obchodząc szczegó
łowo wszystkie sale zakładu, znalazłem zaledwie kilkudziesięciu cho
rych w łóżkach, resztę zastawałem przy pracy. Do pracy angażuje
się w Meerenberg chorych ze znacznem podnieceniem manjakałnem
już na drugi, trzeci dzień po przybyciu do zakładu. Widziałem takie
przypadki i nie mogłem wyjść z podziwu, że udąje się tych chorych
utrzymać przy pracy. Rezultaty, osiągnięte w tym kierunku, za
wdzięcza Meerenberg temu, iż ma bardzo liczny i dobrze wyszkolo
ny personel pielęgniarski. Na 1500 chorych zakład posiada 400 pie
lęgniarek, z których przeszło Vs posiada dyplomy państwowe.
Oprócz zwykłych zajęć dla chorych, spotykanych we wszystkich
niemal zakładach, Meerenberg ma na dużą skałę zorganizowaną praco
wnię tkacką dla kobiet. Przy kilkunastu warsztatach pracują tam
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chore pod kierunkiem pielęgniarek-instruktorek przy wyrobie płótna,
chodników i bardzo efektownych dywanów. Mężczyźni zatrudnieni
są przy wyrobie mat kokosowych, które w Holandji są w dużem uży
ciu. Znaczna liczba chorych zajmuje się też slojdem, koronkarstwem
i koszykarstwem. Celem zachęcenia chorych do pracy, zakład w y
płaca im maleńkie honorarja, dostosowane do rodzaju i wydajności
ich pracy — w monecie, która ma obieg jedynie tylko wewnątrz
zakładu. Dla umożliwienia chorym robienia zakupów zakład prowadzi
osobny sklepik, pozostający pod kierunkiem doświadczonego pielę
gniarza, który czuwa nad tern, żeby do rąk chorych nie dostały się
przedmioty niedozwolone.
Meerenberg jest zakładem, który w rozumieniu ustawy posiada
oddziały „zamknięte" i „otwarte" zarazem. Podział ten w istocie
rzeczy istnieje tylko na papierze i jeżeli chory, pomieszczony w od
dziale „otwartym“ protestuje przeciw przetrzymywaniu go w zakła
dzie, a lekarze uważają, że zwolnienie go jest niedopuszczalne, dy
rekcja zakładu odnosi się do sądu i w ciągu kilku dni chory zostaje
zaliczony do kategorji pacjentów oddziału zamkniętego.
Kol. Van der Scheer objaśnił mnie, że od czasu kiedy nowela
ustawowa z r. 1904 umożliwiła przyjmowanie chorych do zakładu
bez pośrednictwa sądu, koła lekarskie dążą do tego, ażeby ten spo
sób przyjęcia był stosowany możliwie najszerzej. Dążeniom tym prze
ciwstawiają się w Holandji konserwatywne sfery prawnicze, życie
jednak robi swoje i stopniowo dawne: ,gesticht“ stają się „psychiatrische inrichtingen", a ingerencja sądowa staje się coraz rzadsza.
Po zwiedzeniu zakładu „Meerenberg", który pozostawił we mnie
niezatarte w^spomnienie instytucji znakomicie pod względem psychjatrycznym zorganizowanej i prowadzonej, udałem się do Hagi dla zapo
znania się z drugim inspektorem psychiatrycznym Dr. Lubermanem.
Od kolegi L. otrzymałem wiele informacji, dotyczących programu wy
szkolenia, egzaminowania i rejestracji personelu pielęgniarskiego. Ko
lega L. udzielił mi też informacji co do holenderskiej próby zorganizo
wania opieki rodzinnej w Baileroord, która pozostaje pod kontrolą
kolegi L. Holandja, sąsiadująca z jednoplemienną z nią Flandrją, zna
doskonale zalety i wady sławnej kolonji w Gheel, w którem leczy
się wielu Holendrów z prowincji południowych (Zeelandji, Brabantu,
Limburgji).
Wielkie zalety ekonomiczne systemu flamandzkiego zachęcały
władze holenderskie do naśladowania go na swojem terytorjum, ale
próby nie udawały się dlatego, że trudno to było pogodzić z przepi
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sami ustawy. 2 r. 1884, przedewszystkiem zaś — jak mnie informował
kol. L. — dlatego, że lud holenderski ceni bardzo spokój domowy
i nie lubi obecności osób obcych przy rodzinie; nawet nadzieja osią
gnięcia zysków z utrzymania chorego nie pociąga go dla tej sprawy.
Próby zorganizowania „patronage familiale“ robiono w kilku zakła
dach, ograniczają się one przecież do bardzo małych rozmiarów.
Pierwsze próby na większą skalę przedsięwzięto w prowincji Drenthe
przy zakładzie Baileroord, gdzie jednak w ciągu kilku lat udało
się ulokować w rodzinach zaledwie 80 chorych.
W porównaniu z kolonją w Gheel, która ma u siebie przeszło
3 000 chorych Baiłeroord jest czemś znikomo małem. Ze wzgłędu na
znaczną odłegłość prowincji Drenthe i po wyjaśnieniach koł. Lubermana zrezygnowałem z zamiaru zwiedzenia kołonji Baileroord, sko
rzystałem natomiast z propozycji kol. Lubermana udania się w jego
towarzystwie do zakładu katolickiego w S t. B a v o, utrzymywanego
przez Zakon Braci Miłosierdzia i położonego na północ od Haagi
w pobliżu morza na diunach.
Od stacji tramwajowej szliśmy do St. Bavo pieszo około 3-ch
kim. PD asfaltowym chodniku.
Zakład w St. Bavo istnieje niedawno, jest dziełem propagandowem i rzeczywiście może zaimponować architekturą i sztuką ogro
dniczą. Już na wstępie rzucają się w oczy bardzo starannie utrzy
mane klomby kwiatowe i szpalery. Budynek administracyjny łączy
się z obszerną kaplicą, która zajmuje na planie pierwsze miejsce. Pa
wilony zakładu połączone są galerjami oszklonemi, wyłożonemi terrakotą, które służą jako oranżerje dla hodowli kwiatów i winogron. Ł o
dygi winne, posadzone nazewnątrz galerji, przeginają się przez otwór
w murze do środka i rozpinają swe gałęzie po ścianach i suficie ga
lerji korytarzowych. Przełożony zakładu braciszek Zakonu oprowadza
nas chętnie w towarzystwie jednego z 3-ch lekarzy zakładu, którzy
są tyłko lekarzami ordynującemi. Oddziały dla chorych spokojnych
i pracujących wyglądają pięknie; na salach dziennych mnóstwo kwia
tów, olbrzymie klatki wypełnia świergocące ptactwo, małe stoliki
jadalne przypominają raczej klub niż salę szpitalną. W ogródkach
oddziałowych gołębniki i klomby dywanowe. Chorzy pod dozorem
braciszków zajmują się pracą; jedni robią maty kokosowe, tkane
i strzyżone, inni skubią wełnę do materaców, jeszcze inni plotą siatki
z drutu na ogrodzenie. Gorzej przedstawiają się oddziały dla chorych
niespokojnych, z nadmierną liczbą izolatek (szałówek), które mają
tu rozległe zastosowanie. Na oddziałach infirmeryjnych podłogi są
N. P. 6
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wyłożone masą dermolitową, przypominającą podłogi skałodrzewne, od
których różnią się tern, że zamiast trocin drzewnych używa się tu
odpadków skóry. Podłogi te wygłądają bardzo ładnie, mają być
trwałe i praktyczne.
Zakład w St. Bavo mieści 700 chorych wyłącznie tylko męż
czyzn i katolików. Chorzy innych wyznań nie są przyjmowani. Koszta
pobytu chorych w tym zakładzie opłacają, taksamo jak w innych,
gminy i prowincje. Ze względu na to, że koszt pobytu w zakładach
kongregacyjnych jest znacznie niższy niż w zakładach świeckich, jak
również ze względów wyłączności wyznaniowej, która w Hołandji
odgrywa wielką rolę w życiu pubłicznem, gminy katolickie korzystają
z tych zakładów bardzo chętnie i są one zawsze zapełnione do granic
ustalonych etatowo.

Wspaniałe zabudowania zakładu w St. Bavo, piękne jego parki
i gałerje nie są przecież w stanie zatrzeć tłoczącego wrażenia śred
niowiecza, jakie wieje tam z każdego zakątka. Dla chorych zakład
jest klasztorem, a lekarze, zapisujący recepty i pozbawieni głosu
w sprawie uregulowania trybu życia chorych, robią wrażenie wprost
deprymujące.
Zaciekawiło mnie, jak wyglądają zakłady drugiego obozu wy
znaniowego, utrzymywane przez związki religijne protestanckie.
Zwiedziłem jeden z zakładów tego typu, a mianowicie zakład
Bloemendaałe te Loosduinen, odległy o ¥2 godziny drogi od Haagi.
Zakład należy do „Chrześcijańskiego Związku opieki nad psychicznie
chorymi“ i istnieje od 1892 roku. W r. 1926 w zakładzie tym
zbudowano 3 nowe pawilony, odpowiadające wymaganiom dzisiejszym.
Zakład ten jest położony na diunach, ma bardzo rozległy teren, ślicz
ne stare parki i mieści 814 chorych. Zakład ma swego dyrektora le
karskiego, obok którego urzęduje przełożony pastor. Pastor nie wtrąca
się do spraw lekarskich, bierze jednak żywy udział w sprawach go
spodarczych zakładu.
1
tu kaplica zajmuje miejsce środkowe i dominujące na planie
zakładu. Zakład ma 4-ch lekarzy ordynujących i 177 osób perso
nelu pielęgniarskiego. Osobliwością organizacji zakładów protestanc
kich jest to, że każdy pawilon męski ma na czele żonatego „ojca domu“ ,
który obowiązkowo mieszka na pawilonie. Na oddziałach żeńskich
„matki domu“ rekrutują się ze starszych kobiet samotnych. Żony
.,ojców domu“ , dobieranych z małżeństw bezdzietnych, są „matkami domów“ w pawilonach męskich. Niższy personel pielęgniarski, podle
gły „ojcom*' i „matkom**, składa się z osób samotnych. Ten system
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organizacji pracy pielęgniarskiej stwarza na pawilonach zakładu atmo
sferę rodzinną niepozbawioną zalet psychiatrycznych.

W zakładzie Bloemendaal duży nacisk kładzie się na szkole
nie personelu; do tego celu służy olbrzymia sala wykładowa, miesz
cząca się w budynku administracyjnym. Na pawilonach bardzo miłe
wrażenie robią sale, wymalowane żywemi barwami. Ramy okien
i drzwi są tam, jak zresztą i w wielu innych zakładach i domach ho
lenderskich, wymalowane na żółto, zielono i czerwono. Ożywia to
bardzo wnętrze sal zakładowych. Lekarze zakładu kładą duży na
cisk na terapię pracą, ale nie dochodzą w Bloemendaal do tych wy
ników, jakiemi szczyci się Meerenberg.
Po drodze do Bloemendaal zawadziłem o Zakład Oud Rosenburg, który jest zakładem świeckim, stanowiącym fundacją z XV
wieku, do której przyłączyło się miasto Haaga i prowincja. Zarząd tej
instytucji składa się zatem z sukcesorów dawnych fundatorów z udzia
łem delegatów miasta i prowincji. Zakład jest pod względem wy
znaniowym „neutralny" i w rozumieniu ustawowem jest zakładem
zamkniętym. Na terenie sąsiadującym bezpośrednio z terenem tego
zakładu, miasto Haga wybudowało w r. 1926 nową instytucję psychja-tryczną, która w ustawowem pojęciu jest zakładem całkowicie „otwar
tym". Ta nowa instytucja, nosząca nazwę „Ramaer Klinik", została
organizacyjnie ściśle połączona ze starym Zakładem w ten sposób, że
dyrektor Zakładu Oud Rosenburg Dr. Gerritsen jest zarazem dyrek
torem Kliniki. „Ramaer Klinik" stała się tym sposobem stacją zdaw
czą dla Szpitala. Fundacja sama jest bardzo starą, ale budynki zakła
du Oud Rosenburg są pochodzenia późniejszego i całkowicie odpowia
dają wymogom współczesnym.
Obie instytucje, zespolone unją personalną, są wyposażone nad
zwyczaj bogato. Sale obserwacyjne mają podłogę wyłożoną gumą,
na in.nych saiach spotkałem obok podłóg dermołitowych także podłogi
z terrazo-masy podobnej na oko do ksyłołitu i dermołitu. Terrazo
ma tę przewagę nad innymi podłogami, że można ją ogrzewać z pod
spodu bez obawy rozmiękczenia jej czy spalenia. Na niektórych sa
lach spotkałem też podłogę z drzewa „tik’owego“ oraz posadzkę klep
kową z drzewa diara-mira. Obydwa te rodzaje podłóg mają tę zaletę,
że. dobrze znoszą wilgoć. Były one szczególnie zalecane dla oddzia
łów chorych zanieczyszczających się. Wadą ich jest to, że są bardzo
drogie: 1 rnetr^ podłogi z drzewa „tik’owego“ kosztuje w Hołandji
12,5 florena (około 45 złotych).
Dyrektor Zakładu Dr. Gerritsen,
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który świeżo budował Kliniką Ramaerowską, nie był zachwycony temi
podłogami, chwalił natomiast bardzo podłogę „terrazo“.
Zarówno Zakład „Oud Rosenburg“ , jak „Ramaer Kłinik“ po
siadają obsługę pielęgniarską wyłącznie tylko żeńską. Jedna pielęg
niarka przypada tam przeciętnie na 3,3 chorych. Zakład posiada 3
klasy. Każdy pacjent I klasy ma do swej dyspozycji 2 pokoje, oprócz
tego cały pawilon ma kilka sal dziennych wspólnych. Umeblowanie
salonów tego pawilonu jest wprost luksusowe.
Klinika Ramaerowska, jako budowla dopiero co wykończona
(została otwarta dopiero w październiku 1926 r.) interesowała mnie
szczególnie.
Budowano ją według planów kol. Gerritsena. Budynek jest
dwupiętrowy. Parter zajmują oddziały obserwacyjne, piętro — cho
rzy spokojni, 2-gie piętro zajmują pielęgniarki. Sale każdej kondygna
cji są rozłożone w amfiladzie, przedzielają je małe wyskoki wewnę
trzne, oszklone, które oddzielają jednę salę od drugiej. W wyskokach
tych mieszczą się z jednej strony ustępy i umywalnie, z drugiej ku
chenka do odgrzewania potraw. Arkada oddziela sale sypialne od
sali dziennej, do której przylega ładna oszklona weranda. Pielęgniar
ka, stojąca pośrodku sali dziennej, widzi wszystkich chorych zarówno
na salach sypialnych jak i na werandzie. Pośrodku budynku między
połową żeńską i męską mieści się 5 łazienek dla kąpieli przedłużo
nych. Dwie łazienki męskie odgradzają od łazienek żeńskich żaluzje,
które pozwalają dołączać środkową łazienkę bądź do męskiej, bądź do
żeńskiej połowy oddziału.
Pod prostym kątem do amfilady sal obserwacyjnych przylega
do nich mały korytarzyk z 3 pokojami oddzielnemi. Okna otwierają się
tak, jak wogóle wszystkie okna w Holandji, z dołu do góry (jak w wa
gonach kolejowych). Na całym pawilonie są one oszklone szybami
okrętowemi z grubego szkła.
Wszystkie sale mają światło dwustronne, sale dzienne są oświe
tlone z 3-ch stron.

Na drugim piętrze mieszczą się pokoje dla pielęgniarek (każda
z nich ma pokój oddzielny, a przełożona zajmuje nawet 2 pokoje),
duża sala jadalna i suto umeblowany salon wypoczynkowy.
W mansardzie mieszczą się pracownie lekarskie, pracownie foto
graficzna i drobnowidowa oraz obszerna weranda z ładnym widokiem,
przeznaczona dla pielęgniarek.
Zakład Oud Rosenburg posiada w Hadze ekspozyturę opieki
pozazakładowej, ale o tern pomówię później, kiedy dojdę do opisu za
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kładu Maasoord, który ten dział pracy psychiatrycznej rozwinął naj
intensywniej.
Za bytnością w Hadze udałem sią do pobłizkiego Scheweningen,
ażeby zwiedzić tam specjałne więzienie dła psychopatów (Bijsondere
Strafgevangenis) pozostające pod kierunkiem psychjatry Dr. Scholtensa.
Więzienie to stanowi adneks więzienia ogółnego. Ażeby zrozu
mieć przeznaczenie „więzienia specjałnego“ , muszę wyjaśnić, że po
myśłi nowej ustawy karnej każdy węzień, odbywający karę krótszą od
5 łat zamknięcia odbywa ją w zasadzie incognito i wyłącznie tylko
w odosobnionej celi. Dła zachowania incognito więźniowie noszą mas
ki, bez których nie wolno im opuszczać celi. Przyznać muszę, że ta
reforma karna, podyktowana podobno względami humanitarnymi zro
biła na mnie wrażenie przygnębiające. System izolowania dła zacho
wania bezimienności stosowany jest z całą konsekwencją. Nawet, w
kaplicy więziennej więźniowie siedzą w klatkach blaszanych, które
nie pozwalają im oglądać się wzajemnie — mogą oni widzieć tylko ka
znodzieję. To samo stosuje się na spacerach, które więźniowie odby
wają w przegrodach, oddzielonych murem. Izolacja nie odbiera zre
sztą więźniowi możności pracy; w celach są warsztaty, przy których
więzień może pracować sam. Do wyjątku z tej ogólnej zasady osamo
tnienia karnego mają prawo tylko 2 kategorje więźniów: l) więźniowie
starsi, mający więcej niż 60 lat oraz 2) ci, co do których lekarz orze
knie, że odosobnienia nie znoszą. Tych przenosi się do „więzienia
specjalnego", gdzie dopuszczalna jest indywidualizacja. Kol. Scholtens zajmuje stanowisko kierownika tego więzienia specjalnego. Prze
bywają w niem przeważnie psychopaci. W Zakładzie utrzymany jest
w zasadzie regulamin więzienny; od więzienia ogólnego różni się ono
tylko tem, że więźniowie spędzają tam dnie w salach ogólnych przy
pracy. Na noc są oni rozdzielani w siatkowanych od góry blokach,
co umożliwia im prowadzenie rozmów.
Holandja posiada już nowe prawo karne dla psychopatów —
znane pod nazwą prawa z dn. 28.V. 1925 r. Prawo to przewiduje, że
psychopaci o poczytalności zmniejszonej mogą być po odbyciu zwy
kłej kary internowani w specjalnych zakładach leczniczych na okres
czasu do 2-ch lat. Prawo to nie jest jeszcze stosowane z powodu
braku zakładów dla psychopatów kryminalnych. Tymczasem pozosta
ją oni w „więzieniu specjalnem".

W opiece społecznej nad więźniami biorą żywy udział stowa
rzyszenia patronatowe: wyznaniowe i neutralne, w szczególności du-
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Że zasługi w tej mierze posiada Armja Zbawienia, mająca w Holandji
wielu zwolenników. Specjalne „stowarzyszenia pomocy psychiatrycz
nej dla więźniów" troszczą się o to, by przestępcy kryminalni byli ba
dani przez psychiatrów zarówno w czasie śledztwa jak i w trakcie od
bywania kary. Delegaci stowarzyszeń mają prawo odwiedzania wię
źniów.
Przestępcy, uznani za niepoczytalnych, umieszczani są w Pań
stwowym Zakładzie psychiatrycznym Woensel koło Eidhoven, który
zwiedziłem także w dalszej podróży.
Kol. Scholtens spędził długie lata w Indjach Holenderskich
i przez dłuższy czas pracował w zakładzie psychiatrycznym kolonial
nym w Batawji. Widywał na własne oczy przypadki psychoz tubyl
czych (amok i latah) o których my, mieszkańcy starej Europy, mamy
tylko wiadomości z książki. Skłania się on do przypuszczenia, że
amok jest ostrem zaburzeniem psychicznem malajczyków pochodzenia
toksycznego, często alkoholowego. Burzliwe przejawy tej choroby
tropikalnej, kończącej się w większości przypadków wyzdrowieniem,
o ile chorego uda się obezwładnić i sprowadzić do zakładu, bywają
przecież w wielu razach powodem do rozstrzeliwania tych nieszczęśli
wych chorych na ulicach, kiedy nie udaje się obezwładnić chorego,
który z szaloną zaciekłością zabija każdego napotkanego przechodnia.

Chorobę latah uważa kol. Scholtens za tropikalny wariant nasze
go natręctwa.
Wkrótce po wycieczce do zakładów, położonych w pobliżu Ha
gi, udałem się do Rotterdamu, ażeby zapoznać się z organizacją opie
ki nad psychicznie choremi tego miasta, o której słyszałem wiele od
kolegów z Holandji północnej.
Opieka ta ogniskuje się w miejskim zakładzie Maasoord,
a dyrektor tego Zakładu Dr. Pamajer ma w swoim ręku całokształt
spraw opieki nad psychicznie chorymi na całym obszarze miasta Rot
terdamu. Dr. Pamajer jest powiadamiany o każdym przypadku roz
stroju psychicznego, który dotknął obywatela miasta, choćby nawet
chory pozostawał w domu lub został umieszczony w Zakładzie zamiej
scowym. Posiadając najdokładniejsze dane meldunkowe. Dr. Pamajer
organizuje opiekę nad chorymi zarówno zakładową jak pozazakładową. Sam Zakład Maasoord, odległy od śródmieścia o 40 minut jazdy
samochodem, zbudowany w r. 1909, posiada 944 miejsc etatowych
oraz 7 lekarzy.

Jeden z tych lekarzy Dr. Overbosch pełni „służbę zewnętrzną"
(Buitendienst) w samem mieście, gdzie prowadzi przy pomocy kilku
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wykwalifikowanych pielęgniarek przychodnię dla chorych, zwolnio
nych z zakładu. Raz na tydzień ordynator „służby zewnętrznej'* .po
wraca do zakładu, bierze udział w konferencji- lekarzy zakładowych,
którzy demonstrują mu chorych, zakwalifikowanych do „opieki zew
nętrznej". Chorych tych zwalnia się do rodziny z początku na urlop
próbny. Chory pozostaje pod opieką przychodni. Jeśli próba urlopowa
się nie udaje, chory powraca do Zakładu, jeśli chory w domu zacho
wuje się możliwie, zostaje on zwolniony z zakładu definitywnie, pozo
staje jednak nadal -pod kontrolą „opieki zewnętrznej".
Z początku chorego odwiedza pielęgniarka przychodni codzien
nie, a lekarz przychodni raz w tygodniu, później wizyty stają się rzad
sze. Rodzina chorego powiadamia przychodnię o zachowaniu się cho
rego i może przyprowadzić go do przychodni, jeśli zechce. Przy przy
chodni jest sala, gdzie chorzy mogą pozostawać w ciągu dnia pod opie
ką pielęgniarki i zajmować się pracą. Ordynator przychodni składa co
pewien czas dyrektorowi zakładu raport o chorych zwołnionych, a jeśli
zajdzie potrzeba, umieszcza chorych ponownie w zakładzie z pominię
ciem tych wszystkich formalności, które są nieuniknione przy oddawa
niu chorego do zakładu po raz pierwszy.

Organizacja opieki pozazakładowej istnieje w Rotterdamie. do
piero od r. 1925 — ku końcowi 1926 r. obejmowała ona 303 chorych.
Tym sposobem pod własną opieką psychiatryczną ma Rotterdam
1247 chorych.
Dr. Pamajer dąży do tego, ażeby objąć tą opieką także i cho
rych którzy na miejscu nie mogli być leczeni i zostali umieszczeni
w zakładach zamiejscowych — ma jeszcze takich chorych około 300.
Ogółem Rotterdam, mający w r. 1926 — 562.999 mieszkańców łiczył
1557 chorych. W 1911 r. 1 chory przypadał na 475 mieszkańców,
w r. 1926, przy ściślejszej rejestracji, przypadał 1 chory na 360 miesz
kańców.
Maasoord jest urządzony nowocześnie. Ma on zarówno oddzia
ły „zamknięte" jak „otwarte". Pawilony, oddzielone jeden od drugiego
rozległemi ogrodami i parkami, są obszerne, widne, umeblowane bo
gato. Jedna pielęgniarka przypada w średnim rachunku na 3,5
chorych .

Zetknąłem się w Maasoord z osobłiwością, jakiej nie spotkałem
w żadnym innym zakładzie. Trafiłem mianowcie na dzień obecności
łekarza przychodni, który jest zarazem dniem odwiedzania chorych.
Na salach spotkałem mnóstwo gości i to nietylko na oddziałach cho
rych spokojnych, ałe też i na oddziałach chorych niespokojnych. Go
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ście rozchodzili się wszędzie: jednych widziałem w pokojach, przezna
czonych dla wizyt, innych spotykałem na salach dziennych, jeszcze in
nych przy łóżkach chorych leżących. Nie był to dzień wyjątkowy.
Kol. Pamajer wpuszcza na oddział każdego, chodzi mu o to, aby za
kład mógł obejrzeć każdy, kogo to interesuje, żeby przekonał się na
własne oczy, że ma do. czynienia z instytucją leczniczą i przyjrzał się
sposobowi traktowania chorych przez lekarzy i pielęgniarki. Zarówno
to, jak i cała akcja lekarza, obciążonego „służbą zewnętrzną" popu
laryzują - ■ według słusznego poglądu kol. Pamajera — zasady prze
wodnie psychjatrji praktycznej. Ludność nabiera zaufania do zakła
du i do psychiatrów, nie boi się chorych, a wszystko to może w re
zultacie zmniejszyć potrzebę łóżek zakładowych, która w Holandji jest
już niepomiernie duża.

Przyznać trzeba, że goście na salach chorych sprawiają wiele
kłopotu, ale obecność ich odbiera Zakładowi resztę tego stempła, pie
czętującego Zakład psychiatryczny przed okiem profanów, który upo
dabnia nasze Zakłady z więzieniami.
Zakład Maasord zaimponował mi intensywnością pracy łekarskiej,
nie mniej niż Meerenberg, a nadzwyczajnie uprzejme przyjęcie, jakie
go doznałem ze strony kołegi Pamajera, pozostawiło w mej pamięci
ślad niezatarty.
Po powrocie z Rotterdamu udałem się po raz drugi do Utrechtu,
żeby zapoznać się z tamtejszą Kliniką Uniwersytecką i tamtejszym
Zakładem fundacyjnym.
Klinika Utrechtska mieści się w gmachu specjalnym w pobliżu
innych klinik.
Dyrektorem Kliniki jest prof. Bouman, czwarty z kolei profesor
psychjatrji na Uniwersytecie. Pierwszym, który zajmował tę kate
drę, był Ziehen, następcą Ziehena został Heilbronner, który budował
Klinikę; po tych dwóch profesorach, Niemcach, katedra przeszła do
rąk hołenderskich, a ■mianowicie do rąk wybitnego anatoma układu
nerwowego prof. Winklera.
Prof. Winkler pracuje jeszcze w laboratorjum klinicznem, ale
jako profesor jest już na emeryturze.
Klinika w Utrechcie przypomina bardzo klinikę Berlińską i naszą
Klinikę Krakówską. Podobnie jak tamte, składa się z 3-ch budynków,
połączonych pośrodku korytarzem.
Budynek frontowy zajmują po
mieszczenia dydaktyczne, a dwa dałsze budynki zajmują chorzy. Po
znałem osobiście prof. Boumana, który oprowadził mnie po klinice
i pokazywał mi preparaty przypadków zapalenia mózgowia, powsta-
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łego jakoby na skutek szczepień ospowych. Praca poświęcona tym
przypadkom, ukazała się w jednym z ostatnich numerów Ztschf. f. d.
ges. Neur. u. Psych, pod tytułem: „Encephałitis postvaccinosa“ .
W wiełkiej bibłiotece Kliniki pokazywano mi prace, pisane po rosyjsku
— polskiej książki — niestety — nie mogłem odnaleźć w katalogu
bibliotecznym.

Zadania opieki nad psychicznie chorymi w obrębie miasta i pro
wincji Utrechtskiej spełnia zakład fundacyjny, oparty na legacie, po
chodzącym jeszcze z okresu wojen krzyżowych. Twórcą legatu miał
być rycerz Wilhelm Arnt.
Fundacja obejmuje dwa Zakłady: stary Zakład miejski, t. zw.
Gesticht te Utrecht na Agnietenstraat oraz część nową, zbudowaną
w latach 1909 — 1913 w miejscowości Den Dolder i noszącą nazwę:
„Willem Arnthoeve te Zeist“.
Obie te instytucje pozostają pod kierownictwem jednego wspól
nego dyrektora. Gesticht te Utrecht ma 450, a „Willem Arnthoeve“
520 miejsc. Nowy zakład leży w odległości 30 minut jazdy kolejowej
od Utrechtu i obejmuje obszar 211 ha. ziemi położonej śród starego
lasu bukowo-świerkowego — rzeczy dość osobliwej w tym kraju łąk ■
i uprawy ogrodniczej. Drugą osobliwością Zakładu w Dolder jest to,
że posiada on budynki tynkowane na biało — w Holandji bowiem prze
ważająca większość budynków nie jest tynkowana. Dyrektora Za
kładu Dr. Engelhaarta nie zastałem — w jego zastępstwie pokazywał
mi Zakład Dr. Starkę — znów jeden z rzadko naogół spotykanych
w Holandji freudystów. Ograniczyłem się do zwiedzenia nowego Za
kładu. Nie ustępuje on w niczem innym zakładom holenderskim pod
względem urządzeń higienicznych i komfortu.
I tu zetknąłem się
z wielkiem bogactwem urządzeń sanitarnych (wanien, umywalni, klo
zetów). W Zakładzie Den Dolder nprz. 1 klozet przypada na 4 cho
rych, a jedna umywalnia na 5— 6 chorych. I tu, jak w innych Zakła
dach, duży nacisk kładzie się na pracę chorych. Na obszarze zakładu
kol. Starkę pokazywał mi dwa małe pawilony, korzystające z całko
witej autonomii chorych, w tern znaczeniu, że chorzy na tych pawilo
nach pozostają bez żadnej obsługi pielęgniarskiej. Autonomia ta w y
płynęła bynajmniej nie z intencji oszczędnościowych zakładu, gdyż
ma on naogól bardzo liczny personel (średnio 1:4, 5) ale z pobudek
psychiatrycznych.

Pozostaje mi do opisania ostatni Zakład, jaki zwiedziłem już na
wyjezdnem z Holandji, a mianowicie państwowy zakład psychjatr,y-

eo

WITOLD ŁUNIEWSKI

ZESZyi I i II

czny Woensel (czyt. Wuncel) koło Ejdhoven w Północnym ■Brabancie.
Zakład ten przeznaczony jest dła chorych o nieznanej przynałeżności gminnej i prowincjonałnej, dła chorych kryminalnych oraz dła
cudzoziemców, podlegających repatrjacji. Zakład utrzymuje Państwo.
Poprzednio Państwo utrzymywało swój Zakład w Medembłik
w Północnej Hołandji; po wybudowaniu nowego Zakładu w Woensel
(1918— 19 r.) Państwo wydzierżawiło Zakład Medembłik prowincji
Północnej Hołandji dła jej potrzeb.
Zakład w Woensel leży, podobnie jak i Den Dołder, w lesie
świerkowo-jodłowym, ma on przeszło 200 ha. własnej ziemi i posiada
960 miejsc etatowych. Zakład jest bogato wyposażony w najnowocze
śniejsze urządzenia techniczne (aparaty kontrolujące spalanie węgła
w kotłowni, zużycie wody na pawilonach) ogrzewanie centralne samo
regulujące się, urządzenie do podnoszenia ciśnienia wody w razie po
żaru i w. t. p.), ma bogato założone parki i ogrody, obszerną i bogato
ozdobioną salę rozrywek chorych, wiele pomieszczeń dla pracowni na
ukowych, obszerne pomieszczenia mieszkalne dła pielęgniarek z osobną
salą rozrywkową i lazaretem.
W budowie i rozkładzie pawilonów został tu zastosowany sche
matyzm, sprowadzony do uwzględnienia tylko 3 typów pawilonów,
oznaczonych literami. Pawilony typu „A “ których jest 3 (2 męskie
i 1 kobiecy) są pawilonami obserwacyjnemi. Pawilony typu „B “ (l mę
ski i 1 kobiecy) służą do pomieszczenia chorych spokojnych. Pawilony
typu „C “ (2 męskie i 1 kobiecy) mieszczą chorych niespokojnych.
Ogółem Zakład posiada 5 pawilonów dla mężczyzn i 3 pawilony dła
kobiet. Wszystkie pawilony są piętrowe i każdy z nich ma 120 miejsc
etatowych. Osobno poza rozkładem symetrycznym stoi pawilon 9-ty,
zbudowany specjalnie dła chorych kryminalnych z zastosowaniem maximum dających się pomyśleć ostrożności.
Pawilon, otoczony wysokim murem, ma salki, przeznaczone dla
5 chorych. Pomiędzy 2-ma salkami znajduje się pokój dozorcy, od
dzielony od sal szybami okrętowemi. W pokoju tym mieści się tele
fon i dzwonki alarmowe. Dozorca, zabezpieczony od napaści, ma moż
ność obserwować ściśle 10 chorych kryminalnych. W celu usunięcia
z sal wszystkiego, co mogłoby się stać narzędziem w ręku pacjenta
łóżka na salach są betonowe i przytwierdzone do podłogi. Ustępy
przy każdej z sal oszklone od strony dozorującego pielęgniarza. Pa
wilon ten, obliczony na 30 miejsc, jest nieczynny. Dyrektor Zakładu
Dr. Reitsema, posiadający duże doświadczenie w obcowaniu z psycho
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patami kryminalnemi, jest zdecydowanym przeciwnikiem specjalnego
oddziału dla chorych kryminalnych i trzyma tych chorych łącznie z in
nymi chorymi na oddziałach ogólnych.
Każdy z pawilonów ogólnych posiada kilka oddziałów, każdy
oddział ma ogród spacerowy, otoczony murem. Na każdym pawilonie
jest oddział separatkowy. W separatkach spotyka sią drzwi okute
blachą. Sale są duże, jasne, wysokie, umeblowanie znacznie skromniej
sze niż w Zakładach nie-państwowych. W Zakładzie panuje wzorowa
czystość. Śród chorych spotkałem kilku Polaków z rodzin górniczych,
przybywających na roboty do Limburgji, którzy po zachorowaniu ocze
kują repatrjacji.
Szczegół charakterystyczny dla stosunków holenderskich: dla 13
chorych wyznania mojżeszowego, przebywających w Woensel, pro
wadzi się osobna kuchnia rytualna pod nadzorem rabinatu.
Zakład w Woensel jest Zakładem ,neutralnym“ , jest Zakładem
ściśle „zamkniątym“ i posiada jednę tylko klasę. Opłata za utrzyma
nie chorego wynosi tam 2,5 fl. dziennie (około 9 złotych).
Przyjęcie, jakiego doznałem ze strony kolegi Reitsemax’y było bar
dzo gościnne i serdeczne. Zakończyło ono cykl mojej 3-ch tygodnio-.
wej włóczęgi po zakładach holenderskich.

Po przenocowaniu w Woensel udałem się w dalszą podróż do
sławnej Mekki psychiatrycznej — historycznego Gheel, które łeży
już na terytorium belgijskiem.
Moje ogólne wrażenie z wycieczki do Holandji dałoby się stre
ścić w kilku słowach. Jest to kraj o dużej kulturze psychiatrycznej.
Troska o los psychicznie chorych nie ogranicza się tam do tego, żeby
zepchnąć ich do zakładów psychiatrycznych, nie ogranicza się do
tego, żeby każdemu choremu zapewnić dostateczną ilość miejsca w za
kładzie — idzie ona dalej i stara się dać choremu czy to w Zakładzie,
czy poza Zakładem maximum wygód, przyjemności i rozrywek, a nadewszystko dać mu maximum dobrej opieki fachowej.
W trosce tej współzawodniczą ze sobą organizacje samorządowe
i organizacje społeczne, a w szczególności związki religijne. Władze
rządowe kontrolują tę działalność, nie przeszkadzają jej jednak, lecz
przeciwnie; popierają ją pomocą fachową.
Warto zwiedzić ten kraj zahartowany w walkach — a tak cichy,
spokojny i poważny, warto poznać ten kraj, gdzie mówi się niewiele,
a robi się dużo i dokładnie, warto poznać jego sztukę i kulturę, po
znać jego dziwne tradycje i słabostki, wplecione w kanwę żywych
dążeń nowoczesnych.
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Można się tam wiele nauczyć.
Język holenderski nie jest łatwy, ale przy znajomości niemiec
kiego można sobie od biedy poradzić w Holandji. — Koledzy są nie
zmiernie uprzejmi; ich gotowość do usług i wyjaśnień otwiera przed
przybywającym cudzoziemcem to, co zamyka przed nim niezrozumiały
język, a gościnność towarzyska przewyższa miarę tego, do czego przy
wykliśmy u siebie i w Europie Środkowej.

IMPRESSIONS PSYCHIATRIQUES DES P A YS BAS.
Par
le Dr. W . fcUNIEWSKI.

Lauteur expose les bases qui servent de fondement a la loi du
27. Avrił 1884 sur le regime des alienes en Hollande ainsi que l’ordonnance du 15. Juillet 1904 sur le fonctionnement du service ouvert.
L ’auteur donnę une description detailee de Torganisation de Fassistance.
des alienes en Hollande, ainsi que la surveillance de FEtat sur les
hópitaux psychiatriques, exercee par deux Inspecteurs. II fait part des
donnees statistiques puisees dans les travaux de FInspecteur M. le Dr.
Schuurmans-Stekhoven, donnees qui affirment le developpement prodigieux des hópitaux psychiatriques hollandais durant les derniers
75 ans. Ce developpement se revele par Faugmentation numerique des
places pour les malades, ainsi que par les efforts entrepris pour
leur assurer les meilleures conditions d’assistance et de traitement.
Lauteur enumere les differentes categories d’hópitaux psychiatriques
hollandais (hópitaux de FEtat, ceux des communes, fondations religieuses etc.), les associations adonnees a Fassistance des alienes.
II decrit le systeme hollandais d’instruction du personnel dlnfirmiers,
reglementee par la loi du 2. Mai 1921; il parle du systeme penitentiaire hollandais et du reglement special pour les psychopathes detenus judiciaireś.
La seconde partie de Farticle contient les impressions de Fauteur
sur 12 hopitaux etablissements psychiatriques hollandais qu'il
avait visites en juillet 1927. L ’auteur constate la richesse des installations, Fordre et la discipline parfaite, qui y regnent, la peine que se
donnent les alienistes hollandais pour perfectionner Fassistance et
developper le traitement des maladies mentales. L ’auteur souligne
avec plaisir Fextreme affabilite et la bienveillance dont il a ete Fobjet
de la part de M-eurs les Inspecteurs et des Collegues — Directeurs
des hópitaux qu’il avait visites.
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PROGRAM T^MCZASOWy VIII. ZJAZDU PSyCHJATRÓW POLSKICH

PR O G R A M TY M C ZA SO W Y YIIT. Z JA ZD U PSY C H JA T R Ó W
PO L SK IC H
W DNIACH 27, 28 i 29 MAJA 1928 'W WARSZA^^IE.

I.
Dzień Zjazdu poświęcony będzie sprawie „Padaczki^'
według następującego programu.
1. Dziedziczność w padaczce. — Doc. dr. J. Morawski (Ko
bierzyn).
2. Znaczenie konstytucji w padaczce. — (vacat).
3. Anatomia patalogiczna padaczki. — Prof. dr. M. Minkowski
(Zurich).
4. Zmiany architektoniczne kory mózgowej w padaczce. —
Dr. M. Rosę (Berlin).
5. Klinika padaczki cukrowej. — Prof. dr. K. Orzechowski
(Warszawa).
6. Zaburzenia psychiczne w padaczce. — Prof. dr. J. Piltz
(Kraków).
7. Pogranicza padaczki. — Dr. W l. Sterling (Warszawa).
8. Leczenie padaczki. — Dr. L. Łuka (Kraków).

II.
Dzień Zjazdu poświęcony będzie sprawie „Pielęgniar
stwa psychjatrycznego“ i psgchjatrji społecznej według nastę
pującego programu.
1. Rola personelu pielęgniarskiego w leczeniu psychicznie cho
rych. — Doc. dr. J. Morawski (Kobierzyn).
2. Dobór personelu pielęgniarskiego pod względem psychotech
nicznym. — Inż. Wojciechowski (Warszawa).
3. Program wyszkolenia personelu pielęgniarskiego.

Dr. Dy

bowski (Warszawa).
4. Organizacja służby pielęgniarskiej w szpitalu psychjatrycz"
nym. — Dyr. dr. Al. Piotrowski (Dziekanka).
5. Organizacja pracy pielęgniarskiej pozazakladowej.

p. Ba

łucka (Warszawa).

6. Projekt Ustawy w zakresie spraw pielęgniarskich.
bicka (Warszawa).

p. Ba-

7. Rozporządzenie p. Prezydenta o opiece nad psychicznie
chorymi. — Dyr. dr. Łuniewski (Tworki).
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D zień Zjazdu za rezerw ow an y zosta ł na luźne od czyty.

Pozatem, lekarze Krajowego Zakładu Psychiatrycznego
kanka zgłosili na Zjazd następujące referaty.

D zie

1) Zasada wolności osobistej a przymusowe umieszczenie psy
chicznie chorego w szpitalu. — Dyr. dr. med. dr. phil. A. Piotrowski.

lawski.

2) Sądowo-psychjatryczne znaczenie padaczki. — Dr. O. Bie
3) El. a histerja. — Dr. O. Bielawski.

4) Zadanie leczniczo-wychowawcze w obrębie zakładu psy
chiatrycznego. — Dr. J. Gawroński.
’ .
5) Stanowisko psychiatry i lekarza wychowawcy wobec no
wszego prawodawstwa o dziecku przestępcy zagranicą i w Polsce. —
Dr. J. Gawroński.
6) Zaburzenia czucia u epileptyków. — Dr. H. Zajączkowski.
7) Symptom „haines familiales“ u epileptyków. — Dr. H. Za
jączkowski.
Na wygłoszenie referatu głównego przeznacza się 30 minut,
na zreferowanie odczytu luźnego 20 minut.
Podczas Zjazdu odbędzie się Walne Zgromadzenie Polskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego.
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SPRAWOZDANIE Z POSIEDZEŃ NAUKOWYCH.
POSIEDZENIE KLINICZNE LEKARZY W DZIEKANCE

dnia 12. V. 1926 r.
Przewodniczący: A l. P i o t r o w s k i .

O. B i e l a w s k i
(Referat)

— Sekretarz: K. S ą g i n .

DWA PRZYPADKI W RODZONEJ KIŁY
MOZGU LECZONE BISMUTEM.

Po omówieniu różnych sposobów leczenia kiły mózgu u dzieci
(wrodzonej, nabytej w' łonie matki oraz we wczesnem dzieciństwie),
referent stwierdza osobliwą odporność pacjentów na zabiegi terapeu
tyczne i referuje o swoich doświadczeniach zebranych podczas leczenia
bismutem dwóch przypadków wrodzonej kiły u dzieci.
I. Chora J., 1. 12, pochodzi z rodziny psychicznie i nerwowo zdro
wej. Ojciec — na dziesięć lat przed ślubem — cierpiał na bliżej nie
określoną chorobę weneryczną. W czasie noszenia płodu matka dużo
piła. Poród był normalny. Po trzech latach rodzice spostrzegli, że
dziecko rozwija się zbyt powoli, mówi niewyraźnie, jest drażliwe, roz
targnione, miewa bóle głowy. Pod względem cielesnym stwierdzono
wodogłowie zewnętrzne, rozszczepienie podniebienia, rudimentum uvulae, zły słuch, zęby bez szkliwa, wytrzeszcz, nieco zwiększoną tarczy
cę, lekką tachykardję, a obok tego — okresami występujące obrzęki ślu
zowate. Aplikowano jej kolejno jod, tyreoidynę i arszenik, wszystko
jednak bez widocznego skutku. Referent, badając chorą przed rokiem
po raz pierwszy, stwierdził następujące objawy; inteligencja na pozio
mie pięcioletniego dziecka, silna drażliwość i pobudliwość afektywna.
zupełna niezdolność do skupiania uwagi. Badana co chwila przeskaki
wała z tematu na temat, wskutek czego nie doprowadzała najkrótszego
wątku myśli do końca. Nie udało się chorej zająć ani — niczego
nauczyć.
Płyn mózgowo-rdzeniowy; globuliny + -| -, hyperleukocytoza 3— 4
ciałka w polu, Wassermann w płynie 1,0 cmm. -1-+, w 0,5 emm, wąt
pliwy; Wassermann we krwi ujemny.
Chorej zastrzyknięto 24 ampułki ersepalminy, po ampułce co
piąty dzień. Po trzech miesiącach powtórzono leczenie. W trzy mie
siące po ukończonej kuracji pacjentka wykazywała ogólne uspokojenie
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się i tak daleko posuniętą naprawę zdolności do skupiania uwagi, że
poczęła robić postępy w nauce w szkole specjalnej i pracować — zwol
na, lecz systematycznie. Bóle głowy ustały.
II.
Chora ma 9 lat. Ojciec miał twardego szankra, ożenił się, gdy
go lekarz zapewnił, że jest zdrów. Rodzeństwo jest zdrowe. Dziecko
urodziło się normalnie, do czwartego roku życia rozwijało się prawidło
wo. Później pojawiły się konwulsje. Od tej chwili dziecko mówiło
niezbornie, miewało halucynacje, nie było zdolne do nauki.
Badana jest wątłą dzieciną, ma inteligencję 4— 5 letniego dziecka;
szerokie podniebienie, nieregularne uzębienie, liczne erozje i niedostat
ki szkliwa; źrenice leniwie reagują na naświetlenie i nastawienie. Płyn
mózgowo-rdzeniowy: globuliny, Nonne-Apelt i Pandy + + , hyperleukocytoza: 3— 4 ciałka w polu. Bordet-Wassermann przy 1,0 mm® do
0,5 mm® słabo dodatni, przy 0,2 mm’ i 0,1 mm® wątpliwy. W e krwi
Bordet-Wassermann ujemny.
Chora miewała 1— 2 razy na tydzień drgawki padaczkowate z następującem zamroczeniem świadomości, częste i uporczywe bóle głowy.
Referent stosował tę samą terapję co w przypadku pierwszym.
Badanie, przeprowadzone po kuracji, wykazało zupełne ustą
pienie objawów ostrych choroby psychicznej; pozostało tylko zacofanie
w dziedzinie inteligencji, Pacjentka chodzi do szkoły ludowej, nie może
jeszcze skupić uwagi, uczy się miernie, robi jednak postępy w nauce,
przeszła do drugiej klasy.
Wyniki leczenia bismutem w powyższych dwóch przypadkach są
zachęcające.

Następnie przedstawia p. K. S ą g i n : dwa przypadki kiły z zachorzeniem psychicznem.
I. C hoiy C. J., I. 43, urodził się normalnie, uczył się dobrze, miał trypra; innych chorób wenerycznych rzekomo nie przechodził.
Onanizmu w
młodym wieku nie uprawiał. Lubił towarzystwo pań. Choroba rozpoczęła
się w listopadzie 1925 r. i objawiała się w urojeniach prześladowczych, które
z dnia na dzień się rozszerzały i obejmowały coraz więcej osób, rzekomo
sprzysiężonych przeciwko niemu. Powodem tych prześladowań miała być
zazdrość o kobietę, mężatkę, która się w nim kochała. Szczególnie miał go
prześladować mąż owej pani: z tego powodu życie J. jest zagrożone. Wiele
kobiet kocha się w nim. W każdej z tych kobiet kochają się inni m ężczy
źni. ale kobiety kochają się tylko w pacjencie. Na początku lutego 1926 r.
pacjent miał podejrzenie, że go chcą otruć w restauracji i w domu. Podej
rzewał o to nawet osoby najbliższe. W obec tego miał chęć odebrania sobie
życia, albowiem życie jego „jest poświęcone" — „lepiej samemu zakończyć".
Przyjęty do zakładu w dniu 7.2.26 r., pacjent nie wykazywał objawów cho-
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robowycl.' somatycznych. Z początku negował infekcję luetyczną, później
oświadczył, że zarażono go podstępnie, przy pom ocy zakażonej dziewczyny,
którą mu podsunięto. Badanie serologiczne dało wynik ujemny we krwi, a
wątpliwy w płynie mózgowo-rdzeniowym.
Przebieg choroby obfitował w
różne okresy; to stany dezorientacji i .pomieszania, to znów stany względne
go spokoju naprzemian. W okresie spokoju chory był posłuszny, grzeczny,
uprzejmy, przyjazny, zadumany, zajęty swojemi myślami. Czasami był po
godny, nie zdradzał urojeń, nie miał lęków. W okresach egzacerbacji poja
wiały się urojenia; pacjent miał natłok myśli i podniecał się.
Odwiedziny krewnych sprawiały mu przyjemność; wtedy o swoich u-,
rojeniach zapominał.
Podczas przedstawienia na konferencji lekarskiej pacjent z początku
był malomówmy, oświadczył, że życzeń żadnych nie ma, że obojętnem mu
jest, czy będzie zwolniony z zakładu, czy nie, bo jak przyjdzie czas, to sam
wyjdzie; zresztą to nie zależy od jego woli. Chciałby, aby wszystko się
skończyło; pragnąłby iść na drugi świat — ten świat mu się nie podoba. Do
tychczasowego miejsca pobytu zmienić nie warto; nigdzie nie będzie mu się
podobało. Samobójstwa nie popełni. „T a sprawa będzie w inny sposób
załatwioną; wrogowie pośrednio to załatwią". Na pytanie, kogo uważa za
wroga, nie dał odpowiedzi, bo nie chciałby nikogo do siebie zrazić. Dolegli
wości nie ma. Jedyna myśl, która go dręczy, to ta, że ludzie są mu niechętni.
Żałuje, że zapóżno to spostrzegł, ale i tak by tego nie uniknął — to jest fatum.
Jako prawnik musi jednak uznawać wolną wolę.
Chory twierdzi, że wojny światowej nie było; była tylko improwizacja
sceniczna. Jakkolwiek sam był na wojnie i widział rannych i zabitych, to
jednak nie wierzy, że to byli ranni albo zabici. W szystko to było udawane,
to było kłamstwo. Kłamstwem były komunikaty o milionach zabitych i ran
nych, bo tylu ludzi wogóle na świecie niema. Zdaje się, że ludzi wogóle na
świecie niema. W szyscy grają komedję i udawają, on zaś ma wierzyć, że to
prawda. Prosi, aby nie robić zastrzyku, bo to trochę bolesne; komedja prze
staje być komedią, gdy coś w niej jest bolesne. Dzienniki specjalnie dla niego
okłamują ludzi, piszą rzeczy, których niema i nie było. Ludzie umieją od
różnić głupstwo od prawdy, on zaś przyjmował wszystko za dobrą monetę.
Pacjent jest przygnębiony, usposobiony pesymistycznie, znosi z rezy
gnacją pobyt w zakładzie, orientuje się w miejscu, w czasie i otoczeniu; jego
pam.!ęć, czynna i bierna, jest zachowana. Potykania na zgłoskach niema. Źre
nica prawa reaguje gorzej na naświetlanie niż lewa. Chory przedstawia typ
astenika.
Zachodzi pytanie, czy mamy do czynienia ze schizofrenikiem,
cierpiącym na kiłę, czy z chorym, cierpiącym na porażenie postępujące.
II. Chory M. R., 1. 38, żonaty, pochodzi z rodziny dziedzicznie nieobciążonej. Ożenił się przed czterema laty. Jedno dziecko umarło po porodzie.Jedno żyje — ma sześć miesięcy. Przed dwoma laty pijał, obecnie rzekomo
nie pije. Chorób wenerycznych rzekomo nie przechodził.
J-’ierwsze objawy chorobowe wystąpiły przed dwoma tygodniami. Pa
cjent mówił od rzeczy, nie poznawał żony, twierdził, że cztery dni nic nie
jadł, że w powietrzu czuć benzynę. W ciąż wybierał się w podróż. Zresztą
był cichy i tępy. Podczas badania stwierdzono; klonus stopowy i patelarny
obustronny. Odruch Oppenheima i objaw Piotrowskiego i z kostki zewnętrzN. P. 7
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ncj obustronnie pozytywne. Tyk powieki dolnej lewej. R om berg+ . Tętno
120. Źrenice nierówne, prawa większa od lewej; nie reagują na światło. Drże
nie ust podczas mowy. Objaw Ouinqaud‘a wyraźny. Język obłożony, drży.
Występuje ataksja rąk, badany nie może zapiąć marynarki; objawia skłon
ności zaprzątania.
Chory nie orientuje się w miejscu, w czasie i otoczeniu; jest suge
stywny i ma halucynacje wzrokowe i czuciowe, występujące pod wpływem
sugestii. Widzi liczby na ścianie, wyczytuje litery z białych drzwi, podnosi
przedmioty z podłogi, które mu wmówiono, potyka się na zgłoskach, liczy
błędnie; bez namysłu odpowiada; 13X13— 26, 26-|-7rr46. Zamiast 4311 po
daje 4011, wyraża urojenia, że jest bogaty i że posiada nadzwyczajne zdol
ności.
W przebiegu choroby pojawiły się napady kurczowe, połączone z utra
tą przytomności. Po napadach ciepłota się podniosła. Badanie' serologiczne
krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego dało następujące wyniki; Wassermann
we krwi -j—\—I—h, w płynie + + + + iuż w 0,1 cmm. Badany cierpi na
porażenie postępujące, w czasie przyjęcia znajdował się w stanie delirium
tremens, na co wskazuje fakt nadmiernej sugestywności na omamy.
DYSKUSJA.
I'. G a w r o ń s k i nadmienia do referatu p. Bielawskiego, że roztarg
nienie i niemożność skupienia uwagi u dzieci może się pojawić przy przeroś
cie migdałków i przy polipach w nosie.
Pacjenta C., przedstawionego przez p. Sągina, kwalifikuje p. Gawroń
ski jako neuiastenika i podnosi jego znamiona degeneracji; niepewność i bezradno.ść chorego uważa za cechę konstytucji neurastenicznej. Wyraźnej oso
bowości paralitycznej w nim nie upatruje.
P. B i e l a w s k i zaznacza, że w przypadku C. uderza brak krytycyzmu
przy Wysokiem wykształceniu (sędzia), jak również uderza obojętność na
własną sprawę ubezwłasnowolnienia.
Do przj^padku R. p. Bielawski oświadcza, że pacjent od samego początku
robił na niego wrażenie paralityka, mimo delirium tremens.
P. P i o t r o w s k i , uwzględniając różne formy chorobowe, w których
przejawia się lues congenita, a w ięc; neurastenia, idjotyzm (10%), epilepsja,
porażenie postępująco-dziecięce, zwykłe otępienie, — przychodzi do -wniosku,
że obraz chorobow y w pierwszym przypadku (przytoczonym w referacie
przez p. Bielawskiego), odpowiada idiotyzmowi luetycznemu; w drugim przy
padku natomiast mamy do czynienia z dzieckiem epileptycznem pochodzącem
od luetyka. W przypadkach podobnych trzeba wziąć pod uwagę także kiłę,
nabytą czy to w czasie porodu, czy w czasie karmienia przez mamkę luetyczną, czy to zaszczepioną inną drogą. Czasem trudno dojść do źródła, skąd
kiła w danym przypadku pochodzi, mianowicie gdy anamneza wypadnie ne
gatywnie. Tak było w pewnym przypadku porażenia postępującego-dziecięcego. Anamneza przez dłuższy czas była negatywna. Badanie serologiczne
raamki i matki dało wynik ujemny. 60-letni ojciec negował zakażenie luetyczne; po dłuższym oporze jednak zgodził się na badanie serologiczne, które -wy
padło dodatnio. 'Wassermann był pozytywny. W tedy badany zeznał, że
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mógł by} nabyć ki}ę jako m}ody ochotnik podczas wojny francusko-niemieckicj. Pod względem cielesnym i psychicznym ojciec nie wykazywał żadnych
objawów chorobowych.
Pacjent C., przedstawiony przez p. Sągina, jest degeneratem, z licznemi
znamionami zwyrodnienia jak: nadmiernie duże, odstające muszle uszne, si
nica rąk itp.
Obojętność pacjenta wobec położenia swego, obojętność, z jaką w y
powiada swoje nieusystematyzowane, niekonsekwentne urojenia prześladow
cze. wskazują na pewne przytępienie uczuciowe, co by przemawiało — przy
uwzględnieniu astenicznego typu somatycznego — za schizofrenią. Objawy,
jak pozytywny Wassermann w 1,0 cmm. płynu, euforia, osłabienie autokry
tycyzm u,— nasuwają myśl o organicznej psychozie kilowej, w postaci dementia postluetica (Binswanger). U astenika-schizoicłyka zachorzenie organicz
ne, np. luetyczne, może przejawiać się w formie schizofrenicznej, ponieważ
konstytucja schizoidna uwypukla się w chorobie wyraźniej i nadaje odpo
wiednie zabarwienie objawom psychotycznym.
Do przypadku R. p. Piotrowski nadmienia, że nie chodzi tu o przed
stawienie porażenia postępującego, przejawiającego się zresztą w sposób spe
cyficzny, lecz o zademonstrowanie objaw ów chorobowych, które niezbyt
często towarzyszą symptomom porażenia postępującego i które niekiedy kom
plikują obraz chorobowy. Nie należało ich przeoczyć. Przypadek ten ma
znaczenie dydaktyczne.
Stan psychotyczny pacjenta w chwili wstąpienia do zakładu prezento
wał się w pierwszym rzędzie jako delirium tremens, albowiem dominującymi
objawami byty następujące: euforja, niedostateczna orjentacja, ograniczona
tylko do własnej osoby, zaprzątanie, sugestywność omamowa (Lippmann),
przejawiająca się w wyczytywaniu z białej ściany wmówionych mu przez
otoczenie liczb i liter, a nawet całych wyrazów, zwidywanie poruszających
się na podłodze zwierzątek, których istnienie choremu wmówiono, w oma
mach uczuciowych powstałych pod wpływem sugestji. Nadto pacjent przy
znał się, że dziennie wypijał po flaszce czerwonego wina.
W związku z tym obrazem psychotycznym objawy somatyczne mogły
nasunąć myśl o pseudoporażeniu postępującem alkoholowem. Dopiero bada
nie serologiczne wykazało etjologję kitową cierpienia. Choroba przedstawia się
zatem tak, że pacjent pod wpływem alkoholu zachorował na ostrą psychozę
w postaci delirium tremens i z tern przybył do zakładu. Więc nie porażenie
postępujące, lecz ostre objawy zatrucia alkoholowego były przyczyną do
umieszczenia chorego w zakładzie. Delirium tremens ustąpiło, a pozostał
obraz porażenia postępującego w formie dementywnej.
POSIEDZENIE KLINICZNE LEKARZY w DZIEKANCE

d n ia 26. V. 1926 r.
Przewcdniczący: Al. P i o t r o w s k i .

Sekretarz: K. S ą g i n .

J. G a w r o ń s k i przedstawia przypadek psychozy reaktyw nej w p o
staci manji.
Chora Ł. S., I. 37, mężatka, dwoje dzieci zdrowych. Obciążenie: oj
ciec miał paraliż postępujący już przed przyjściem chorej na świat, dziadek
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— pijak nałogowy, z rodzeństwa młodszy brat zakończył samobójstwem, star
szy — idjota — umarł w młodym wieku. Matka chorej nerwowa, fantastyczka. Pacjentka urodziła sie normalnie. Menstruowała w 16-ym roku życia.
Skończyła łiceum, uczyła się dobrze. W yszła za mąż w 23-ym roku życia,
miała dwa porody normalne; poronień nie było.- Zawsze była nerwowa i
skarżyła się na różne dolegliwości, leczyła się dużo u lekarzy. Skargi jej
były chaotyczne, niejasne. Pierwsze objawy choroby psychicznej wystąpiły
w nocy z 5. na 6-go maja 1926 r., w wieku lat 37, po niedawno odbytej po
dróży zagranicę, pełnej przykrych wstrząśnień, po parotygodniowej uciążli
wej pracy nad przyprowadzeniem do porządku mieszkania i przy obojętności
męża, który chłodno chorą traktował.
Początkowo objawy psychicznego'
zachorzenia polegały na jednogodzinnej.nieprzytomności, w czasie której cho
ra nie poznawała własnego męża, poczem nastąpił stan podniecenia. Chora
stale opowiada, śpiewając, przyczem śpiewa w rodowitym języku (jest z uro
dzenia niemką) i rymuje, często dowcipnie, satyrycznie i trafnie, częściej zaś
powierzchownie, przesadnie, przyczem w treść swoich opowieści wpłata uro
jenia prześladowcze. W międzyczasie rozmawia logicznie, zgodnie z rzeczy
wistością, orientuje się dobrze, ale jest podejrzliwa, przeczulona, drażliwa.
Drznaje rzekomo czuciowych omamów (prądy magnetyczne); stale prześla
dują ją wspomnienia paromiesięcznych przeżyć z chorym cudzoziemcem,
z którym ją łączył stosunek uczuciowy, a który wyzyskiwał jej gotowość
siostrzanej pomocy w trawiącej go chorobie i „w ysysał z niej krew jak wam
pir". F^o dwudniowym pobycie w stanie wyżej opisanym chora wstępuje do
Dziekanki dnia 7-go maja 1926 r. Tu stan podniecenia z dopiero co opisanymi
objawami trwa.
Na twarzy jej maluje się silne zmęczenie i niepokój. Stan somatyczny;
miękkie podniebienie reaguje dopiero po parokrotnem podrażnieniu, refleks
spojówkowy niewyraźny. Płuca o słabym wdechu i wydechu. Tony serca
słabe, puls równy (88); pozatem somatycznie nic nienormalnego. Psychicz
nie chora silnie podniecona, zmienna w nastrojach, to śmieje się, to płacze,
to znów śpiewa, przytem erotycznie nastawiona. Momenty wesołego podnie
cenia od momentów depresyjnych przedzielane są okresami spokoju i trzeź
wego przebiegu myśli. Krytycznie usposobiona do otoczenia, z lekceważe
niem odzywa się o zakładzie, o lekarzach i pielęgniarkach. Chwiiami mówi
dużo, kreśiąc swoje przeżycia z różnych okresów, chwilami milczy, na pyta
nia lekarza nie odpowiada. Orientacja co do czasu, miejsca, stosunków ro
dzinnych i dalszych zupełna, pamięć normalna, inteligencja niepoślednia, poglą
dy na życie trafne, świadczące, że chora korzystała z przeżyć przeszłości dia
wzbogacenia intelektu. W pierwszych dniach pobytu chorej w zakładzie ma
się wrażenie manjakalno-depresyjnej psychozy typu reaktywnego.
W dalszym przebiegu choroby występują urojenia: przez chorą prze
chodzą prądy magnetyczno-ełektryczne, oddziela się od niej dusza i wychodzi
z jej ciała, poza niem się materjalizuje; chora znajduje się pod wpływem magnetyzera wiocha i hindusa (obu znała i zetknęła się z nimi), tego ostatniego
widzi, słyszy, ulega jego rozkazom, jest przekonana, że wszystko co robi, robi
pod jego wpływem, on wyłącznie kieruje jej życiem. Wszystkich i wszystka
poza pcwyższemi wpływami lekceważy: męża, lekarzy, pielęgniarki. Oświad
cza, że lekarze nie znają się na przeżywanych przez nią stanach, że uważają
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to niesłusznie za chorobę, przytem oszukują ją, wsadzili ją wbrew jej woli do
Dziekanki, a tu znów się z niej śmieją, a sami nic nie umieją. Chora często
zapada w „trans". W transie tym kładzie się na wznak na podłodze, uderza
przytem głową w nogę stołu itp. Urojenia jej związane są z osobą hindusa,
stąd też płyną i wszystkie inne urojenia, którym się chora bezapelacyjnie
poddaje i według nich urządza sobie życie: je, pije, robi wybór potraw, przyj
muje iekarza łub nie itp. Hindus „w niej się znajduje, przez nią mówi“ . „Ody
mówi przeze mnie, muszę koniecznie wyciągnąć język jak do mówienia", co
też często czyni. „W y lekarze wierzycie tylko w ciało i rzeczywistość, nie uzna
jecie zjawisk wyższych, tajemniczych, pod których wpływem ja się znajduję;
tak samo i z moim mężem, dlatego jest nieporozumienie między nami. Po
winniście mnie teraz studiować, mój stosunek z hindusem, a nauczyiibyście
się dużo". Na dziewiąty dzień swego pobytu w zakładzie chora zapowiada
lekarzowi, że hindus nakazał jej w celu oczyszczenia krwi dwutygodniowy
post, t. j. >2 itr. mieka dziennie i nacieranie całego ciała sokiem z wyciśnię
tych cytryn. Po długich targach chora godzi się na Vi Itr. mleka, K funta
śmietankowej czekoiady i parę szkianek łemonjady cytrynowej i tern też
żyje, leżąc stałe w łóżku przez dwa tygodnie, uiegając przemożnemu wpły
wowi swycł; urojeń. W tym okresie omamowym bywa podniecona i w ów 
czas jest albo agresywna w słowach, wrogo nastawiona wobec lekarzy, pie
lęgniarek, męża, matki (z wyjątkiem dzieci), aibo erotyczna (obejmuje lekarza
wpół, przytula się do niego, nawet całuje i mówi do niego per ,,ty“ ), przyczem
bezwzględnie wierzy urojeniom, uważając je za rzeczywistość, albo na zmia
nę wpada w depresję i wtedy jest dia otoczenia wyrozumialsza, w stosunku
do urojeń usposobiona krytyczniej, powątpiewa o ich wpływie, przyznaje się
do winy. W momentach podniecenia np. opowiada, że ją mąż zaniedbuje, że
lekarze są bezsilni, że jej nie leczą, że w szyscy ją okłamują, że jedynie hin
dus jest jej wierny, że ją podtrzymuje, daje jej siłę i kieruje jej życiem, w mo
mentach zaś depresji zeznaje, że ona jest winna, opuszczając męża, matkę i
dzieci, że lekarze są dla niej względni, dobrzy, wdzięczna jest za opiekę, któ
rą ją tu otaczają. W momentach wolnych od podnieceń, depresyj, robi w spo
sobie myślenia wrażenie osoby inteligentnej, aktywnej, nieszablonowej. —
Lekarz był świadkiem następującego ataku: chora przybierała na łóżku roz
maite położenia, to prężyła się, to kurczyła; wpatrzona w jeden punkt na
ścianie zmieniała wyraz twarzy, raz skamieniały, zimny, to znów bolesny,
to pełen przestrachu, przyczem cała głowa cofała się do ściany. Po paru mi
nutach bolesnego napięcia twarz przyjmowała wyraz łagodny, poczem na
stępował spazmatyczny śmiech, to znów skurcz bolesny. Po żywej gesty
kulacji i zmianie wyrazu twarzy, nagle ale powoli twarz obracała się jak
automat od ściany w kierunku siedzącego na krawędzi łóżka lekarza, oczy
wlepione nieruchomo w niego, zdawała się go nie widzieć, nie słyszała jego
głosu, nie czuła dotknięcia jego ręki, nawet silnych, głębokich ukłuć, apliko
wanych w kończyny górne i dolne. Naraz wystąpiło silne drżenie kończyn
d('inych i górnych, potem ruchy wahadłowe głowy, dalej prężenie całego
ciała, nareszcie wyczerpanie, przymknięcie powiek, jakby zapadła w sen.
W krótce chora otworzyła oczy, spojrzała na lekarza, wyszeptała; „a,- to pan
doktór" i znów zapadła w serję podobnych objawów. Po godzinie oprzytom
niała zupełnie. Dyskretnie pytana w rozmowie, co z nią zaszło, nic nie umia-
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!a powiedzieć, nie wiedzała o godzinnej prawie obecności lekarza, nie czuła
aplikowanych ukłuć.
Krew i płyn mózgowo-rdzeniowy, badane na odczyn Wassermanna, dają
wynik ujemny.
W przebiegu choroby pacjentka dużo pieniaczy, jest kapryśna, nie znosi
oporu; czasami gwałtowna — tłucze szyby, naczynia, bije chorych i pielęg
niarki, dokuczliwa, uparta. Na perswazje reaguje, uznając swoje błędy i obie
cuje poprawę, ale wnet zapomina i robi swoje. Leczy po swojemu chore to
głaskaniem, to biciem, mówiąc w myśl poglądów średniowiecznych, że trzeba
z nich „wypędzić djabła". Lekceważy wszystkich, przecenia swoje zdolności.
Dużo mówi, ma natłok myśli, do wszystkiego się wtrąca, jest arogancka i
nieraz bezczelna. W podnieceniu dobroczynna dla współpacjentek, rozdaje
chętnie własną garderobę itp. P. Gawroński wnioskuje ze wszystkiego, że
pacjentka cierpi na psychozę reaktywną.

DYSKUSJA.
P. S ą g i n uważa chorą za psychopatkę z ograniczoną umysłowością;
u takiej osoby może rozwinąć się psychoza bardzo łatwo.
P. B i e l a w s k i zaznacza, że zbyt bogata jest anamneza luetyczna,
by można całkiem zignorować zachorzenie kiłowe, mimo że referent nie w y 
krył u pacjentki somatycznych objawów.
Sposób zachowania się chorej i jej argumentowanie przemawiają za
słabością umysłu. Pozatem stwierdzamy, iż ostra choroba wybuchnęła nagle
i rozpoczęła się stanem zamroczenia. Stan ten trwał krótko i minął; później
pojawiały się stany ekstatyczne i różne sensacje. Chora stale twierdziła, że
znajduje się pod wpływem hypnotyzera. Jej zbytnie przejęcie się prakty
kami magnetyzerskiemi daje chorobie zabarwienie pozorujące histerję.
P. Bielawski akcentuje, że w anamnezie niema czynników psychicz
nych, któreby mogły w yw ołać reakcję psychotyczną.
P. P i o t r o w s k i podkreśla, że pacjentka jest córką paralityka i ner
wowej matki. Ojciec nabył kiłę przed urodzeniem się córki. Brat jej ode
brał sobie życie. Pacjentka przez całe życie była niezadowoloną, kapryśną,
pretensjonalną, chorowitą, biegała od lekarza do lekarza i leczyła się w róż
nych sanatoriach na nerwy i także ną płuca, żyła z mężem w rozterce, domu
nic umiała utrzymać w porządku. Naraz zachorowała — po zbliżeniu się
do obcego mężczyzny — rta ostrą psychozę, która rozpoczęła się zamrocze
niem. Później rozwinął się okres podniecenia z wielomównością, gadatli
wością, ruchliwoścą, hyperkontaktem, agresywnoścą, pieniactwem, omamami
czuciowymi i urojeniami wywyższenia. Czasem występowały napady rzu
cania się z utratą przytomności i amnezją. Napady te miały charakter „attitudes“ . Objawów chorobowych somatycznych pacjentka nie wykazywała.
Wassermann we krwi i w płynie mózgowo-rdzeniowym był ujemny.
W obec powyższych danych należy przyjąć, że pacjentka jest psychopatką — histeryczką, która zachorowała na psychozę manjakalno-depresyjną.
Omamy i urojenia mają tu wtórne znaczenie. Anamneza luetyczna ze strony
ojca kwalifikuje chorą jako jednostkę poszkodowaną w zarodku i z tego po
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wodu usposobioną do zachorzeń nerwowych i psychicznych. Prawdopodob
nie stosunek pacjentki do wiocha, o którym referent wspominał, był raczej
3UŻ ekscesem popełnionym w chorobie, a nie przyczyną choroby psychicznej.

POSIEDZENIE KLINICZNE LEKARZY W DZIEKANCE

dnia 16. VI. 1926 r.
Przewodniczący: Al. P i o t r o w s k i .

Sekretarz: K. S ą g i n .

P. G a w r o ń s k i : Przypadek oddany do zakładu pod obserwację p s y 
chiatryczną.
J. Z., krawiec, lat 53, miał 12 dzieci: jedno zmarło na dyfterję, a reszta
żyje. Z. chorób wenerycznych rzekomo nie przechodził, nie pił, nie palił.
Najstarsza córka badanego podaje, że pacjent, dawniej przykładny mąż
i dobry ojciec, po wojnie, w której brał udział, zmienił się. Stał się gwał
townym, niecierpliwym, podejrzliwym i gderliwym. Kiedy przyjeżdżał na
urlop, niekiedy zwracał uwagę otoczenia osobliwem zachowaniem się: na
przywitanie dzieci nie odpowiadał, był oziębły i obojętny, niedostępny, mil
czący i opryskliwy. Bardzo łatwo wpadał w gniew i wtenczas był gwał
towny. Skarżył się na różne dolegliwości; miał obrzęki na jednej nodze
i wrzody. Noga była zaczerwieniona i bardzo bolesna. Pacjent był bardzo
drażliwy, nie znosił obecności dzieci, nie przyjmował pracy krawieckiej, w o
bec klijentów był wyniosły i niegrzeczny, z tego powodu stracił klijentelę.
Nędza zawitała do domu. Dószło do tego, że matka musiała chodzić „po
prośbie", aby w yżyw ić dzieci. Dobytek zmarniał, a dzieci przybywało. Na
tern tle dochodziło między małżonkami do nieporozumień. Żona wymawiała
mężowi, że dzieci przybywa, a niema ich za co utrzymać, mąż zaś tłómaczył,
że to błogosławieństwo boże.
Od dwóch lat stan pacjenta pogorszył się. Czasami chory zamykał się
w warsztacie, nikogo do siebie nie dopuszczał, jedzenia nie przyjmował po
dwa dni, nie sypiał, narzekał na ból głowy, który go nawiedzał we dnie i w
nocy, kazał sobie robić zimne okłady; nieraz w nocy zrywał się z łóżka i
wychodził do lasu albo biegał po plantach. W takich okresach był podraż
niony, tupał i trzymał się za głowę. W rozdrażnieniu rozbił serwis porcela
nowy na 24 osoby, używany tylko podczas ważniejszych uroczystości. Gdy
syn przyjechał do domu i przyszedł do ojca, aby go przywitać, pacjent rzucił
się mu do nóg i z płaczem całował mu nogi, prosząc o przebaczenie.
Na
drugi dzień przepowiadał synowi, że dni jego są policzone,
a wobec dzieci odgrażał się, że „gromem Niewiadomskiego w nich uderzy",
że musi je pozabijać, musi raz z niemi skończyć. Do łóżka kładł się z sie
kierą. Zdemolował meble, potłukł szkło i porcelanę, pobił matkę i starsze
dzieci (młodsze uciekły), poczem dostał wstrząsów, rzucał kończynami g óinemi i głową, w ył przeciągle, położył się do łóżka i dygotał i trząsł się cały.
Do lekarza pójść nie chciał.
Inny raz synowi przeciął nożycami skórę na
czole, to znów uderzył go w czoło, żonę znajdującą się ósmy miesiąc w cią
ży, kopnął w brzuch, siostrę żony — krawcową, która przebywała sześć
tygodni w domu, aby szwagrowi pomóc w pracy, zbił wężem gumowym tak.
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Że cale ciało jej było pokryte sińcami. Matka i dzieci w takich chwiiach
chroniły się u starszej córki, która mieszkała u sąsiadów. Po tego rodzaju
atakach pacjent był wesoły, z siebie bardzo zadowolony, jak gdyby dokonał
jakiegoś nadzwyczajnego czynu, śpiewał i gwizdał. W rozmowach z rodziną
n.ówił tylko o polityce, uważał, że to co napisano w gazecie,' jest święte;
nikomu nie dawał dojść do słowa, nie znosił oporu lub innego zdania. Co
dziennie chodził do kościoła i do spowiedzi i często przystępował do komunji
św. Pozatem robił straszne awantury, najgorszą przed Wielkim Tygodniem;
wtedy ludzie obcy pobiegii do magistratu po żandarma. Aresztowany za
zakłócenie spokoju publicznego, został uznany za niebezpiecznego i oddany
do iecznicy powiatowej, skąd zbiegł.
Podczas badania w tutejszym zakładzie Z. okazywał pogodny wyraz
twarzy, orientował się dobrze w miejscu, w czasie i otoczeniu, jako też w
stosunkach osobistych, oraz społecznych, wykazywał dobrą pamięć i inteli
gencję nietkniętą.
Badany żalił się, że rodzina, szczególnie starsza córka i żona, oddały
go pod obserwację psychiatryczną. Stosunki rodzinne były dobre do czasu,
gdy starsza córka nie została akuszerką i nie osiągnęła w tym zawodzie
znacznego powodzenia, tak że mogła utrzymywać całą rodzinę. Od tego
przewróciło się jej w głowie, ojca zaczęła lekceważyć, bo jej zawadzał i był
zbyteczny w rodzinie, a przecież nie kto inny jak on zainicjował wykształ
cenie córki na akuszerkę, aby lepiej zarabiała i mogła wspierać młodsze ro
dzeństwo. Już wów czas ojciec natrafiał na opór żony i córki, ale przepro
wadził swoje. Kiedy zaczęły się „sypać dzieci jedno po drugiem", żona
często robiła mu wymówki z tego powodu, dn zaś, stojąc ną gruncie praw
nitury i praw boskich, nie chciał spędzać płodów i używać sztucznych za
pobiegawczych środków, uważając to za zbrodnię. Przed paru laty, kiedy
żona miała powić dziecko, przyjął w dom jej siostrę, starą pannę, która mu
przez dwa tygodnie „dogryzała", że on jest przyczyną tylu dzieci, że to jest
niepotrzebne. To go zniecierpliwiło, więc obił ją i wypędził z domu. Żona
ujęła się za siostrą i obie oskarżyły go przed policją i władzami miejskiemi,
że on jest warjatem i że powinien być usunięty z domu. Od tego czasu coraz
częściej zachodziły konflikty między nim jako mężem i ojcem a żoną i szcze
gólnie starszą córką. On uważał dzieci za błogosławieństwo boże, za „obo
wiązek rodzicielski", a choć nie był w stanie zarobić tyle, aby w yżyw ić ro
dzinę, to pragnął wychow ać dzieci po bożemu i utrzymać się przy władzy
ojcowskiej. Tego zdania nie podzielała córka i starała się go usunąć z domu,
jako męża i ojca.
Podczs pobytu w zakładzie pacjent zachowywał się spokojnie, do ze
znań córki i żony oświadczył, że nie mówiły prawdy; kłamstwo uważa za
największe zło. Żona i córka są histeryczkami.
Żona jest tego rodzaju
kobietą, że nie ukąsi, a krew wypić potrafi. Opowiadania o nim — to bajki.
Po przemówieniu mu do serca pacjent przyznał, że syna ukąsił, ale uczynił
to wówczas, gdy syn go rzekomo „dusił". Serwis rozbił w podnieceniu.
Siostra żony jest starą panną, która mu wciąż „dogryzała", że niepotrzebnie
płodzi dzieci, a cóż taka stara panna ma w tym względzie do powiedzenia...
Chory przyrzekł, że postara się swoją zapalczywość przytłumić i nie
widzieć tego, co go może denerwować.
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Podczas przedstawienia na konferencji lekarskiej pacjent mówi szybko,
jąka się nieco, gestykuluje żywo, mruga powiekami i oświadcza, że rodzina
chce się go pozbyć. Alkoholu miał nie pić, chorób wenerycznych nie prze
chodzić; przypuszcza, że żona podczas wojny wywołała sztuczne poronienie,
przyznaje się, że czasami bywał porywczy, miewał zawroty, głowy, ale to
bywało rzadko i występowało dopiero w ostatnich czasach. Musi zgryść to
kwaśne jabłko, że córka zarabia więcej od niego. Żona ma charakter drażli
wy i złośliwy. Młodsze dzieci lgną do niego, starsze szpiegują go. Uważa,
że jest bardzo sprawiedliwy, bogobojny, nienawidzi kłamstwa. Ponieważ
powiedziane jest: czcij ojca twego i matkę twoją, więc wnioskuje, że ojciec
ma pierwszeństwo i ojcu wszystko powinno ulegać.
Pod względem somatycznym Z. wykazuje następujące objawy choro
bowe: Rrmberg dodatni; nierówne odruchy, objaw Piotrowskiego, drżenie
palców, miażdżycę naczyń obwodowych. Nad końcem serca szmery, pierw
szy ton nad aortą przygłuszony, drugi ton zaakcentowany. Odczyn Wassermaima we krwi i w płynie mózgowo-rdzeniowym ujemny.
P. Gawroński utrzymuje, że stan serca nie wskazuje na lues, chyba
tylko na arterjosklerozę. Z. niesłusznie posądzają o psychozę; dzieje mu się
krzywda.

DYSKUSJA.
P. B i e l a w s k i . Na razie daje się u Z. stwierdzić pewną ekscentryczność usposobienia; badany przesadnie tłómaczy zasady moralne i religijne.
Jego fanatyczna walka ze złem, dosłowne interpretowanie przykazań boskich
(„czcić ojca i matkę" znaczy, że najprzód,/e.90 wymienia Pan Bóg w swoich
przykazaniach, więc ojcu należy dać pierwszeństwo^ dalej powiedzenie takie,
jak; szpiegują go, ludzie mu zazdroszczą, — przemawia za konstytucją pato
logiczną. Na tern tle mogła rozwinąć się choroba psychiczna, którą rozpo
znać jeszcze trudno dla braku materjału dowodowego.
P. P i o t r o w s k i podkreśla następujące momenty z eksploracji bada
nego, mianowicie jego twierdzenia, że rodzina odwróciła się od niego, że
chce się go pozbyć, dla tego ogłosiła go psychicznie chorym i oddała do za
kładu psychiatrycznego, a wiadomo, jak trudno przychodzi rodzinom uwie
rzyć w chorobę psychiczną najbliższej i drogiej istoty.
Stosunki rodzinne pacjenta stały się nieznośne dopiero w ostatnim cza
sie. Dawniej Z. był przykładnym mężem i ojcem. Podczas wojny chorował
na wrzody i bolesne obrzęki na nodze. Żona roniła. P. Piotrowski podej
rzewa, że były to przejawy kiły. Bolesne obrzęki na nodze należałoby kwa
lifikować jako wyraz periostitis luetica, a poronienie jako skutek zakażenia
żony przez męża.
Szmery nad szczytem serca, przygłuszenie pierwszego tonu nad aortą,
dobitne zaakcentowanie drugiego tonu, przemawiałoby za endocarditis fibrcsa luetica cum stenosi aortae.
Objawy neurologiczne, jak nierówność odruchów kolanowych {pr.> i) ,
pozytywny objaw Piotrowskiego po prawej stronie, brak odruchu achilesowego, zawroty głowy, wyraźny Romberg, asymetria twafzy, drganie mię
śni części twarzy podczas mówienia, — wskazują na zachorzenie organiczne
centralnego systemu nerwowego.

106

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZEŃ NAUKOWJ^CH

ZESZyr I i II

Absurdalny sposób ttómaczenia przez badanego przykazań boskich, prze
sadne akcentowanie swej moralności i religijności z jednej strony, a awantur
nicze, despotyczne, bezwzglęane, brutalne obchodzenie się z żoną i dziećmi,
niepokój ruchowy, sprzeczne postępowanie, popędy niszczycielskie, zagraża
nie życiu rodziny, utrata klijenteli z powodu niezdolności do pracy z drugiej
strony, — cechują pacjenta jako osobnika psychicznie upośledzonego. Chodzi
tu o organiczne zachorzenie psychiczne na tle kity. Negatywna anamneza
kilowa, negatywny wynik badania serologicznego nie przemawiałyby przeciwko
koncepcji psychozy kilowej, albowiem przypadki kiły nie są rzadkie, gdzie
pacjent wypiera się zakażenia, a odczyn Wassermanna jest negatywny.
Obecny stan badanego nie wyklucza poczytalności, atoli osoba chora
— skłonna do wybuchów afektywnych, może popełnić w afekcie czyn karalny.
Wtedy okazałaby się ewtl. potrzeba rozważania kwestji niepoczytalności.

O. B i e l a w s k i : przypadek sądow y; czyny nierządne z nieletnimi.
Początkowa faza porażenia postępującego. Poczytalność.
K. M., lat 39, z zawodu elektrotechnik, oskarżony o nierząd.
Akt
oskarżenia stwierdza, że w styczniu 1926 r. M. zaprosił do siebie dziewczęta
w racające. ze szkoły, pokazując im z okna swego mieszkania fotografię
nagiej kobiety.
Gdy dziewczęta weszły do jego mieszkania, M. zamknął
drzwi na klucz i namawiał je aby zdjęły majtki. Dziewczęta zrobiły to i po
łożyły się 00 łóżka. W tedy M. zdjął spodnie, zbliżył się do nich i mówił,
że teraz będą coś ładnego robić. Dziewczęta usiłowały zbiec, ale JV1. nie
pczwolił im wyjść, wreszcie ustąpił, dał każdej po kilkanaście groszy i uprze
dził, aby nic nikomu nie mówiły o tern co zaszło. Jedna z dziewcząt zeznała,
że M. posłał ją po papierosy; gdy mu je przyniosła, rozebrał ją, rozebrał
się sam i miał z nią stosunek. Przy pożegnaniu dał jej 50 groszy i zakazał
mówić o zdarzeniu. To się powtarzało częściej. Pozatem M. różnymi spo
sobami dążył do stosunku z innemi dziewczętami; raz obcował z jedną dziew
czyną w obecności drugiej.
M. zaprzecza, by zwabiał dziewczęta do swego mieszkania, zaprzecza
fakt obcowania cielesnego, natomiast podaje, że dziewczęta zachowywały
się w yzyw ająco wobec niego. Oskarżenie o obcowanie cielesne z nieletniemi
wyszło od matki jednego dziewczęcia, która chciała się w ten sposób ze
mścić za to, że oskarżony nie odwzajemnił jej afektu miłosnego. M. pła
cząc oświadcza, że wogóle nie przypomina sobie, aby mógł kiedy coś
podobnego uczynić, że czasem jest w głowie tak pokręcony, że o świecie
nie wie. Gdy był blisko parku, a czuł się źle, siadał na ławce; dzieci to
widziały, rzucały weń kamieniami i w ołały: „Karolku głupi“ .
Podczas badania M. podaje, że matka jego miewała napady z utratą
przytomności, że skończył cztery klasy gimnazjalne i był czeladnikiem
w warsztatach elektrotechnicznych.
W dzieciństwie przebył szkarlatynę
i odrę. W' 16-ym roku życia miał kiłę.
Pod względem cielesnym stwierdzono u badanego: nierówność źrenic
i potykanie na głoskach; język zbacza w lewo, prawostronna brózda nosowowargowa jest zlekka wygładzona. Dwukrotne badanie krwi i płynu mózgo
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wo-rdzeniowego na odczyn Wassermanna daje wynik ujemny. Tony serca
głuche, akcent nad aortą wybitny, tętnice na skroni wężowate. Blizna na
prąciu podobna do blizny pozostałej po przebytej kile.
Badany jest ożywiony, udziela się chętnie, powraca stereotypowo do
tematu, że miał kiłę, akcentuje, że jest niepoczytalny z powodu kiły, namy
śla się, gdy ma podać, ile ma palców u ręki, ile dni ma miesiąc, odpowiada
wreszcie, że miesiąc ma zawsze 30 dni, 7 X 9 = 6 5 , Prezydentem Polski jest
Korfanty, prezydentem Rosji jest Lenin.
W swoim fachu orjentuje
się dobrze i wykonuje reparacje i instalacje ■ elektryczne na pa
wilonie. Twierdzi, że robił wynalazki w dziedzinie elektrotechniki.
Oka
zuje się, iż są to jedynie ulepszenia w przeprowadzeniu sygnalizacji domo
wej. M. interesuje się żywo pracą na pawilonie, natomiast nie przejmuje się
własną sprawą sądową. Czasem się irytuje i płacze, że ma sprawę sądową,
atoli wzruszenie to jest powierzchowne; po chwili wypogadza się i mówi
swobodnie o dzwonkach, sygnałach i maszynach elektrycznych.
Nie zna
miary w jedzeniu; jada dużo i bez wyboru.
Na pytanie podaje, że nie pamięta, by popełnił zarzucane mu czyny,
ale przypuszcza, że mogło to mieć miejsce. Dziewczęta miały sprzątać jego
pokój i zaiżądały za to zapłaty. Dał im 35 groszy. Wtem zrobiło mu się
czarno w oczach, więc wsparł się o piec, a gdy się ocknął, dziewcząt już w
pokoju nie było. Sądzi, że był nieprzytomny. Oskarżony wie, że zarzucane
mu czyny są karalne.
Referent podnosi, że niema danych, aby u M. w yłączyć poczytalność.
M. opisuje czyny swoje różnie, raz tak, drugi raz inaczej, co przemawiałoby
za tem, że oskarżony broni się wykrętami. Wzmożone samopoczucie, w y 
sokie mniemanie o sobie i inne objawy, mimo ujemnego Wassermanna, wska
zywałyby na porażenie postępujące w okresie początkowym.

DYSKUSJA.
P. P i o t r o w s k i zaznacza, że § 51 k.k. stosuje się tylko do cięż
kich zachorzeń psychicznych.
Kiła może produkować stany podobne do
neurastenii. O ile referent u M. przyjmuje początkowy okres porażenia po
stępującego w postaci neurastenii, poczytalność nie musi być a priori w y 
kluczona. Oskarżony jest wprawdzie chory, objawia manję wielkości, mówi
bez widocznej myśli przewodniej i nie jest też wykluczone, że miewa ekwi
walenty epileptyczne, ale czy to wszystko wystarczy, aby na tej podstawie
przyjąć niepoczytalność? Należy przesłuchać świadków na okoliczność, czy
M. rzeczywiście miewał stany zamroczenia. Oskarżony opisuje je dość do
kładnie; nasuwa się jednak pytanie, skąd M. ma wiadomości, że ow e stany
rzekomego zamroczenia przedstawiały obrazy podane przez niego, jeżeli
wtedy „b y ł pokręcony w głowie i nie wiedział o świecie“ .
Badany jest zorjentowany w czasie, w miejscu i sytuacji i zdaje sobie
dokładnie sprawę z procesu, z tego, co zawinił i co go czeka.
p. B i e l a w s k i w słowie końcowem zaznacza, że obecny stan psychicznj' badanego należy zakwalifikować jako początkowe stadjum choroby
psychicznej w postaci porażenia postępującego. W czasie obserwacji w tu
tejszym zakładzie stwierdzono u M. objawy, których na początku nie było.
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Choroba manifestuje się obecnie osłabieniem pamięci, zmniejszeniem zdolności
krytycznych oraz wzmożeniem się pobudliwości afektywnej. Te braki jesz
cze nie pozbawiają M. zdolności kierowania się wolną wolą. Wprawdzie
mogą zachodzić przemijające stany zamglenia wzgl. zamroczenia świadomo
ści, w których orientacja może być upośledzona; czyny karalne, popełnione
w takidi stanach, podpadałyby pod pojęcie czynów popełnionych w stanie
wyłączenia wolnej woli. Atoli braknie danych, aby przyjąć, że oskarżony
w chwili dokonania czynów karalnych znajdował się w stanie nieprzytom
ności, albo takiego chorobowego zaburzenia psychicznego, któreby wyklu
czało wolną wolę.

POSIEDZENIE KLINICZNE LEKARZY W DZIEKANCE

dnin '24 VI 1926 r.
Przewodniczący: p. P i o t r o w s k i . — Sekretarz: p. S ą g i n .
p. B i e l a w s k i : p r z y p a d e k p s y c h o z y p a r a n o id n ej.
Pacj. T. O., student inżynierii, przyjęty do zakładu dnia 3. 5. 1926 r.,
urodził i rozwijał się normalnie, uczył się dobrze. W dzieciństwie złamał rękę.
Obecna choroba rozpoczęła się przed dwoma laty podczas burzliwego
karnawału, gdy pacjent przygotowywał się do egzaminu, — a wyrażała
się w urojeniach prześladowczych i rozproszeniu uwagi. Myśli „rozbiegały
się“ . Chory miewał „strzykania i kłucia" w głowie, mniemał, że ma wrogów
którzy go prześladują, nie mógł jednak dokładnie określić, na czem wrogość
i prześladowania polegały. Zakres urojeń prześladowczych stopniowo roz
szerzał się i objął także rodzinę. Pacjent twierdził, że rodzice go truli, więc
uciekał z domu i nocował w hotelu. Oddany do zakładu psychiatrycznego
we W., chory przeniósł swoją podejrzliwość o prześladowanie także na dy
rektora tego zakładu, ponieważ tenże zastrzykiwał mu nukleinę, „dziurawił
mlecz pacierzowy". Opuściwszy samowolnie zakład, chory powrócił do domu
i leczył się hydropatją i zastrzykami tripieksu. Po kuracji zabrał się do pracy
i.nakreślił zadanie egzaminacyjne dobrze, atoli do egzaminów teoretycznych,
przygotować się już nie mógł. Nastąpił okres bezsenności. Do urojeń prze
śladowczych dołączyły się przykre omamy. Po raz pierwszy omamy po
jawiły się jeszcze podczas pobytu je,go w zakładzie we W. W tedy pacjent
przechodził stan psychomotorycznego podniecenia, później stan depresji po
łączony z apatją i zniechęceniem do życia, nawet z dążnością do samobój
stwa. Matka chorego jest nieufna, podejrzliwa, zamknięta w sobie i miewa
okresy podniecenia i długotrwałej depresji. Ciotka cierpiała na migrenę.
Podczas badania pacjent objawiał następujące symptomy: wzmożone
odruchy kolanowe i achilesowe, ogólną hyperrefleksję, drżenie rąk, drżenie
języka, dermografizm, łatwą pobudliwość serca, obfite poty.
O. miał świadomość choroby i orientował się w miejscu, czasie i otoczę-,
niu, wyrażał niechęć do życia, ujawniał dążność do samobójstwa, gdyż czuł
się prześladowanym przez wrogów. Słyszał, jak mówiono i drwiono z ko
goś. Był przekonany, że to z niego drwią, gdyż wydarzenia omawiane od
powiadały wydarzeniom, które sam przechodził.
,
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Obecnie pacjent podaje, że bardzo się onanizowaf, że byl seksualnie
podniecony, miewał i miewa polueje. Czasami czuje, jakby mu w głowie
„coś zapadło*', czuje pustkę w głowie, albo jak gdyby na głowie miał taśmę
z igieł, jyiiewa palpitacje serca z lękami i czuje, że ma wadę serca. Przy
pomina sobie, że gdy rozmawiał, występowały u niego bó'e w krzyżach,
wtedy był łatwo drażliwy. Dużo pracował, bywał w towarzystawie, był
czynny seksualnie. Pracował wtedy, gdy miał chęć i właśnie takie chwile
do pracj'' wybierał. Ma wrażenie, że choroba przyszła nagle; w czasie cho
roby nie mógł pracować, nie miał zaufania do własnych sił, brakło mu
energji. Ciągnęło go ciągle do fortepianu; miewał myśli poniewolne. Teraz
ma stany lękowe i wrażenie, że go prześladują.
Pacjent jest uprzejmy, często się uśmiecha z odcieniem ironji. Opo
wiada, że zaczynał zbyt wiele rzeczy na raz, studiował i interesował się —
wprawdzie powierzchownie — różnemi naukami oraz sprawami społecznemi.
Obecnie zwątpił we wszystko, postawił nad wszystkiem krzyżyk. Niema
rzeczy', której bydby pewien. Z każdym może się zgodzić, lecz nie wie, czy
np. litera widziana przez niego jest w takim samym kształcie dostrzegana
przez osobę drugą. Uważa, że pobyt w tutejszym zakładzie wywarł na
niego wpływ dodatni; „ktoś powiedział, że charakter ludzki zmienia się za
leżnie od klimatu i szerokości geograficznej; to bardzo ciekawe zadanie".
„Tamto już minęło i nie wróci". Pacjent zdradził się, że znacznie dąwniej
niż przed dwoma laty miewał rozmaite wątpliwości i podejrzenia, chociaż
nie mógł sobie tego wytłómaczyć ani uzasadnić; trzy lata temu pewna stu
dentka pisywała doń listy z zieloną obwódką; „była to aluzja zemsty".
Koledzy mu mówili, że w 1926 r. będzie przechodził rozmaite „pery
petie". Istnieje szajka, która prześladuje jego drużynę harcerską. Jego ko
lega i przyjaciel został zabity na wojnie, gdyż oddano go rozmyślnie bolsze
wikom. Żaden z jego drużyny nie dostał poważnego zajęcia, został ranny'
albo zmarniał w szpitalach, albo dostał się do niewoli. Panna z zielonym lis
tem należy również do tej szajki. Jego pobyt w zakładzie był przed laty
z góry przewidziany przez spiskowców.
Gdy szedł ulicą, słyszał słowa;
„żiidnej posady nie dostanie", albo „Chrystus". Dużo lekarzy jest przeciw
niemu. Choroba, na którą cierpi, jest „sztuczną", uplanowaną przez „nich".
Pod drzwiami jednego doktora znalazł rękawiczkę. „Jest to jakby rzucenie
rękawiczki władzy". Z lekarzem tym był w przyjaźni i dla tego rzucono
mu rękawiczkę. Do spisku należał także dr. F. Własność jego została przed
wojną rozgrabiona i roztrwoniona przez żydów. Ażeby nie mógł się upom
nieć, osadzili go w zakładzie. Uważa siebie za więźnia politycznego. Ojciec
musiał oddać go do zakładu, z obawy przed prześladowaniem jego i całej
rodziny. Zastrzyki, które dostawał, zawierały truciznę.
Na propozycję, aby powtórzył wszystko na konferencji lekarskiej,
pacjent nie zgodził się, gdyż trzeba działać ostrożnie, bo zrobili go chorym,
a mogliby zrobić jeszcze gorzej. „Dziś ja, jutro pan, tak tępi się całą inteli
gencję". Chory oświadcza, że niekiedy tak ma dość tego ciągłego knowania
i prześladowania, że palnąłby w łeb. Nie chce powiedzieć, komu, przypu
szcza, że doktorowi F. Do domu nie pragnie wrócić, ponieważ tam doznawał
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różnych szykan. Obawia się, że „komedia" nie ma końca. Choroba jego jest
„sztucznie wywołana przez intrygi".
Pacjent jest nieufny, podejrzliwy i trudno zdobyć jego zaufanie.

DYSKUSJA.
p. P i o t r o w s k i reasumuje objawy charakterystyczne jak: bóle
głow y, bezsenność okresową, hyperrefleksję, słabą inerwację mięśni, drżenie
języka, dermografizm, łatwą pobudliwość serca, obfite poty, dalej, — nad
wrażliwość uczuciową, drażliwość, gniewliwość w stosunku do najbliższego
otoczenia, okresowość pracy, idee hypochondryczne, brak inicjatywy i de
cyzji, stałe poczucie i świadomość choroby, uległość perswazjom i korygo
wanie błędnych wyobrażeń o charakterze urojeniowym, skłonność do zacłiorzeń psychicznych, zboczenia psychiczne na tle dziedzicznego obarcze
nia, objawiające się w podejrzliwości, skrytości, nieufności, urojeniach prze
śladowczych i. wywołane przepracowaniem z powodu przygotowywania
do egzaminu i wskutek bujnego życia towarzyskiego i seksualnego, jakoteż
nadużywaniem alkoholu i przychodzi do wniosku, że wszystko to razem
wzięte przemawia za paranoidalną formą neurastenii (Ziehen).
,
Prognoza w tym przypadku jest mniej pomyślna, ponieważ trudno
stworzyć dla pacjenta takie warunki życia, któreby nie dawały powodu do
zakłócenia jego równowagi psychicznej.
,
p. B i e l a w s k i odróżnia — za Bleulerem — neurastenię właściwą
od psychopatii symulującej neurastenię. Przypadek powyższy kwalifikuje B.
jako ciężką psychopatię. Na tern tle rozwija się psychoza paranoidna. P. B.
akcentuje, że chory nie ma pełnej świadomości swojej choroby.
Pacjent
niczawsze rejestruje prawidłowo, objawy i sensacje pochodzące z jego stanu
psychicznego. Idei prześladowczych, urojeń wykładnych, ksobnych, a nawet
— wielkościowych chory nie koryguje.

POSIEDZENIE KLINICZNE LEKARZY W DZIEKANCE

dnia 8. VII.
Przewodniczący: p.

O.

Bielawski:
(Referat)

1926 r.

P i o t r o w s k i . — Sekretarz: p. S ą g i n .

PRZYPADEK PARKINSONIZMU POURAZOWEGO.

Referent dzieli się spostrzeżeniem klinicznem:

Stefan S., lat 23, robotnik z zaw^odu, dziedzicznie nie obarczony.
Urodził się i rozwijał prawidłotyo.
W roku 1925-yra, w miesiącu sierpniu, spadł z woza naładowa
nego sianem, uderzył głową o ziemię i stracił przytem przytomność.
Tegoż dnia (w kilka godzin po wypadku), gdy się rozbierał do snu,
zawołał: „ojciec, ratuj mnie, bo się stałem cały sztywny". Skarżył
się, że go boli głowa, począł „błędnie" mówić. Był gorący, rozpalony.
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pocił sią. Na drugi dzień miał „kurcze" — zęby zaciśnięte, nikogo nie
poznawał, drżał i coś bęłkotał (wywiad od ojca chorego). Przybył do
zakładu dn. 28. 10. 1925 r.
Badany wykazywał następujące objawy: twarz maskowata,
wzrok skierowany w dół, usta rozwarte, amimja, mutyzm, postawa
sztywną, ruchy powolne, przerywane, napięcie mięśniowe w calem ciele
wzmożone, najbardziej w kończynach górnych i w karku, myokłonja
m. pect. maj. dextri, objaw Nerri’ego, połyurja, śłinotok. (Płyn móz
gowo-rdzeniowy: Pandy + + , łeukocytoza 3— 4 ciałka w polu. Bordet-Wassermann — ). Źrenice zwężały się dobrze na naświetlenie,
reakcji na zbieżność stwierdzić nie udało się, ponieważ chory nie na
stawiał gałek ocznych. Na zlecenie, aby w'ysunął język, pacjent po
rusza! rytmicznie łopatkami.
Chory nic nie mówił, albo mówił mało i wolno, siedział sztywno,
jadał pod przym.usem, chwałami objawdał niepokój ruchowy, dusił sobie
gardło ręką i dławił się, źle sypiał, niekiedy płakał. Łojotok, ślinienie,
sinica i sztywmość, zwdaszcza w kończynach, występowały stale.
Tułów był zawsze pocłiyłony ku przodowi, ręce pół zgięte, wzrok
wypatrzony w dał, usta pół otwmrte. Niekiedy pojawiało sią zamiarowe
drżenie rąk.
W tym stanie pacjent został na życzenie rodziny zwolniony,
wrócił jednak po upływie czterech dni do zakładu.
Po niejakim czasie objawy chorobowe zaczęły ustępować; chory
ożywił się, jadał lepiej, poruszał się żwawiej, mówił zborniej. Również
diorobowe objawy somatyczne znikały powoli; w dniu zwolnienia z za
kładu pacjent wykazywał tylko rudymenty tych objawów^, miał świa
domość przebytej choroby i twńerdził, że „warjował", że nie mógł
mówńć, pamięta wszystko, co dokoła niego się działo.
Referent kwalifikuje opisany obraz chorobowy jako zespół parkinsonowski; zastanawiając się nad jego etjołogją, przytacza znane
mu z literatury przypadki parkinsonizmu pourazowego (Guiłłain i Ałajounine — Revue Neurołogiąue 1923) i utrzymuje, że przebieg obja
wów chorobowych przemawiałby raczej za tern, że były one następ
stwem urazu, jak np. wylew krwi i zaskrzep. Z drugiej strony spo
strzeżenia wymienionych autorów francuskich nasuwają myśl, że przy
czyną choroby mogła być infekcja po pęknięciu podstawy czaszki (na
stępowe zakażenie z jamy ustnej).
DYSKUSJA.
p. P i o t r o w s k i podkreśla, że objawy, jakie wykazywał S., zacho
dzą także w histerji pourazowej. Pod względem psychicznym występują
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często zaburzenia w umyslowości w postaci pseudootępienia (pseiidodementia
posttraumatica). Co się tyczy wylewu krwi do mózgu wskutek urazu głowy,
z początku brak nieraz zupełnie jakichkolwiek objawów patologicznych.
P. Piotrowski przytacza przykład, jak chłopiec, idący ulicą, w yw rócony przez
cyklistę, upadł i uderzył głową o kamień przydrożny. Po wypadku nie od
czuwał żadnych dolegliwości, mianowicie nie miał bólu głow y ani zawrotu.
Podczas badania lekarskiego nie skarżył się, nie womitował, nie objawiał
żadnych symptomów neurologicznych, któreby wskazywały na uszkodzenie
mózgu, na pęknięcie czaszki, wylew krwi; nie było krwawienia z nosa ani
z uszu. Po godzinie nastąpiła zmiana i pojawiły się pierwsze dolegliwolci
jak bół głow y i zawroty. Stan szybko się pogorszył i w cztery godziny
później poszkodowany nie żył. Sekcja wykazała wylew krwi podoponowy.

POSIEDZENIE KLINICZNE LEKARZY W DZIEKANCE

dnia 8. X. 27 r.
Przewodniczący; p. Pi ot r o ws ki .
Al. P i O t r

0 W s k i:

(Referat)

Sekretarz: p. G a w r o ń s k i .

DW A PRZYPADKI PIENIACTWA
Z KONSEKWENCJAMI KARNEMI.

I. Internowanie kwerulanta ze względów na bezpieczeństwo
publiczne. — Psychopatja. — Poczytalność. — Polemika. —
Uwagi krytyczne.
II. Kweralant, oskarżony o zniewagę. — Ograniczona umysłowość. — Hyperemotywność. — Poczytalność zmniejszona.
Uwagi krytyczne.
ad I. Dn. 11. 26 r. przybył do Zakładu pod eskortą 3-ch połicjantów p. St. M. z L. Konwojenci przedtożyłi rozporządzenie połicyjne
z L. odstawienia do D. p. M. jako umysłowo chorego, niebezpiecznego
dla otoczenia oraz uwierzytelniony odpis uchwały sądu, datującej
z przed dwóch lat, mocą której M. został ubezwłasnowolniony.
Ponieważ dokumenty te nie wystarczały do przymusowego umie
szczenia eskortowanego w zakładzie, Dyrekcja zażądała świadectwa
lekarskiego. Świadectwo wystawił dr. G., poświadczając, że M. jest
psychopatą, że znajduje się w stanie manjakalnego podniecenia i jego
natychmiastowe przyjęcie do zakładu jest koniecznie potrzebne. M.
protestował energicznie przeciw przetrzymywaniu go w zakładzie..
Żona internowanego jako sądownie ustalony opiekun zabrała go w
dn. 29. 11. 26 r. spowrotem do domu.
W sprawie zwolnienia M. Urząd Policyjny w L. wniósł zażalenie
do swojej władzy nadzorczej przeciwko postępowaniu Dyrekcji Zakła-
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clu. Na skutek tego zażalenia władza zarządziła ponowne odstawienie
M. do Zakładu, nakładając na Urząd Policyjny w L. obowiązek przed
łożenia Dyrekcji Zakładu świadectwa lekarza powiatowego, stwierdza
jącego konieczność internowania M. ze wzglądu na bezpieczeństwo
ogółu.
W bardzo obszernem i umotywowanem orzeczeniu lekarz powia
towy podał, że poznał M. w 1922 r. jako obrońcą ludowego, który czy
nił sądom stałe trudności i miał wielką liczbą spraw sądowych różnego
rodzaju nie załatwionych jeszcze łub wstrzymanych. W 1923 r. lekarz
powiatowy badał z polecenia prokuratury M. po raz pierwszy i zapoznał
sie wówczas z jego bardzo obszernemi aktami sądowemi, które nade
szły z Rumunji; w aktach znajduje sią kilka z sobą sprzecznych orze
czeń lekarskich o stanie umysłowym M. W Rumunji M. robił te same
trudności co w L. Liczne konflikty z sądami były powodem jego in
ternowania w wiązieniu i w zakładzie psychiatrycznym na zmianą. Na
podstawie tych akt, po zbadaniu, lekarz powiatowy orzekł wtedy, że M.
zagraża bezpieczeństwu publicznemu, ponieważ jest gwałtowny, po
rywczy, pozbawiony wszelkiej etyki, przy tern w postępowaniu i w
mowie logiczny i za swoje czyny odpowiedzialny. Gdy go ponownie
osadzono w wiązieniu, M. zachowywał się jak obłąkany, skutkiem czego
oddano go pod obsemację psychiatrów. Orzeczenia biegłych miały
wypaść niejednolicie.
M. wydawał gazetę, która co do treści i tonu nie odpowiadała
zasadom etyki dziennikarskiej; gazeta po pewnym czasie przestała
wychodzić. Obecnie M. wydaje nową gazetę, „redagoy/aną w tonie
bardzo niskim“ . W licznych artykułach oczerniał poważnych obywateli,
przyczem nie szczędził wyzwisk i wyrazów dosadnich a brudnych;
nie oszczędzał także władz.
Na pytanie, dlaczego udawał
umysłowo chorego, M. oświadczył łekarzowi powiatowemu, że musiał
udawać obłąkanego, bo „tonący chwyta się brzytwy". Przytem zdra
dził, że posiada dzieła psychiatryczne, z czem się także chwalił przed
ks. proboszczem. Z tego miało wynikać, że przeczytawszy dzieła, wie
dział, jak można udawać umysłowo chorego. Przeczył stanowczo,
jakoby był psychicznie chorym, ponieważ umie obcować z łudźmi i ma
w swoim domu licznych lokatorów, z którymi się zgadza. Tymczasem
M. umiał pozbyć się niewygodnych lokatorów w ten sposób, że im stałe
robił ogromne trudności (np. zapchał kominy!). M. niezawsze mówuł
prawdę, jak wykazuje obfity materjał zawarty w aktach prokuratury
i policji.
N. P. 8
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M. miał w 1925 r. być odstawiony do zakładu psychiatrycznego,
ałe gdy wszystko było przygotowane, wyjechał do W. i tam za pośred
nictwem osób wpływowych umiał sobie wyrobić wolność tak, że od tego
czasu nikt nie ważył się czepiać go; on zaś pisywał w swojej gazecie,
co mu się podobało. Znajac jego postępowanie z akt rumuńskich i na
podstawie obserwacji, oczywiście nie zakładowej, opiniodawca wyraża
przekonanie, że M. ma swój system, za pomocą którego umie się dosko
nale bronić. W więzieniu udaje ostre pomieszanie umysłu, w zakła
dzie psychiatrycznym umie dysymułować swoją niewątpliwą niepoczy
talność; urządza się tak, jak w danych okolicznościach potrzeba. Opin
iodawca nie wyklucza jednak i tej możliwości, iż przewlekłe cierpienie
umysłowe u M. nabrało w więzieniu charakteru ostrego właśnie pod
wpływem więzienia; on zaś, wiedząc o tern, twierdzi, że udawał cho
robę. umysłową.
Z całego zachowania się M. wynika, mimo jego na pozór rozumnycłi i logicznych odpowiedzi, — że istnieje u niego systematycznie
ujęte urojenie, że on jako jednostka moralna jest powołany do umorałniania drugich, co jednak czyni w swej gazecie w sposób wysoce nie
etyczny. Jego punkt widzenia na otoczenie jest inny, jak każdego in
nego normalnie myślącego człowieka. Ta megalomanja znajduje, zda
niem opiniodawcy, także swój wyraz jeszcze i w tern, że M. czyta
dzieła psychiatryczne w celu, aby wprowadzić w błąd psychiatrów.
Powyższe orzeczenie lekarza powiatowego było formalną podsta
wą do ponownego przyjęcia M, do zakładu dnia 4. 12. 1926 r.
W swojem piśmie władza, zarządzająca ponowne internowanie
zwolnionego, monitowała, że pierwsze zwolnienie M. na wniosek pry
watny opiekuna nie było uzasadnione, ponieważ nie opiekun, lecz wła
dza policyjna umieściła go w zakładzie. Ostatnia tylko, wzgl. wyższa
władza administracyjna, powołaną byłaby jedynie do zniesienia wzgl.
zatwierdzenia odnośnego zarządzenia na wypadek złożenia odwołania
opiekuna. Nadto, przymusowe umieszczenie M. w zakładzie wypływało
z obowiązku władz policyjnych na zasadzie § 10, tytuł 17, część II.
Ogólnego Prawa Krajowego i wyroku Najwyższego Trybunału Admi
nistracyjnego z dnia 2. 7. 1907, nr. I. 886 (N. T. A. tom 51, str. 223),
ponieważ M. był uznany przez czynniki kompetentne za jednostkę nie
bezpieczną dla ogółu, oraz ubezwłasnowolniony uchwałą Sądu Powia
towego w L. z dn. 12. 11. 24 r. (L. 2. E 2/24) i zwolniony od odpowie
dzialności karnej w myśl § 51 k. k. W obec powyższego i zgodnie z
orzeczeniem lekarskiem władza uznała przymusowe i trwałe umiesz-
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czenie M. za konieczne ze względu na niebezpieczeństwo publiczne,
grożące ogółowi wzgl. jego jednostkom przebywaniem M. na wolności.
Do dekretu tego dołączony był odpis rozporządzenia Minister
stwa dla spraw religijnych, medycynalnych i oświecenia publicznego,
oraz dla spraw wewnętrznych z dn. 20. 5. 1904, ogłoszonego w dzieniku rcinisterjałnym (Min. BI. str. 247), dla udokumentowania, że po
stępowanie Dyrekcji Zakładu w D. w sprawie zwolnienia M. „nie było
prawne“ . Cytowane rozporządzenie ministerjałne brzmi jak następuje:
Erlass vom 20. Mai, betreffend die Entlassung verbrecherischer
Personen aus den offentlichen Irrenanstalten.
In dem Erłasse vom 15. Juni 1901 — M. d. g. A. M. 6368 M. d.
J. II. a 9209 II. — ist bestimmt, dass Geisteskranke auf Grund des
§ 51 des Strafgesetzbuches oder des § 203 der Strafprozessordnung
ausser Yerfolgung gesetzte Personen, w e l c h e p o l i z e i ł i c h e r s e i t s o f f e n t l i c h e n A n s t a l t e n fiłr G e i s t e s k r a n k e
i i b e r w i e s e n w o r d e n si nd, s o f e r n i h n e n e i n V e r b r e c h e n o d e r ein n i c h t g a n z g e r i n g f u g i g e s Verg e h e n z u r L a s t g e l e g t i s t , n i c h t e n 1 1a s s e n w e r den sollen, b e v o r dem L a n d r a t , in S t a d t k r e i s e n
der O r t s p o l i z e i b e h o r d e des k i i n f t i g e n Auf ent h a l t s o r t s G e l e g e n h e i t zur A e u s s e r u n g
gegeben
i st .
Zugleich ist weiter angeodnet, dass die Leiter der Anstalten
iiber die beabsichtigte Entlassung erst nach Eingang dieser Aeusserung,
oder nach Ablauf einer Frist von drei Wochen seit dereń Benachrichtigung Entscheidung treffen konnen. Im Anschluss hieran bestimmt
sodann der Erlass vom 16. Dezember 1901 — M. d. g. A. M. 8224,
M. d. J. H a 8708 — dass in Fallen besonderer Wichtigkeit und
Schw-ierigkeit von der Polizeibehorde vor Abgabe ihrer Aeusserung die
Entscheidung des Regierungs-Prasidenten nachzusuchen ist.
Wir bestimmen hiermit, das fortan in gleicher Weise alle Falle
der vorgedachten Art zu behandeln sind, in denen ein richterliches
Urteil iiber die Taterschaft eines Angeschuldigten, welcher erhebliche
Yorsirafen nicht erlitten hat, nicht vorliegt, weił der § 51 des Straf
gesetzbuches oder der § 203 der Strafprozessordnung zur Anwendung
gekommen ist.
Powyższe rozporządzenie ministerjałne, dobrze znane Dyrekcji
Zakładu, w przypadku M. nie da się zastosować z powodów wyszcze
gólnionych, m. in., w następującej replice:
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M. został pierwotnie odstawiony do zakładu na skutek zarządze
nia Miejskiego Urzędu Policyjnego w L. bez poprzedniego zbadania
pojmanego przez lekarza powiatowego, co nie odpowiadało przepisom.
Konwojenci nie mogli przedłożyć świadectwa lekarza powiatowego,
któryby był poświadczył, że M. jest umysłowo chory i musi być ko
niecznie umieszczony w zakładzie psychiatrycznym z powodu jego nie
bezpieczeństwa dla otoczenia. Tylko na podstawie takiego świadectwa
lekarskiego policja ma prawo przymusowo odstawić chorego do zakładu
psychiatrycznego. Odpisu uchwały Sądu Powiatowego, w sprawie
ubezwłasnowolnienia M., nie można było uznać za ekwiwalent odpo
wiedniego świadectwa lekarza powiatowego, które powinno być wy
stawione na krótko przed internowaniem M. Do przyjęcia M. do za
kładu nie było zatem dostatecznej podstawy.
Wobec tego należało odmówić przyjęcia M. Atoli, aby pomóc
Policji w L., dr. G. zaświadczył na skutek informacji zebranych od
konwojentów i z przedłożonych mu akt policyjnych, jakoteż po zapo
znaniu się z M., że M. jest psychopatą, znajdującym się w stanie mania
kalnego podniecenia i że natychmiastowe przyjęcie jego do zakładu
psychiatrycznego jest konieczne. Dr. G. jednakże nie poświadczył, że
M. z p o w o d u s w o j e j c h o r o b y j e s t n i e b e z p i e c z n y
d l a o t o c z e n i a . Świadectwo w rodzaju tego, które wystawił
dr. G., wystarczy tylko do przyjęcia pacjenta na leczenie w zakładzie,
jednakże nie na przetrzymywanie go wbrew jego woli lub woli opie
kuna.
Oprócz odpowiedniego świadectwa lekarza powiatowego brako
wało jeszcze zobowiązania Urzędu Policyjnego w L. do ponoszenia
kosztów. Konwojenci oświadczyli, że koszta leczenia za M. w zakła
dzie będzie ponosiła żona, która jest zarazem jego opiekunem.
W obec braków formalnych w postępowaniu Urzędu Policyjnego
i wobec natarczywego domagania się M. i jego żonyopiekuna o natych
miastowe zwolnienie. Dyrekcja była nietylko uprawniona, lecz i zobo
wiązana wydać M. opiekunowi-żonie, która nadto oświadczyła, że nie
będzie opłacać kosztów leczenia w zakładzie. Dochodzi do tego jesz
cze przekonanie Dyrekcji Zakładu, że M. nie potrzebował koniecznie
opieki zakładowej.
Jeżeli Miejski Urząd Policyjny w L. ma pretensje w przypadku
.M., to nie może ich mieć do Dyrekcji Zakładu, lecz chyba do żony M.
jako jego opiekuna.
Wzmiankowane rozporządzenie ministerjalne tylko wtedy byłoby
obowiązywało Dyrekcję Zakładu, gdyby Sąd karny był przekazał M.
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jako niebezpiecznego chorego policji celem umieszczenia go w zakła
dzie psychjatrycznym. Takiej uchwały sądu karnego niema. Uchwała
Sądu Powiatowego w L. dotyczy tylko ubezwłasnowolnienia M. jako
niezdolnego do zawiadj^wania swojemi sprawami z powodu choroby
psychicznej. Od czasu tej uchwały upłynęły dwa łata i stan zdrowia
ubezwłasnowolnionego mógł się zupełnie zmienić. M. w tym czasokre
sie nie był umieszczony w żadnym zakładzie jako chory niebezpieczny
dla otoczenia. Zarządzenie Urzędu Policyjnego w L., wydane przed
7 kwartałami, w sprawie umieszczenia M. w zakładzie psychjatrycz-.
nym, nie zostało przeprowadzone, ponieważ Ministerstwo Spraw W e
wnętrznych wstrzymało wykonanie tego zarządzenia. Wydając M.
jego żonie (opiekunowi) na jej kategoryczne żądanie. Dyrekcja kiero
wała się wskazówkami zawartemi w dziele: „Gerichtłiche Psychiatrie
— von Prof. O. Bumke“ i, „Das Irrenrecht — von Prof. Dr. E. Schułtze, Leipzig und Wien, Franz Deuticke 1912“ , gdzie na stronie 251
powiedziano: „Entłassen werden kann, wer noch nicht geheiłt, aber
nicht mehr anstałtspfłegebediirftig ist;
e r mus s e n t ł a s s e n
we r d e n , we n n er s e ł b s t , o d e r ei n a n d e r e r B e r e c h t i g t e r d i e E n t ł a s s u n g b e a n t r a g t . I s t e r n o c h ans t a ł t s p f ł e g e b e d i i r f t i g , so d a r f er n u r e n t ł a s s e n
werden,
wenn
seine
sachgemasse
Yerwahrung
a u s s e r h a ł b der A n s t a ł t a u c h d u r c h Z u s t i m m u n g
d e r B e h ó r d e g e s i c h e r t i s t “ . M. jednakże nie potrzebował
opieki zakładowej.
Wywody powyższe wykazują jasno, że postępowanie Dyrekcji
Zakładu D. w sprawie M. ze względu na braki formalne w postępo
waniu Urzędu Policyjnego w L. było słuszne i prawne.
Do powyższej repliki dołączona była opinja o stanie psychicznym
M. wydana przez zakładową Komisję łekarską, że M. jest psychopatą
z okresowymi psychotycznymi objawami. W pierwszych dniach swego
pobytu w D. M. zdradzał objawy hypomanjakałnego podniecenia, był
łatwo pobudłiwy, drażłiwy i miał podniesione samopoczucie; z ogromną
swadą i potokiem słów rozwodził się o wszystkiem i wszystkich, kry
tykował i pouczał tonem protekcjonalnym swoich partnerów, z którymi
rozmawiał i usiłował wykazać, że wszystko jest złe, więc trzeba ganić,
k r y t y k o w a ć , reformować, do czego on jest powołany; on zna
wszystko najłepiej. Jest zwolennikiem radykalnej lewicy, bo lewica
górą. Gdyby prawica była górą, głosiłby zasady prawicowe. Badany
groził represjami lewicy za przetrzymanie go w zakładzie.
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Pod wpływem perswazji i pouczenia go, że myśli jego i postępo
wanie często są przejawem psychopatycznego nastawienia umysłowości, badany uspokoił się, przyznawał powoli i stopniowo słuszność uwa
gom lekarzy. Na skutek tych perswazji zachowywał się zupełnie po
prawnie, respektował przepisy porządkowe zakładu i nie robił żadnych
trudności.
„M. obecnie nie wykazuje żadnych objawów ostrej albo prze
wlekłej choroby psychicznej. W czasie swego pobytu w D. nie dysymulował. Z tytułu swojej psychopatji M. nie potrzebuje opieki za
kładowej".
Internowany nie przestał protestować przeciw pozbawieniu go
wolności i energicznie domagał się zwolnienia z zakładu, w czem mu
pomagała jego żona-opiekun. Zabiegi te miały ten skutek, że za zgodą
władz M. został zwolniony dnia 28-go grudnia 1926 r.
Podczas swojego pobytu w zakładzie M. wysłał był do lekarza
powiatowego pocztówkę obelżywej treści, w której się odgrażał za to,
że na skutek świadectwa lekarza powiatowego został pozbawiony
wolności.
Odbiorca czuł się tą kartą dotknięty i wysłał do władz zażalenie,
że Dyrekcja Zakładu pozwoliła na wysłanie takiej karty i że naruszyła
przepis o wyjawieniu tajemnicy urzędowej, gdy informowała M., że
został internowany na skutek świadectwa lekarza powiatowego. Ża
lący się przedstawił swój pogląd na sprawę internowania M. w nastę
pujących wywodach:
M. wrócił do D.,bo go tam zwolniono na podstawie orzeczenia,
że on obecnie już nie wykazuje objawów ostrej ani przewlekłej cho
roby umysłowej. Mimo tego świadectwa, podpisanego aż przez 5 le
karzy, pismo to — (dla autora zażalenia) — jest ponownym dowodem,
że M. jest chorym umysłowo i to niebezpiecznym dla otoczenia, po
nieważ zapowiada zemstę i sądową i inną, jak to wynika z słów „o tern
pomówimy później!" W czasie swego pobytu w zakładzie umiał więc
swój stan dysymułować, co się przecież zdarza u paranoików, tylko nie
umiał go dysymułować przy napisaniu karty. W ten sposób umiał
pacjent wyjednać zwolnienie z zakładu, ale już w pierwszym dniu
po swoim przyjeździe dał nowy dowód swego stanu, pierwszą bowiem
czynnością jego po przybyciu do L. było powiedzenie sekretarzowi
miejskiemu przez telefon: „pocałuj mnie w. d . . . ty chamie". Nie
dziw, dotąd bowiem z każdej sytuacji, którą władze bezpieczeństwa
publicznego stworzyły, celem unieszkodliwienia go, umiał się uwolnić.
W więzieniu umiał symulować wielkie pogorszenie swego stanu, do
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czego cynicznie się przyznał; w zakładzie dła chorych umysłowo dysymuluje swój stan prawdziwy, bardzo sprytnie, zawsze więc umie się
urządzić podług potrzeby. To się zdarzało już powtórnie, stąd też
różne orzeczenia zawodowych psychiatrów. To jest jego błędne koło
i jego błędny system, jego stanowisko, z którego jako paranoik patrzy
na świat i to go czyni niebezpiecznym. Zaś każde takie uwołnienie
się jego utwierdza go w megałomanji i w jego błędnym systemie, bo
budzi w nim przekonanie, że system jego jest dobry, bo przez system
ten z wszystkich sytuacji wychodzi zwycięsko. Rzecz jasna, że stałe
utwierdzanie stan ten pogarszać stale musi. Już było tak daleko, że
M. z rewolwerem chodził. Czy M. z rewolwerem nie jest niebezpiecz
nym, „pozostawiam ocenie pp. psychiatrów z D.“
Jeden z p. lekarzy w D. powiedział mu, że takich chorych jak
on po 70 na każdej ulicy w P. spotkać można. To samo .powiedział
także p. dr. P. z D. p. St. Kr., jak zapewniał autora p. dr. B. w L.
dnia 2. I. br. Przeciw takiemu twierdzeniu autor zapewnia, że gdyby
w P. nie 70 na każdej ulicy, ale tylko wogółe dwóch takich M. się
znalazło, w krótkim czasie przewróciliby P. do góry nogami. Pozatom powiedział M. jeden z lekarzy zakładu, co autor w swem orze
czeniu napisał. Autor podkreśla, że przecież orzeczenie lekarz powia
towy pisze nie dla chorego, tylko dła lekarzy w zakładzie, i objawienie
takiemu choremu treści orzeczenia w ten sposób, jak to przedstawia
M., uważa za podkopanie powagi lekarza wystawiającego świadectwo
i dyskredytowanie go kompletne. Przeciwko takiemu postępowaniu
autor stanowczo protestuje i wyraża zdziwienie, że w zakładzie zam
kniętym umysłowo chory może swobodnie tego rodzaju pismo otwarte
w świat puścić, wyrażając równocześnie przekonanie, że gdyby byli
pp. psychiatrzy pocztówkę tę przed jej wysłaniem przeczytali, z pew
nością nabraliby innego przekonania o stanie umysłowym M. Ponie
waż tak się nie stało,' autor wnosi, że w zakładzie D. chory umysłowo
może pisać listy, jakie mu się podoba, bez wiedzy lekarzy dozorują
cych, przez co — jego zdaniem — lekarze ci pozbywają się ważnych
dowodów i objawów stanu umysłowego chorych poruczonych obserwacji
i pieczy zakładu.
Obserwując zachowanie się M. w L. od 1923 r., autor wyrobił
sobie o stanie psychicznym M. swoje zdanie, które przedstawić się
starał w swojem orzeczeniu z dn. 4. 12. 26 r. i podkreśla, że tego zda
nia nie podkopie żadne orzeczenie psychjatrów, ponieważ orzeczenia
te — jego zdaniem — opierają się zwykłe na krótszej lub dłuższej ob
serwacji, podczas gdy on studjował M. od lat 4. Uważa M. za para-
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noika nadzwyczajnie sprytnego i niebezpiecznego, zakłócającego bez
ustannie spokój i porządek (co poświadczyć mogą p. Pierwszy Bur
mistrz z L. i p. Prokurator) i zaznacza, że od tego orzeczenia w żaden
sposób odstąpić nie może, i nie przekonają go żadne orzeczenia psychjatr‘wv, albowiem z akt M. wynika, że liczne orzeczenia psychjatrów
zaw^odowych są różnorodne, bo M. w każdej sytuacji umiał przybrać
potrzebną pozą, aby prawdziwy swój stan pokryć, czyli dysymulować.
Wobec zwolnienia M. z zakładu autor zażalenia podkreśla, iż za
dalsze wypadki, które — jego zdaniem — niewątpliwie nastąpią, wsku
tek tego, że człowiek psychopata niewątpliwy chodzi z rewolwerem
i wydaje nawet gazetę, która po jego powrocie naturalnie znowu po
częła wychodzić, na co niema żadnego sposobu, — on odpowiedzial
ności już nie ponosi.
Powyższe wywody oparte są na błędnych prze.slankach.
przedstawia się inaczej.

Sprawa

Dr. P. nie powiedział, jakoby takich „chorych“ jak M. spotykano
w P. „70 na każdej ułicy“ . Psychopaci w rodzaju M. nie „przewróciliby
P . do góry nogami", bo władze by do tego nie dopuściły. Rewohver M.
nie interesuje psychjatrów; to jest sprawa policyjna.
Co się tyczy oceny świadectwa lekarskiego dla celów interno
wania chorego w zakładzie psychiatrycznym, należy podkreślić, że
świadectwo takie nie jest przeznaczone specjalnie dla lekarzy zakła
dowych, dla których jest ono obojętne, lecz jak inne akta ma służyć
jako dowód na okoliczność, że przy przyjmowaniu pacjenta były za
chowane przepisane formalności.
Lekarz, wystawiający świadectwo do celów internowania pac
jenta, powinien mieć odwagę do podtrzymania swojego świadectwm
także wobec samego pacjenta, a nie wymagać, aby lekarze zakładu
psychiatrycznego wbrew przekonaniu zasłaniali go ze szkodą własnej
reputacji i narażali się z tego powodu na niezasłużone ataki ze strony
takiego pacjenta jak M. Powagi lekarza, wystawiającego świadectwo,
nic nie zdoła podkopać, jeżeli ta powaga jest mocno ugruntowana.
W nowoczesnym szpitalu psychiatrycznym, który nie powinien
być zakładem detencyjnym, pacjenci mają zupełną swobodę korespon
dowania, więc miał ją także M.
M. jest kwerulantem. Istnieją dwie grupy kwerulantów; psy
chicznie zdrowi — poczytalni oraz psychicznie chorzy — niepoczytalni.
Do pierwszej grupy należą osoby skłonne do pieniactwa i proce
sowania się, degeneraci, psychopaci, kłótliwi, którzy nie wykazują
wybitnych i znamiennych cech psychotycznych.

Z E S Z Y T 1 i II

S P R A W O Z D A N IE

Z P O S IE D Z E Ń

N A U K O W yC H

I2 I

Druga kategoria obejmuje osoby psychicznie chore cierpiące na
psychozę o charakterze paranoicznym wzgl. paranoidalnym jak para
noja chronica, paranoia guerulans, paraphrenia lub na psychozę mania
kalną i inne.
Wspólną cechą kwefulantów, tak zdrowych jak psychotycznych,
jest fakt, że napastują oni natarczywie władze (przez wszystkie in
stancje) i osoby wysoko postawione, licznemi pismami zawierającemi
nieuzasadnione żądania, pretensje, zażalenia, skargi, oszczerstwa.
Fot ma tych elaboratów
naPuszona. wyzywająca, obelżywa,
napastliwa, 2 lośliwa, bezwzględna — jest prawie u wszystkich kwerulantów analogiczna.
To też pisma kwerulantów nie mogą a priori służyć jako bezpo
średni dowód zdrowia lub choroby psychicznej autora np. w postaci
paranoi.
Wprawdzie między psychicznie chorymi często kwerulują paranoicy, atoli paranoi nie djagnostykuje się tylko na podstawie kwerulowania, lecz rozpoznaje się ją z objektywnie stwierdzonych rdzennych
objawów paranoicznych, t. j. z urojeń, ułożonych w system urojeniowy,
mający dla chorego charakter niewzruszony, bezwzględnie dogma
tyczny.
Autor zażalenia popełnił tę nieostrożność, że identyfikował pieniactwo z urojeniami paranoicznemi i na tej podstawie zadecydował ar
bitralnie, że M. jest niebezpiecznym paranoikiem; nie wyszczególnił on
żadnego objawu rdzennie paranoicznego; momenty przytoczone przez
opiniodawcę jako dowód na okoliczność istnienia paranoi u M. nie
Przedstawiają rdzennych objawów paranoicznych, albowiem wyzwiska,
pogróżki, repliki nieparlamentarne itp. nie są urojeniami paranoicznemi,
lecz przejawami reakcyjnym.!, zachodzącymi także u osób psychicznie
zdrowych.
Autor zażalenia powołuje się na okoliczność, że od 4 lat studjuje
M. i dla tego uważa go za paranoika. Wychodząc z takiego założenia,
możnaby twierdzić, że W., typowa kwerulautka, nie lepsza od M., zna
na z licznych listów anonimowych pełnych oszczerstw, jest także pa
ranoiczką, ponieważ znana jest od 8 łat. Tego rodzaju argument by
najmniej nie byłby przekonywujący. Tylko dokładne kliniczne bada
nie i systematyczna obserwacja iPsychjatryczna przeprowadzona rite
w zakładzie psychiatrycznym mogłaby dać podstawę do definitywnego
orzeczenia.
Ze świadectwa opinjodawcy nie wynika, że badał M. wzgł. że
poddał go systematycznej obserwacji psychiatrycznej. Świadectwo do
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celów internowania powinno zawsze być wydane tylko po poprzedniem
zbadaniu pacjenta. Zaniedbanie tej formalności może dla lekarza mieó
niepożądane następstwa.
Dopóki opiniodawca nie wykaże w sPosób przekonywujący, że
M. ma usystematyzowane urojenia paranoiczne, dopóty jego djagnoza
pozostanie problematyczna.
Autor zażalenia oświadcza, że w żaden sposób nie odstąpi od
swego orzeczenia, że żadne inne orzeczenia psychiatryczne nie prze
konają go. Stanowisko takie nosi cechę superarbitralności i dogmatyzmu. Wspomnieć wypada, że dogmatyczny charakter mają rów
nież urojenia dla paranoika.
Gdyby mała być stosowana metoda, jaką autor zażalenia posłu
giwał się w przypadku M., należałoby w konsekwencji upatrywać
w superarbitralnem i dogmatycznem nastawieniu autora zażalenia ce
chy paranoiczne. Oczywiście, byłoby to błędem. Tak powierzchownie
może argumentować niefachowiec. Nie wolno jednakże w ten sposób
wnioskować zawodowemu psychiatrze, traktującemu rzecz według
praw nauki i doświadczenia.
Autor zażalenia powtarza twierdzenie, że orzeczenia zawodo
wych psychiatrów o M. są rozbieżne. Tymczasem fakty z najbliższej
przeszłości przeczą temu twierdzeniu. O M. orzekali w ostatnich cza
sach zawodowi psychiatrzy, mianowicie: dyrektor dr. G. w O., prymarjusz dr. B. w D. i dyrektor dr. P. w D. Wszyscy ci fachowcy, którzy
go systematycznie badali i obserwowali w zakładach psychiatrycznych,
gdzie badany nie dysymulował, orzekli jednomyślnie, że M. jest psy
chopatą.
Psychopatia ne jest a priori systematyczną chorobą psychiczną,
lecz stanowi konstytucjonalną aberację od normy i polega na zahamo
waniu rozwoju psychicznego. Psychopatów cechuje nadmierna wraż
liwość, łatwa pobudliwość wzruszeniowa, drażliwość, wzmożone sa
mopoczucie, pretensjonalność, bezwzględność, egoizm, akcentowanie
własnych, a postponowanie cudzych praw, skłonność do pieniactwa,
nagła zmienność nastrojów, niezdołność do zachowania miary, przewa
ga fantazji nad rozwagą, kłamliwość, przesada, kłótliwość. Psycho
paci z przytąpionemi uczuciami wyższego porządku, mimo nieraz do
brej inteligencji, od najmłodszych łat miewają konfłikty z władzami.
Z sądami mają często do czynienia z powodu pieniactwa i skłonności
do procesowania; mimo własnej insuficjencji są przekonani o swojej
wyższości i w skutek tego zapoznają stosunki. W więzieniu często
symulują chorobę psychiczną.
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Te same właściwości posiada M., i dla tego zawodowi psychia
trzy uznali go za psychopatę.
Psychopata może — jak każdy inny osobnik — zachorować na
psychozę; w stanie ostrych zaburzeń psychicznych jest on niepoczy
talny. Z tytułu swojej psychopatii jednakże psychopata naogół nie
jest niepoczytalny.
Z tern orzeczeniem zawodowych psychiatrów nie zgadza się
opinja autora zażalenia. Z faktu tego nie należy jednakże konstruować
rozbieżności w orzeczeniach zawodowych psychiatrów. Gdyby od
początku tylko zawodowi psychiatrzy byli orzekali o osobowości psy
chicznej M., wtedy zapewne nie byłoby tylu odmiennych orzeczeń.
Atoli oprócz zawodowych psychiatrów zabierali głos w tej trudnej ma
terii także niepsychjatrzy wzgl. pseudopsychjatrzy; stąd pochodzą
rozbieżności w orzecznictwie.
Z powyższych wywodów wynika, że autor zażalenia nie ma słusz
ności, mianowicie z koncepcją paranoi; zawodowi’ psychiatrzy są
wstrzęmięźliwsi i ostrożniejsi w djagnostykowaniu paranoi.
Co się tyczy zarzutów wyjawienia tajemnicy urzędowej, wypada
zaznaczyć,, że M. został poinformowany o świadectwie lekarza powia
towego przez Dyrekcję Zakładu oraz przez Prokuratora przy Sądzie
Okręgowym w G.
W obec głośnych protestów i energicznych reklamacji oraz nie
uzasadnionych zarzutów, że go się niesłusznie więzi i nieprav,nie po
zbawia wolności. Dyrekcja uważała za właściwe poinformawać M., że
został internowany na podstawie świadectwa lekarza powiatowego.
M. wniósł zażalenie do p. Prokuratora przy Sądzie Okręgowym
w G. z powodu przetrzymywania go w zakładzie; p. Prokurator za
żądał od zakładu odnośnych akt i na podstawie tych akt poinformował
petenta, że jego internowanie nastąpiło na skutek poświadczenia leka
rza powiatowego, że jest paranoikiem niebezpiecznym dla otoczenia.
O śryiadectwie tern M. byłby się w każdym razie dowiedział od
p. Prokuratora. Zatem o wyjawieniu tajemnicy urzędowej mowy być
nie może, co wynika zresztą z decyzji Sądu Rzeszy; Muller, Preussische Justizverwaltung, tom L, str. 448, § 11 des Reichsbeamtengesetzes betr. die Amtsverschwiegenheit. „Nicht jede Kundgebung von
Gegenstanden, die einem Beamten vermoge seines Amtes bekannt geworden sind, stellt eine Yerletzung der Amtsverschwiegenheit dar; der
Beamte hat nur Yerschwiegenheit zu beobachten iiber solche Angelegenheiten, dereń Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich oder von
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seinem Yorgesetzten vorgeschriebeii ist“ (Entsclieidung des Reichsgericlits in Strafsaclien, Bd. 28, S. 424, Bd. 41, S. 4).
W przypadku autora zażalenia nie było ani „Angelegenheiten,
dereń Geheimhaltung ihrer Natur nach erforderlich“ ani nie istniało
zarządzenie władzy przełożonej, aby świadectwo jego traktować jako
tajne. Świadectwo lekarza powiatowego nie jest dokumentem tajnym.
Gdyby fakt poinformowania M. o świadectwie lekarza powiato
wego mógł być interpretowany jako wyjawienie tajemnicy urzędowej,
wtedy musiałby być ukarany Dyrektor Zakładu oraz Prokurator przy
Sądzie Okręgowym w G.
Pozatem Dyrektor musiałby być ukarany jeszcze kilkakrotnie
z tego powodu, że informował tak samo kilkaset pacjentów. Jest to
przecież skuteczny środek uspakajający podnieconych pacjentów nier
zadowolonych z internowania; na skutek takiego poinformowania pac
jenci nie mają pretensji do zakładu i cierpliwie oczekują chwili zwol
nienia.
,
Perswazją — z powołaniem się na akta — udało się uspokoić
i odwieść M. od zamiaru zaskarżenia władz do sądu o pozbawienie go
wolności osobistej.
Każdy internowany ma prawo być poinformowany, na jakiej za
sadzie został pozbawiony wolności osobistej, aby mógł jej skutecznie
bronić. Dyrekcja Zakładu jest obowiązana do udzielenia mu dokład
nych i szczegółowych informacji; gdyby nie odpowiedziała na rekla
macje internowanego albo w odpowiedzi podała fałszywe informacje,
t. j. zamiast świadectwa lekarza powiatowego wymieniła fingowany
powód jego internowania, wtedy okłamałaby petenta i naraziłaby się
tern samem na fatalne, przykre następstwa.
Tylko nieprawne informowanie osób trzecich, nie zainteresowa
nych, mogłoby ucłiodzić za wyjawienie tajemnicy urzędowej. Żadną
miarą jednakże nie jest wyjawieniem tajemnicy urzędowej poinformo
wanie M., że został internowany na podstawie świadectwa lekarza po
wiatowego.
Dziwnym musi się wydawać fakt niebywały, że urzędnicy, którzy
popełnili zasadnicze błędy w urzędowaniu (Urząd Policyjny zarządził
internowanie w zamkniętym zakładzie psychjatrycznym obywatela bez
poprzedniego poddania go badaniom lekarskim — lekarz powiatowy nie
zorjentował się co do osobowości psychicznej obywatela i wystawił
nieodpowiednie świadectwo) wnoszą zażalenia na Dyrekcję Zakładu
psychiatrycznego ex re jej właściwego postępowania i prawidłowego
urzędowania.
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W sprawie M. były popełnione błędy ze strony tych, którzy sie
użaliłi na Dyrekcję Zakładu. Postępowanie tych czynników nie było
słuszne, nie było bez zarzutu, natomiast urzędowanie Dyrekcji Zakładu
było pod każdym względem słuszne i właściwe, a postępowanie prawne.
Przedstawiony przypadek interesuje nas z dwóch względów,
wianowicie: odświeża pamięć w przedmiocie, jakie obowiązki ciążą
na psychjatrze zakładowym i jakie mu przysługują prawa. Omówiony
przypadek jest pouczający także z tej przyczyny, że wykazuje, w jakie
kolizje z władzami psychjatra zakładowy może być wciągnięty i jakie
go czekają niespodzianki.
Należy mieć na uwadze, ze niema instancji, która mogłaby wpły
nąć na psychjatrę zakładowego, aby przymusowo zamknął obywatela,
o którego chorobie psychicznej nie przekonał się, tak jak i o konieczno
ści internowania. Internowany, nie potrzebujący koniecznie opieki zakła
dowej, winien być na własne żądanie zwolniony z zakładu,, nawet wbrew
sprzeciwom władzy. Wobec jednostki niebezpiecznej, niepsychotycznej,
władze mają inne środki do unieszkodliwienia niebezpiecznego. Za
kład psychjatrycżny nie powinien być do tego nadużywany, ponieważ
nie jest ani więzieniem ani aresztem. Psychjatra zakładowy w ostat
niej instancji — jako fachowiec z wiedzą i doświadczeniem psychjatrycznem — powinien decydować w danym przypadku, czy interno
wany jest psychicznie chory i z powodu swej choroby niebezpieczny
dla otoczenia i czy skutkiem tego musi być przetrzymywany w zakła
dzie w interesie własnym i społecznym. Inaczej bowiem nie byłoby
zrozumiałe zastrzeżenie, zawarte w dokumencie służącym do przeka
zywania psychicznie chorego przez władzę nadzorczą do zakładu;
„jeżeli nie zaprotestuje się z tamtąd telegraficznie'*, oraz: „wątpliwości
przeciw umieszczeniu chorego należy donieść telegraficznie". W cho
dzi tu bowiem w grę największe dobro obywatelskie, t. j. wolność
osobista. Za nieuzasadnione pozbawienie wolności obywatela czeka
winnych, a więc w danym razie także psychjatrę zakładowego, kara
więzienia, na którą psychjatra nie ma potrzeby się narażać.
Jeżeli władza jest przekonana, że jednostka zagraża bezpieczeń
stwu publicznemu z powodu rzekomej choroby psychicznej, to może,
w razie odmowy przyjęcia w jednym zakładzie, zrobić próbę ewtl.
skierowania kandydata do innego zakładu psychiatrycznego. Przymu
sowa bowiem przyjęcie obywatela niepsychotycznego do zakładu na
raziłoby psychjatrę, mającego w tym względzie pewne skrupuły, na
niepotrzebny i szkodliwy konflikt wewnętrzny, na konflikt z własnem
sumieniem.
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Okoliczność, że obywatel jest ubezwłasnowolniony, nie może
służyć za pretekst do internowania ubezwłasnowolnionego w zakładzie
psychiatrycznym. Ubezwłasnowolnienie przeprowadza się w interesie
ubezwłasnowolnionego, ażeby go uchronić przed niebezpieczeństwem
działania na własną szkodę. Między ubezwłasnowołnieniem a koniecz
nością opieki zakładowej niema związku, ałbowiem ani ubezwłasnowol
niony nie potrzebuje być koniecznie internowany, ani internowany nie
potrzebuje być koniecznie ubezwłasnowolniony. Stosowanie tych
dwóch pojęć w jednym i tym samym przypadku może być nawet wy
kluczone. Niejeden osobnik psychicznie chory ma możność przeby
wania poza obrębem zakładu z chwilą gdy zostanie ubezwłasnowolnio
ny. Z drugiej strony ostre zachorzenia psychiczne, periodycznie wy
stępujące stany podniecenia, wymagają koniecznie umieszczenia cho
rego w zakładzie dla jego własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa
drugich, a jednak— ze względu na charakter przejściowy stanu chorobo
wego— ubezwłasnowolnienie danej jednostki nie jest wskazane i potrze
bne. S^ąd wynika, że ubezwłasnowolnienie nie może stanowić kryterjum
uzasadniającego potrzebę opieki zakładowej dła ubezwłasnowolnionego,
ł^bezwlasnowolnienie nie dowodzi istnienia choroby psychicznej, albo»viem choroba taka może wcale nie istniała, albo też chory wyzdrowiał.
Ubezwłasnowołnienie jako takie nie powinno nigdy prowadzić do in
ternowania. Przy internowaniu ubezwłasnowolnionego winne obowią
zywać te same przesłanki, które obowiązują przy internowaniu osoby
nieubezwłasnowolnionej. Ubezwłasnowolniony, znajdujący się w za
kładzie, powinien mieć te same prawa do apelacji u władz, jak każdy
internowany nieubezwłasnowołniony.
Z powyższego wynika, że ubezwłasnowolnienie i internowanie
nie mają ze sobą nic wspólnego. Ścisłe określenie i różniczkowanie
tych dwóch pojęć leży w bezpośrednim interesie chorych. Wtedy bo
wiem zniknie przesąd, że internowanie ubezwłasnowolnionego dowodzi
jego nieuleczalności.
Poruszone powyżej kwestje świadczą o ogólnem znaczeniu spra
wy dla społeczeństwa i dlatego nie powinny być traktowane tajnie.
Żądanie zachowania tajemnicy urzędowej w tych przypadkach jest
niesłuszne. To też psychjatra ma nietyłko prawo, ale i obowiązek
informowania internowanego o rzeczywistym stanie jego spraw. O wy
jawieniu tajemnicy urzędowej wtedy mowy być nie może. Inaczej
ma się rzecz w przypadku, gdy psychjatra lekkomyślnie wyjawiłby to,
czego się z urzędu dowiedział, osobom trzecim, niepowołanym, nie ma
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jącym żadnej urządowej styczności ze sprawą samą. Takie postępo
wanie nosiłoby cechę nieprawnego wyjawienia tajemnicy urzędowej.
*
*
*
ad.
II. Ref. referuje dalej o przypadku T. W ., nieco odmiennym
od poprzedniego. T. W. w listach znieważał osoby urzędowe, zarzuca
jąc im oszustwa, złodziejstwa niemoralne prowadzenie się, obsypując je
wyzwiskami jak „bandyci, szajka złodziei“ itp. Władza przełożona
poszkodowanych na honorze urzędników wniosła skargę na oszczercę
do Prokuratora. Prokurator przysłał akta Dyrekcji Zakładu z żąda
niem. aby Dyrekcja — na podstawie akt — wydała orzeczenie psychia
tryczne o podsądnym w kierunku:
1) czy załączone pisma nasuwają wątpliwości co do stanu zdro-.
wia umysłowego?
2) czy wątpliwości te są tego rodzaju, że na ich podstawie
wykłuczyćby należało jego poczytalność w rozumowaniu
§ 51 k. k. ?
Orzeczenie opierało się na aktach Prokuratury i było tymczasowe.
O rzeczenie b rzm i:
ad l) Załączone pisma nasuwają wątpliwości co do stanu zdrowia
umysłowego W.
ad 2) Ostateczną odpowiedź można dać dopiero po obserwacji psy
chiatrycznej W.
Uzasadnienie.
ad 1) Załączone pisma W. charakteryzują autora jako kwerułanta.
Kwerułauci są to często osoby psychicznie chore. Między psy
chicznie chorymi najwięcej kwerulują paranoicy, parafrenicy,
manjacy, histerycy itp. i zdradzają niekiedy w listach swoich
chorobę psychiczną tern, że wyjawiają usystematyzowane uro
jenia paranoiczne wzgł. paranoidałne.
Wyraźnych, usystematyzowanycii urojeń paranoicznych
wzgł. parafrenicznych wzgł. paranoidalnych W. w pismach swo
ich nie wykazuje.
Atoli czytelnika uderza szczegół, że autor z uporczywą
Pezwzgłędnością — jak paranoik — rozszerzał oskarżenia swe
na osoby, które względem niego nic nie zawiniły, a które tylko
nie rzuciły się na jego ofiarę w sposób, który autor listów uważa
za właściwy; obrzuca on osoby te obelgami za to, że mu nie
przyznały bezwzględnie słuszności w jego atakach na p. H.
W jego mniemaniu każdy jest złodziejem, oszustem, wspólni
kiem złodziei, kto nie jest po jego stronie. W ywody jego są
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Charakterystycznem zjawiskiem są okoliczności, które to
warzyszyły wystąpieniu W. wobec p. B., przed którym jako
petent prezentował się z piersią udekorowaną „przeróżnemi
medalionami, wstążeczkami i kokardami, jakich używa się zwy
kle do odznaczenia funkcjonariuszy towarzyskich na balach,
zabawach itp. Również widniało na jego tużurku kiłka orzeł
ków połskich różnej wiełkości i różnych kolorów“ . Naiwne to
wystrojenie się wskazuje na zapoznanie sytuacji, brak auto
krytycyzmu i zrównoważenia psychicznego.
Tak postępuje
niekiedy manjak znajdujący się w okresie maniakalnego pod
niecenia.
Natarczywe wciąganie w orbitę swoich interesów osób da
lekich, bezsensowne wystrojenie się orderkami i orzełkami, — .
stanowi moment nasuwający wątpłiwości co do zdrowia psy
chicznego W.
ad 2) Objawy te nie są jednakże wystarczające, aby na ich podstawie
u W . przyjąć bez zastrzeżeń psychozę przewłekłą w rodzaju np.
paranoi, albo okresowe zaburzenia psychiczne, np. w postaci
manji. Jeżeli W . znajduje się w wieku podeszłym (wiek jego
nie jest znany), to natężałoby wziąć pod uwagę ewtł. zachorzenie na arterjosklerozę mózgu. Także ałkoholizm mógł był tu
odgrywać pewną rotę. Przyjmując psychozę, trzebaby ustałić
jej nasiłenie chorobowe, bo od tego załeży okreśłenie stopnia
poczytałności.
Materjał zawarty w aktach nie daje w tym względzie
wyczerpujących odpowiedzi.
Dokładne kliniczne zbadanie i obserwacja psychjatryczna
W. wyświetliłaby sprawą w jednym kierunku ałbo w drugim.
W obec szczupłego materjału psychopatołogicznego, zawar
tego w aktach, natężało wydać tytko orzeczenie tymczasowe,
sformułowane w odpowiedziach do 1) i 2).
Na skutek tego orzeczenia tymczasowego prokurator zarządził
przesłuchanie podsądnego przez sędziego śledczego w obecności psychjatry, który następnie wydał orzeczenie uzupełniające:
Badany oświadczył do osoby, że jest synem lekarza i ma
61 lat. W trzecim roku życia miał zapalenie mózgu, poczem
pozostało lekkie porażenie lewej strony. Jako chłopiec rozwi-
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jał się powoli, był słabowity, opóźnił się w nauce i w gimnazjum
doszedł tylko do niższej sekundy, z której wyszedł mając łat 20.
W wojsku nie służył, bo był słabowity. Kształcił się na rolnika
i buchaltera do 24-go roku życia i pracował przez długie łata
przeważnie w biurach. Ciężkich chorób nie przechodził, ałe
cierpi na nerwy.
Akta sądowe zawierają doniesienie jego znajomego, że W.
oddawał się pijaństwu.
Badany jest błady, małego wzrostu, w podeszłym wieku.
Lewe oko zbacza na zewnątrz, pałce lewej ręki wykazują ruchy
poniewołne. Badany utyka lekko na lewą nogę; siła motoryczna łewych kończyn jest zmniejszona. Odruchy ścięgniste po
lewej stronie występują silniej niż po prawej. Przy zamknię
tych oczach i stopach badany stoi niepewnie i chwieje się,
przytem wykazuje drżenie głowy, powiek, rąk, mianowicie
łewej ręki, niekiedy całego ciała i drganie mięśni twarzowych.
Tętno jest przyśpieszone, twarde, wskazuje na wzmożone ciś
nienie krwi.
Przesłuchany do sprawy karnej badany oświadczył na
przód, że swoje zarzuty podtrzymuje, bo ma świadków i do
wody, że dzieją się rzeczy, które się dziać nie powinny. On to
odczuwa jako zło, hańbiące administrację midSta G. i dlatego
piętnuje winnych i napisze nawet do Ligi Narodów o tern, co
się w G. dzieje. Jeżeli go przyjmą na posadę do magistratu,
albo dadzą wsparcie, to nie napisze. Miejsce swoje w magi
stracie opuścił, ponieważ się nad nim znęcano i mu dokuczano,
więc czuł się pokrzywdzonym i z tego powodu dopominał się
o swoje prawa.
Gdy mu zwrócono uwagę na sprzeczności w jego rozumo
waniu i na nieetyczne argumentowanie, mianowicie, że chce
wrócić do służby, w której rzekomo dużo wycierpiał i że za
niecha donosu do Ligi Narodów o rzekomych nadużyciach w
magistracie, jeżeli go się przyjmie spowrotem do, urzędu (w je
go pojęciu skorumpowanego), badany wycofał się, przyznając,
że treść obełżywych pism miała źródło w płotkach, że pisał to,
co słyszał od innych, przyznał również, że użył wyrażeń zbyt
ostrych, przyrzekł, że gotów jest przeprosić tych, których
nie chcąc — obraził. Podczas zeznawania zerwał się z miejsca,
wybuchnął płaczem, bił się po głowie i oświadczył, że łisty
pisał w stanie gniewu i podniecenia. Jako samotny, opuszczoN. P. 9
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ny, bez poparcia życzliwego, w zdenerwowaniu uległ namowom
ludzi obcych, którzy go może użyli za środek do celu.
Badany akcentował swoje dobre wychowanie, swoje wy
kształcenie, będąc przekonanym o swojej wartości osobistej,
0 swoich zdolnościach, podkreślał swoje „ja“ , za psychicznie
chorego siebie nie uważał, lecz za nerwowego.
Badany nie zdradzał omamów, nie wyrażał urojeń doryw
czych ani usystematyzowanych, nie wykazywał objawów ostrej
lub przewlekłej psychozy, natomiast orjentował się w czasie,
miejscu i otoczeniu, zdawał sobie sprawę z przedmiotu trakto
wanego, pamiętał szczegóły co do własnej osoby i sprawy, mó
wił biegle, formalnie poprawnie, rzeczowo i odpowiadał na py
tania prawidłowo, obszernie i ze zrozumieniem rzeczy.
O rzeczenie.
W . cierpiał w dzieciństwie na zapałną chorobę móizgową
1 ma porażenie lewej strony. W ciągu łat rozwinęła się u niego
arterjoskłeroza (twarde tętno, wzmożone ciśnienie krwi). Drże
nie tak poszczególnych części jak całego ciała i drgawki mięśni
twarzowych wskazują na osłabienie nerwowe, które się potęgo
wało także wskutek nadużywania alkohołu.
Pod względem psychicznym uderzała u badanego łatwo
wierność, uległość perswazjom, wzmożona pobudliwość wzru
szeniowa, drażłiwość, płaczliwość, skłonność do wybuchów
afektywnych i do pieniactwa (kwerulowania).
Sprzeczności w rozumowaniu i niekiedy nieetyczne argu
mentowanie, wygórowane samopoczucie i pretensjonalność nie
uzasadniona wskazują na zmniejszoną sprawność sądu i na osła
biony autokrytycyzm.
W obec powyższych danych orzeka się: T. W. jest psycho
patą kwerulantem o umysłowości ograniczonej, cierpiący na arterjosklerozę, skłonny do wybuchów afektywnych i do pieniac
twa. To upośledzenie nie przybrało jeszcze tak znacznych
rozmiarów, aby mogło eo ipso i w każdym przypadku działania
wykluczyć wolną wolę. Wszelako W. nie jest osobnikiem psy
chicznie zdrowym i zrównoważonym i dla tego nie może być
mierzony równą miarą, co osoba psychicznie zdrowa.
W stanach wzburzonej wzruszeniowości badany nie może
działać rozważnie, bo jego ograniczona umysłowość wtedy jest
opanowaną przez afekt, a wola osłabiona. Gdyby prawo uzna-
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walo zmniejszoną poczytalność, wtedy należałoby T. W . podporząd
kować pod pojęcie zmniejszonej poczytalności.
W przypadku tym chodzi o rozstrzygnięcie kwestji, czy W. ma
być karany, albo jako ewtł. psychicznie chory-niepoczytalny w myśl
§ 51 k. k. — ma być na stałe internowany w zakładzie psychiatrycz
nym.
Ponieważ podsądny nie jest psychicznie chorym, lecz psychopatą
z ograniczoną umysłowością, skłonnym do kwerulowania, i stałe inter
nowanie w zakładzie psychiatrycznym odczuwałby jako karę zbyt
ciężką, przeto jest wskazanem oddać go pod sąd, tern bardziej, że W.
może się poprawić. Kara sądowa w tym przypadku mogłaby być uwa
żana jako środek leczniczy.
Takie rozwiązanie kwestji nie byłoby odosobnione, jeżeli weź
miemy pod uwagę opinję Rogues de Fursac‘a: Toutes łes fois que la
defense sociałe ne peut etre assuree par des mesures d‘ordre medicał
et que ł‘indułgence risque d‘augmenter la nocivite du sujet, łaisser la
repression penałe avoir son płein effet, meme si łe sujet apparait plus
au moins tarę mentałement.
DYSKUSJA.
P. B i e l a w s k i wyraża opinję, że M. w stanie obecnym odpowiada
za swoje czynności i może zajmować się swojemi sprawami, dla tego jego
ubezwiasnowolnienie wzgl. utrzymanie ubezwłasnowolnienia nie jest uzasad
nione. Na żądanie sądu w L. p. Bielawski wydal też odpowiednie orzeczenie.
Z akt wynika, że wyrokiem Sądu Powiatowego w P. w dniu 31. 10. 24,
zostaje St. M. ubezwłasnowolniony z powodu choroby umysłowej. Za jedną
z podstaw do ubezwłasnowolnienia posłużyło orzeczenie prof. B.
W ywody wzmiankowanego znawcy m. ćninemi brzmiały: „badany
St. M. po paru odpowiedziach jego, danych osobistych i zapytaniu, o co w
przesłuchaniu niniejszem idzie, zaczyna szeroko opisywać przyczyny uniemo
żliwiające mu wszelką pracę, mówi o tern, że mu myśli wbijają do głowy,
jedni mówili, aby się uczyć, drudzy mówili, aby się nie uczyć. Słyszy głosy
ludzi, których nie znał nawet, za pomocą radioaparatu; obserwują go przez
ścianę. Jedni mówią jeść, drudzy mówią — nie jeść. Kiedyś nawet 10 dni
nie jadł z tego powodu; myśli mają mu wbijać od dwudziestu lat.. Inne
głosy wmawiają mu, że będzie ministrem. Jest też przeświadczony, że ma
objąć wysokie stanowisko, być pierwszym w rządzie... i dzisiaj w alczy już
ze swoimi wrogami, twierdzi, że już około, tysiąca skarg zrobił... dręczą go
też ludzie z Warszawy, którzy go nienawidzą, tak samo szkodzi mu żona,
która wpuszcza go do drukarni i jest w zmowie z tymi, którzy go prześla
dują. Na podstawie materiału, wynikającego z powyższego przesłuchania,
dochodzę do wniosku, że St. M. jest dotknięty chorobą umysłową i że z tego
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powodu nie jest zdolny do zawiadywania swojemi sprawami i winien być
ubezwłasnowolniony".
Orzeczenie lekarskie, które zostało wydane przez Dyrektora Zakładu
Psychiatrycznego w O. dra. Q. w przedmiocie poczytalności St. M. z tytułu
choroby psychicznej, tern samem porusza również sprawę stanu psychopatologicznego u badanego, jednak kwalifikuje ten stan w sposób odmienny od przy
toczonego p ow yżej:,,w czasie obserwacji w O., od dnia 24. 12. 23. do dnia
2. 2. 24, M. zawsze był przytomny i umysłowo zupełnie zorientowany tak co
do osoby jak miejsca i czasu; zawsze zdawał sobie dokładnię sprawę z przy
czyny swego pobytu w zakładzie, zawsze byt zupełnie zorientowany i obznajmiony z tokiem swych spraw sądowych... M. posiada skłonności t. zw. psycho
patyczne, jest człowiekiem wzmożonej drażliwości i pobudliwości nerwowe],
posiada wybujałą uczuciowość oraz nadmierne poczucie godności osobistej...
Pisze wnioski i zażalenia swe zupełnie rzeczowo, wynika z nich dobra orien
tacja co do osób, miejsca i czasu tak, że trudno oprzeć się Wrażeniu, że
w z m i a n k o w a n e i d e e o b ł ę d n e s ą t y l k o p o z o r n e i ż e M. s a m
w nie ni e w i e r z y . "
Obserwacja badanego w Zakładzie tutejszym oraz studjum odnośnych
akt wykazały, że M. nie cierpi obecnie na żadną chorobę psychiczną. Nie
które cechy charakteru u badanego — przewrotność, wygórowane ambicje
niewspółmierne do intelektualnego poziomu badanego, skłonność do pieniaczenia, pobudliwość uczuciowa, a wreszcie lekkie upośledzenie uczuć etycz
nych— znamionują jedynie pewną aberację od normy psychicznej, innemi stó
jmy to, co psychiatra nazywa mianem psychopatii konstytucjonalnej.
Nie wdając się w zagadnienie, czy w okresie ubezwłasnowolnienia (w
roku 1924) M. był dotknięty chorobą psychiczną — zakres niniejszego orze
czenia tak daleko nie sięga — stwierdzam jedynie, że w okresie pobytu M.
w D. badany nie wykazywał żadnych objawów znamionujących chorobę
psychiczną, w szczególności nie zdradzał żadnych objawów, które swego
czasu prof. B. uznał za chorobowe, że M. jest jedynie psychopatą, człowiebitnjm, oraz że s t a n p s y c h i c z n y St. M. j e s t t e g o r o d z a j u ,
kiem skłonnym do pieniaczenia, osobnikiem mało etycznym i przesadnie araiż m o ż e on z a ł a t w i a ć s w o j e s p r a w y .

ZESZJfT 1 i ;

STRESZCZENIA

133

STRESZCZENIA.
Dr. A. R e p o n d , Malevoz-Monthey (Suisse):

H y G IE N E M ENTALE ET HO-

PITAL PSyCH IATRIQU E.

L'Hygiene Mentale, 1926, nr. 8, 9, i 1927 nr. I, 2.
a tryczny).

(Hygjena a szpital psych-

W „domu wariatów" internuje się osoby psychicznie chore w celach
unieszkodliwienia ich dążności antyspołecznych. Nowoczesny szpital psychia
tryczny natomiast ma za zadanie wyleczenie chorego pod względem psychi
cznym lub socjalnym. Mało jest zakładów, które ,odpowiadają, wymaganiom
szpitala psychiatrycznego.
Należy się spodziewać, że postępy, jakie zrobiła psychiatria w osta
tnich latach oraz znajomość faktu, że większość chorób psychicznych, w cze
śnie leczonych w sposób właściwy, jest uleczalna, przyczynią się do przy
śpieszenia przemiany wszystkich domów dla wariatów na szpitale psychia
tryczne, bo w interesie społeczeństwa leży wyleczenie chorego i podniesienie
jego wartości socjalnej. Przy tern na uwagę zasługuje szczegół, że ważniej
szym od urządzeń technicznych jest duch panujący w szpitalu.
Reformy w celu przekształcenia „domu wariatów" na szpital psychia
tryczny z praktyką psychjatryczno-szpitalną napotykają na trudności, nietyle dla braków finansowych, ile z powodu ustawodawstwa i regularninów
przestarzałych, opóźniających reformę.
Biurokratyzm ogranicza kompetencje lekarza i utrudnia jego działal
ność. Z tytułu ochrony wolności obywatelskiej przed rzekomą samowolą
psychiatry rejestruje się chorych i nadaje cechę urzędową zaburzeniom psy
chicznym, które w większości przypadków są przemijające. Ingerencje wła
dzy administracyjnej i sądu przy umieszczeniu psychicznie choręgo w zakła
dzie tłómaczy się rozpowszechnioną w społeczeństwie a nieuzasadnioną oba
wą, że zdrowa osoba pod jakimkplwiekbądź pretekstem mogłaby być przy
musowo zamknięta w zakładzie dla psychicznie chorych. Przyjmując w teorji
nawet taką możliwość, należy w konsekwencji wnioskować, że w obecnych
warunkach nie możnaby zapobiec internowaniu zdrowej osoby choćby z tego
względu, że czynniki upoważnione do kontrolowania fachowców nie mają
odpowiednich kwalifikacji do decydowania według własnej wiedzy o materji
im obcej i dla tego w praktyce czynniki te z konieczności opierają decyzje
Dopisek referenta: O przedmiocie traktowanym w zajmującej rozpra
wie Repond’a pisał już przed laty referent; porównaj 1) Al. Piotrowski:
„Przyczynek do lecznictwa psychiatrycznego" w Now. Psychjatr. 1924, nr. 7,
2) Al. Piotrowski: „Lecznictwo psychiatryczne w Dziekance" w Now. P sy
chiatrycznych, 1925, nr. 1, 3) Al. Piotrowski: „Kilka uwag o potrzebie zrewi
dowania naszych poglądów w przedmiocie schizofrenii", w Now. Psychiatry
cznych, 1925, nr. 3.
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sw oje na opinji rzeczowej tych właśnie fachowców, których mają kontro
lować.
,
Nie ulega wątpliwości, że pewna kontrola jest wskazaną. Tego wyma
ga wzgląd na opinję publiczną. Kontrola ta leży także w interesie urzędnikalekarza, bo pokrywa jego odpowiedzialność.
Atoli nie jest koniecznem, aby władze administracyjne lub sądy orze
kały o tera, czy chory potrzebuje leczenia w lecznicy lub nie, bo to jest spra
wa czysto lekarska.
Z punktu widzenia ustawodawstwa uważa się chorobę psychiczną jako
stan przedstawiający osobliwą formę życia społecznego, podczas gdy chodzi
tu tylko o przemijające zaburzenia równowagi psychicznej; społeczeństwo
zaś nieraz traktuje psychicznie chorego jeżeli nie jako złoczyńcą, to w każ
dym razie jako niebezpiecznego osobnika, którego się wyklucza z towarzy
stwa i stawia w położeniu wyjątkowem pod względem socjalnym.
Psychiatra natomiast, dysponujący skuteczną’ bronią w walce z chorobą
psychiczną, może zapobiec jej wybuchowi, złagodzić jej przejawy i skutki,
powinien w ięc mieć tę samą swobodę w wykonywaniu czynności zawodo
wych, jaką posiadają inni specjaliści. Tak zwane samowolne więzienie cho
rego przez psychiatrę jest romantycznym mytem, który musi zniknąć.
Umieszczenie psychicznie chorego w lecznicy powinno odbywać się
tak samo swobodnie i bez formalności urzędowych, jak umieszczenie osoby
cieleśnie chorej w szpitalu zwykłym. Trudnośei związane z umieszczeniem
w zakładzie i z wypisaniem chorego, czynią wszelką higjenę iluzoryczną
i uniemożliwiają profilaktykę psychiczną.
Do szpitala psychiatrycznego nie należy przyjmować kryminalnych
chorych i psychopatycznych nałogowych przestępców, bo tego rodzaju indy
widua wymagają innego traktowania, potrzebują ściślejszego, obostrzonego
dozoru, wywierają ujemny w pływ na otoczenie, wywołują niesmak u innych
chorych i odstraszają publiczność; rodzina niechętnie oddaje chorego do
szpitala, w którym przebywają zbrodniarze. Dla tej kategorii osobników sto
sowane są specjalne schroniska albo oddziały psychiatryczne przy więzie
niach, jak to ma miejsce w Bełgji, Itałji, Niemczech etc. Chroników zaleca
łoby się oddawać w opiekę rodzinną łub przenosić na kolonje rolnicze.
W psychiatrii higiena 1 terapia ściśle są z sobą związane.
Higiena dąży w miarę możności do wyeliminowania albo przsmajmniej
do zredukowania i osłabienia czynników szkodliwych dla zdrowia psychi
cznego i stara się o pomyślne warunki dla jego podtrzymania. Jej zadaniem
jest walka z przyczynami chorobotwórczemi i zewnątrzpochodnemi, jak alko
hol i syfilis, badanie dziedziczności oraz warunków ż y d a rodzinnego i moral
nego, metod wychowania oraz stosunków socjalnych. Higjena psychiatryczna
ma zatem Wszelkie znamiona higjeny społecznej.
Terapia psychiatryczna należy do szpitala psychiatrycznego.
W szpitalu chory jest izolowany od środowiska, w którem jego choro
ba powstała i rozwijała się. Ujemne w pływ y zewnętrzne, toksyczne i inne
szkcdliwośd nie mają tu przystępu.
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Autor zwraca się przeciwko nihilizmowi terapeutycznemu niektórych
psychiatrów, w przekonaiu, że na chorego, mianowicie na jego afektywność,
można wpływać psychicznie.
Doświadczenie uczy. że większość chorych, z wyjątkiem dotkniętych
demencją organiczną, ma nietylko świadomość miejsca i wie, gdzie się znaj
duje, ale także głęboko odczuwa wpływ moralny środowiska, w którem żyje.
W otoczeniu szpitalnem chory ujawnia sentyment przyjazny lub nie
przyjazny względem zakładu bądź drogą reakcji bezpośredniej, zrozumiałej
dla otoczenia, bądź — pośredniej, symbolicznej, którą trzeba umieć wytłómaczyć i zrozumieć. Reakcje te nie są zasadniczo odmienne od reakcji osioby
zdrowej.
Niektórym chorym pobyt w zakładzie podoba się; czują się oni dobrze,
bo znajdują zrozumienie swego stanu i ucieczkę przed doznanemi wśród spo
łeczeństwa przykrościami życia. Widzą, że są zabezpieczeni od trosk mater
ialnych i że żyją w miejscu bezpiecznem, stosownem. Takie nastawienie cho
rych, dawniej rzadko spotykane, obserwuje się coraz częściej w miarę postę
pu i rozwoju materialnego zakładów, dających większe wygody.
Do tego dochodzi działanie czynników psychologicznych, które w y w o
łują u chorych zadowoienie, wdzięczność, zaufanie, przywiązanie do zakładu,
okoliczność powodująca niekiedy trudności przy zwalnianiu pacj.enta-ozdrowieńca, który, przyzwyczaiwszy się w czasie choroby do warunków życia
szpitalnego, nie chce opuścić zakładu z obawy przed czekającą go walką
z przykrościami życia normalnego. Nieraz taki ozdrowieniec, w chwili w y 
pisania, zapada ponownie w psychozę.
Częściej jednak zdarza się, że choremu nie podoba się w zakładzie.
Chory protestuje przeciwko przetrzymywaniu go, domaga się natarczywie
natychmiastowego zwoinienia. Lekarze są tak przyzwyczajeni do nieustan
nego pieniactwa podobnych chorych na temat ich niesłusznego przetrzymy
wania, że nie zważają na ich groźby i ataki. W obec tych chorych psychia
tra znajduje się w ciągłem niebezpieczeństwie. Tern się tłómaczy, dlaczego
towarzystwa ubezpieczeń od wypadków, ponosząc w danym razie ryzyko,
pobierają od psychiatrów wyższe stawki niż od innych łekarzy.
Albo też chorzy okazują swoje negatywne nastawienie względem za
kładu w sposób symboliczny, jak to np. robią schizofrenicy, drąc, plując,
śliniąc, smauijąc, zanieczyszczając się moczem i kałem.
Zwykle takie objawy zwalcza się lekami, tymczasem nieprzyjazne
zachowanie się chorego symbolizuje jego opozycję względem zakładu. Taki
objaw jak zanieczyszczenie należy rozumieć i pojmować jako protest (w yją
tek stanowią chorzy z demencją organiczną). Najwłaściwszym środkiem
przeciwdziałającym jest tu psychoterapia.
Inni znów chorzy są obojętni i nie zważają na warunki, w jakich się
znajdują, albo okazują podwójne (ambiwalentne) nastawienie; są przywiązani
do zakładu i równocześnie nieprzyjaźnie do niego usposobieni. Mają np.
lekarza za anioła-zbawiciela i równocześnie za djabła. Takie zachowanie się
chorego ma wielkie znaczenie dja racjonalnej psychoterapii.
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Zawsze należy uważnie studiować te stany afektywne, badać ich źródła
i przejawy zewnętrzne, aby stwierdzić przyczynę negatywnego sentymentu.
Przyczynę tę trzeba usunąć.
Z punktu widzenia higieny psychiatrycznej należy wiedzieć, jak wyko
rzystać sentyment chorego dla skutecznej terapii bez względu na to, czy ów
sentyment jest pozytywny, czy negatywny. Często można zauważyć, jak
chory z nastawieniem negatywnem, czatujący wytrwale przy drzwiach i do
magający się wypuszczenia, uspakaja się, gdy go się wypuści. W tedy niezde
cydowany pozostaje na miejscu, albo zadowala się dłuższą lub krótszą prze
chadzką i później już nie powtarza żądania, aby go zwolnić. Jeżeli takiemu
choremu pozostawi się pewną swobodę ruchów, jego opozycyjne nastawienie
szybko mija.
Zadaniem zakładu psychiatrycznego jest w pierwszym rzędzie leczenie
psychicznie chorych, w drugim — obrona społeczeństwa przed niebezpiecz
nymi, antysocjalnymi czynami chorych.
W zakładzie psychiatrycznym terapja wszelkiego rodzaju winna znaleść najszersze zastosowanie. W pływ y zewnątrzpochodne, które mogłyby
stan chorego pogorszyć lub spowodować komplikacje, albo wyleczenie unie
możliwić itp., — winne być w miarę możności wykluczone. Należy pielęgno
wać i rozwijać u chorego zainteresowanie’ dla życia socjalnego i nie dopusz
czać do zaniku władz intelektualnych, uczuciowych i dążności społecznych
mało wzgl. wogóle nie objętych chorobą.
Chorzy mniej łub więcej zrywają z życiem, jakie prowadzili byli przed
wejściem do zakładu, i są naogół niezdolni, aby się bronić przed szkodliwymi
wpływami otoczenia.
Miłieu zakładowe wymaga od chorych pewnych wysiłków w kierunku
dostosowania się do jego warunków; nie zawsze jednak chorzy się na to zdo
bywają. Cały szęreg chorych nie umie oswoić się z pobytem w zakładzie,
nawet tam, gdzie warunki są pierwszorzędne, jak w zakładach urządzonych
z komfortem, gdzie personał lekarski i pielęgniarski stoi na wysokości zadania.
U takich pacjentów choroba rozwija się coraz silniej. Czem więcej
ponuro przedstawia się obraz chorobowy, tern bardziej przedłuża się pobyt
chorego w zakładzie. Tymczasem należałoby odesłać chorego do jego środo
wiska zwykłego, oczywiście wów czas tylko, gdy względy natury społecznej
nie zniewalają lekarza do podporządkowania interesów chorego interesom
rodziny wzgl. społeczeństwa.
Przedwczesne zwalnianie psychicznie chorych jest wskazane wszędzie
tam, gdzie dalsze przetrzymywanie pacjenta w zakładzie nie jest dyktowane
względami natury społecznej.
W wielkiej ilości przypadków rozdrażnienie chorego jest sztuczne
i utrzymuje się wskutek jego opozycji w obec środowiska, w jakiem się
znajduje.
Wyniki osiągnięte przedwczesnem zwolnieniem są nader zachęcające.
Uwzględniając powyższe kryterja w praktyce zakładowej, przeciwdzia
łamy uprzedzeniu chorych i społeczeństwa do zakładów, albowiem zakłady
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psychiatryczne są jeszcze przedmiotem upartych i nader rozpowszechnio
nych przesądów.
Pobyt chorego w zakładzie nie jest korzystny dla jego zdrowia, jeżeii
dolegliwości jego nie można usunąć albo złagodzić za pomocą terapji suge
stywnej.
Psychiatra winien częściej posługiwać się sugestią zbiorową.
W zakładzie psychiatrycznym wszystko sprzyja dobrym wynikom
kuracji, choćby wymienić szczegół, że pielęgnowaniem zębów chorych otrzy
muje się pomyślne wyniki terapeutyczne.
Ażeby zdać sobie sprawę ze szkodliwości przesądów, z którymi wal
czyć trzeba, zastanówmy się nad stanem umysłu pacjenta świadomego i jego
rodziny w ehwili umieszezenia chorego w zakładzie. Myśli, które nasuwa
widok zakładu, perspektywa, że trzeba żyć w otoczeniu „wariatów", obawa
przed złem traktowaniem, słowem, cały kompleks uprzedzeń wystarcza,
ażeby wytworzyć u chorego, wstępującego do zakładu, Vysoki stopień wzru
szenia afektywnego.
Mówi się nieraz, że w większości przypadków chorzy stoją pod w pły
wem swych urojeń, a okoliczności zewnętrzne nie mają dla nich żadnego
znaczenia. Tak jednak nie jest. Nawet pomieszani chorzy zachowują nieraz
zmysł obserwacyjny wobec otoczenia; jeżeli obserwacje swoje wypaezają
patologicznie, jeżeji je zapoznawają, to robią to wtórnie. W ywiady o wra
żeniach w chwili przyjęcia do zakładu, zebrane od wyleczonych chorych,
dają cenne wskazówki, które mogą wpłynąć poważnie na sposób traktowania
chorych w chwili ich przyjęcia do zakładu.
Higiena psychiatryczna winna zapobiegać, o ile możności, wszelkim
przykrym wrażeniom nasuwającym się choremu od chwili przyjęcia go do
zakładu, oraz stosować względem niego pośrednią akcję sugestywną, ułatwia
jącą dalsze leczenie.
Przyjęcie do zakładu, które się naogół uważa jako zwykłą formalność
administracyjną, winno być czynnością lekarską, sugestywną przedewszystkiem; należy robić wszystko, aby zdobyć zaufanie chorego i jego rodziny
do zakładu i do lekarza.
Jednem z zadań higieny psychiatrycznej jest Więc walka z przesądami,
które społeczeństwo żywi w stosunku do zakładów psychiatrycznych. Nie
wolno jednakże zapominać, że najintensywniejsza propaganda pójdzie na
marne, jeżeli zakłady będą trwały przy swych błędach i będą traktowały
chorych pod kątem widzenia biurokratyeznego.
Nader ważnym czynnikiem sugestywnie ujemnym jest wygląd zew 
nętrzny zakładu, który często przypomina więzienie lub koszary.
Małe pawilony nie mają charakteru i wyglądu ponurego wielkich bu
dynków.
Obecnie panuje naogół zgoda co do tego, że zakłady należy budować
systemem wil rozrzuconych w pięknym parku, z widokiem pogodnym i przy
jemnym; zakład nie powinien mieć charakteru wyjątkowego, nie powinien
robić wrażenia, że panuje w nim przymus. Okna z kratami w pawilonach.
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w których kraty okazały się niezbędne, należy ubrać w kwiaty, aby ukryć
przykry widok krat.
Niedogodnościom, które tkwią w systemie pawilonowym, jak np.;
skomplikowana obsługa techniczna, trudności przy transporcie potraw i in.,
można przeciwstawić korzyści lecznicze.
Internowanie chorego w zakładzie psychiatrycznym jest złem koniecznem, które winno trwać tylko dopóty, dopóki choroba tego wymaga.
Gdy chory się buntuje (najczęściej wskutek negatywnego nastawienia ‘
wz.ględem bezpośredniej sugestji werbalnej), zaleca się poddać go sugestji
pośredniej wypływającej przeważnie ze środowiska, bo Wobec tej jest on
dostępniejszy.
Sugestja zbiorowa, szkodliwa dla chorych, przejawia się przedewszystkiem w tern, że chorzy przejmują złe zwyczaje, obyczaje, nawyki, które
wpływają ujem.nie na objawy psychotyczne.
Na oddziałach takich wrzaski i wymyślania witają przybysza z chwilą,
gdy przekracza próg pawilonu. Chorzy gestykulują, zawodzą, cisną się do
niego, czepiają się go. grożą mu, wymyślają, błagają i żądają zwolnienia,
wsuwają mu różne przedmioty, skrawki papieru itp. do rąk i do kieszeni.
Podobne środowisko jest niebezpiecznem miejscem zarazy psychicznej
dla pacjentów.
Albo większość chorych przesiaduje po kątach wzgl. leży na ziemi i za
chowuje się wedle własnej manji chorobowej; każdy chory oddaje się swym
nawykom stereotypowym, jak gdyby był sam, nie bacząc na otoczenie. Cho
rzy tacy z czasem zobojętnieli na niedogodności związane z podobnem środo
wiskiem, wskutek własnego autyzmu, t. j. ucieczki przed rzeczywistością, —
ucieczki, która daje im możność zapominania o piekle, w którem się znajdują.
Podniecenie i złe nawyki są zaraźliwe.
Taka szkodliwa sugestja zbiorowa powstaje na tle opłakanego środo
wiska i rozszerza się szybko. Zwalczanie tego rodzaju przejawów niepożą
danych jest trudne, ponieważ są one wypływem opozycji chorego przeciw
internowaniu i wyglądowi zakładu wogóle.
Nie należy zapominać o tern, że chorzy nieraz, psując coś i zanieczysz
czając, robią to z zemsty i częstokrotnie doznają przyjemności w szykano
waniu personału, zmuszając go do dodatkowej pracy (np. do czyszczenia itp.).
Personał zdaje sobie doskonale sprawę z tego i wie, że są to w gruncie
rzeczy kroki niepizyjazne skierowane przeciw niemu; gdyby dozór ze strony
lekarzy był niedostateczny, personał znalazłby sposób, aby się zemścić, bądź
to drogą nadmiernego złego obchodzenia się z chorymi, bądź też nadmiernego
stosowania środków restrykcyjnych. To oczywiście potęguje opozycję chorych
oraz ich wrogie czyny, które w końcn mogą przybrać cechy niebezpiecznych
wybuchów gwałtownych.
Często sugestia zbiorowa, powstała na tle środowiska, stanowi bezpo
średnią przyczynę pewnych charakterystycznych objawów uważanych jako
patognomiczne dla psychozy samej, np. gremialna głodówka, objawy katatonoidalne i kataleptyczne, stereotypie, mutyzm, negatywizm. Wszystkie te obja
w y zniknęły prawie w tych zakładach, w których nawet właściwa katatonia
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Należy zwrócić uwagę na zaniedbanie moralne, na jakie są narażeni
chorzy w zakładach psychiatrycznych. Przyczyny tego zjawiska są rozmaite.
W pierwszym rzędzie wysuwa się niedostateczność ilości lekarzy i personalu
pielęgniarskiego. Niedawne to czasy, gdy jeden lekarz zaspakajać musiał
fizyczne i psychiczne potrzeby kilkuset chorych. W izyta lekarska odbywała
się oczywiście w formie przeglądu, podczas którego chorzy, ustawieni w dwa
szeregi, oglądali sobie lekarza przechodzącego z nadpielęgniarzami.
Dostateczna ilość lekarzy w zakładach psychiatrycznych jest kardy
nalnym warunkiem nietylko wszelkiej terapji wogóle, lecz i higjeny psychia
trycznej.
Zakłady winne dążyć do osiągnięcia stosunku liczebnego lekarzy do
chorych 1 ; 50, jeżeli liczba przyjęć i zwolnień jest znaczna; dalej winien być
jeden pielęgniarz na 4, a conajwyżej na sześciu chorych. Na pawilonach dla
spokojnych może być jeden pielęgniarz na 12 chorych, podczas gdy na od
działach, wymagających stałego dozoru, stosunek liczebny personalu do cho
rych winien się przedstawiać jak 1 : 2 wzgl. 1 : 3.
Dawniej utrzymywano, że należy odsuwać od chorego wszelkie podnie
ty zewnętrzne, nawet wszelkie aluzje do miejsca i okoliczności, które towa
rzyszyły powstaniu choroby. Tym sposobem chciano wyeliminować przy
czyny moralne, które spowodowały chorobę, chciano dać umysłowi chorego
wypoczynek w odosobnieniu i sposobność do powrotu do równowagi.
Odosobnienie chorego w środowisku zakladowem może być niekiedy
usprawiedliwione w pewnych chorobach funkcjonalnych, np. w cyklotymji,
hysterji i w pewnych formach psychopatii konstytucjonalnej. W zaburzeniach
organicznych zaś, jak np. w porażeniu postępującem, w otępieniu starczem
i in., odosobnienie nie wywiera na chorego żadnego wpływu, ani w znaczeniu
dodatniem, ani też w ujemnem. Przeeiwnie: nie ulega wątpliwości, że we
wszelkich formach schizofrenii, stanowiących większość chorób psychicznych,
odosobnienie pociąga za sobą najfatalniejsze skutki.
Doświadczenie poucza nas, że w odosobnieniu chory jest wydany na
pastwę swoich walk wewnętrznych. Odcięty pd w pływ ów zewnętrznych,
pozbawiony łączności z rzeczywistością, schizofrenik nie ma innego wyjścia
jak popaść coraz głębiej w swe marzycielstwo, uciekać od życia, które
okazało się dla niego- okrutnem, słowem, potęguje się jego autyzm i mnożą
się jego urojenia.
,
Dlatego — w większości przypadków schizofrenii — wizyty, korespon
dencje itPrt, t. j. utrzymylwanie kontaktu z życiem normalniem, nietylko
choremu nie szkoidzą, lecz przeciwnie — są koniecznie potrzebne do w y zdrowienią.
Liberalne dopuszczanie odwiedzin rodziny do chorego przyczynia się
niewątpliwie do usunięcia przesądów żywionych w stosunku do zakładów
psychiatrycznych. Zalecałoby się przyjmować rodziny chorych na oddzia
łach, t. j. w środowisku, w którem chory stale przebywa.
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Częste wizyty krewnych i znajomych u chorych najszybciej i najsku
teczniej mogą rozwiać nieufność do zakiadu. Opozycja przeciw wizytom,
nie umotywowana jasno a opierająca się tylko na czczych pretekstach,
budzi zawsze i słusznie głęboką nieufność do zakładu.
Niekiedy można się posługiwać rodziną chorego jako czynnikiem
leczniczym. Jeżeli rodzina sobie tego życzy i jeżeii żadne względy natury
lekarskiej nie stoją na zawadzie, — można krewnym zezwolić nawet na
pobyt w pawilonie, razem z chorym. Może to b jx bardzo pożyteczne,
zwłaszcza w okresach rekonwalescencji, gdy chory, potrzebujący jeszcze
opieki zakładowej, winien nawiązywać już kontakt z życiem zewnętrznem.
Bytność osób zdrowych w zakładzie może nawet w yw rzeć w pływ nader
dodatni.
Zaleca się również zaprosić odwiedzającą rodzinę chorego do spożycia
posiłku wspólnie z pacjentem, o ile rodzina zjawi się w porze obiadowej.
W pływ sugestji zbiorowej, której ulegają — mimowoli — chorzy
znajdujący się w zakładzie psychiatrycznym, zasługuje i z innych względów
na uwagę. Jeżeli chory pozostawiony jest samemu sobie, wpływ sygestji
uwydatnia się we wrogiem ustosunkowaniu się do lekarza. Sugestja równa
się infekcji. Początek swój bierze ona od chorych niezadowolonych, od
paranoików, alkoholików, manjaków, od chorych cierpiących na urojenia
prześladowcze i in., którzy stanowią poważną część kontyngentu pacjentów.
Ci niezadowoieni chorzy przedstawiają prawdziwy element w yw ołujący infekcje
psychiczne; podważają oni zaufanie chorych do lekarza, podniecają ich i po
budzają do pieniactwa, narzucają się swojemi radami i wmawiają towa
rzyszom, że są upośledzeni w swoich prawach. Ujemnym tym wpływom
podiega niekiedy nawet i personał.
Z tego rodzaju chorymi można jednak nawiązać kontakt uczuciowy
i załagodzić wrogie ich nastawienie wobec lekarza.
Innych chorych chroni się przed infekcją psychiczną za pomocą kontrsugestji, t. zn. przez poufne pogadanki podczas częstych dłuższych wizyt
lekarskich. Lekarz nie powinien nigdy tracić kontaktu uczuciowego z pa
cjentami.
Równolegle z działalnością lekarza winien się uwydatniać dodatni
wpływ personału pielęgniarskiego, którego dobór powinien stanowić ważne
zagadnienie szpitalnictwa psychiatrycznego.
Zbjd wiele uwagi koncentruje się na wyszkoleniu technicznem perso
nału a zaniedbuje się jego przygotowanie psychologiczne, które jest niezbędne
dia zrozumienia chorych i ich elementarnych reakcji symbolicznych. Pogor
szenie się stanu psychicznego może być spowodowane błędami wzgl. omył
kami lekarza lub personału.
Personał pielęgniarski winien współdziałać w terapji sugestywnej,
jaką lekarz stosuje w obec chorych. Naogół psychiatrzy za mało posługują
się sugestią, nader skutecznym środkiem psychoterapeutycznym.
Jeżeli chcemy w ytw orzyć atmosferę przychylną i przystępną wśród
chorych dla działalności lekarza, t, zn. jeżeli chcemy zdobyć zaufanie chorych,
musimy ich starannie segregować, a nie mieszać bezkrytycznie, — stosownie
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do miejsc rozporządzanych. Zaleca się przenieść chorego z jednego od
działu na drugi zwłaszcza wtedy, gdy ostry okres psychotyczny trwa dłużej
niż można było przewidzieć. T ą . drogą dochodzi się często do dobrych
wyników.
Należy jednak mieć na uwadze tę okoliczność, że system sypiali!
wielkich, dających pomieszczenie conajmniej 30 chorym, sprzeciwia się
zasadom higjeny psychicznej ze względu na zaraźliwość psychiczną. W sy
pialniach, w których mieszczą się pacjenci z psychozą ostrą (obojętne, czy
spokojni czy podnieceni), winno być conajwyżej 6 łóżek. Zamiast wielkiej
sali lepiej budować kilka (połączonych ze sobą) pokoi średnich rozmiarów.
Pozatem w każdym pawilonie znajdować się winna łazienka o 4—5 wannach
oraz urządzenia hydroterapeutyczne.
W poszczególnych salach (jadalniach, bawialniach, pracowniach itp.)
na oddziałach t. zw. obserwacyjnych winno przebywać pod stałym dozorem
najwyżej 8— 10 chorych.
Segregowanie pacjentów, znajdujących się w zakładzie psychiatrycz
nym, w małe grupy zmniejsza ilość osób podlegających sugestii zbiorowej.
Pawilony winne wyglądać ponętnie i wesoło i powinne być urządzone
z komfortem, co stanowi nader ważny czynnik higjeny psychicznej. Sale
nie powinnie być gołe, puste, lecz jasne i upiększone oraz zaopatrzone we
wszystko, co choremu dać może w ygodę i uprzyjemnić mu pobyt w zakładzie.
Tylko ci chorzy nie mają zrozumienia dla komfortu i wygód, którzy
znajdują się od szeregu lat w przestarzałym zakładzie i którzy przywykli
do zimnych, gołych i pustych ścian.
Zakład psychiatryczny winien upodobnić się do szpitala powszechnego
i górować nad nim komfortem, a nawet luksusem — ze względu na to, że
leczenie trwa tu naogół dłużej.
W yżej zaznaczone postulaty napotykają na trudności natury finansowej z tego powodu, że utarło się mniemanie, iż większość’ chorych psy
chicznie jest nieuleczalna. Tymczasem doświadczenie uczy, że znaczna ilość
psychicznie chorych wraca do zdrowia, o ile się ich leczy w odpowiednio
urządzonych zakładach. Koszta, połączone ze zmodernizowaniem zakładów
starego systemu, z punktu widzenia finansowego są wydane na inwestycje
nader korzystnie, albowiem umożliwiają powrót do życia społecznego znacz
nej ilości chorych, którzy, leczeni środkami niewystarczającymi, nie wróci
liby do zdrowia i staliby się ciężarem dla społeczeństwa.
Najnowsze zakłady psychiatryczne (w Niemczech, Szkocji, Ameryce)
nie posiadają separatek.
Separatka przedstawia dla chorego wielkie niebezpieczeństwo, polega
jące nietyle na tern, że istnieje możliwość nieszczęśliwego wypadku, samo
bójstwa itp. wskutek niedostatecznego dozoru, ile w następstwach natury
moralnej. Izolacja w separatce prowadzi chorego do autyzmu i otępienia
uczuciowego; właśnie w separatce chory staje się aspołecznym, przykrym
w spółżyciu, gwałtownym, negatywistycznym. Z powodu utraty kontaktu
ze rzeczywistością kształtują się jednostki, które niemcy określają charakterystycznem mianem „Zełlenprodukte“ .
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Izolacja działa podstępnie; gdy szkody, jakie wyrządziła, zaczynają się
uwydatniać, próby przeciwdziałania złemu są już spóźnione.
Nie należy więc nigdy izolować chorego ■
— ■zwłaszcza na czas dłuższy
— jedynie dla tego, że chory jest niewygodny dla otoczenia.
Dawny system budowania pawilonów: — długie korytarze, po obu
stronach izolatki — winien być zarzucony, ponieważ utrudnia on czuwanie.
Szkody moralne, jakie wyrządza izolacja choremu, są większe aniżeli
te, które wyniknąć mogą z jego spółżycia z towarzyszami niedoli.
Nawet gdyby każdy chory izolowany miał własnego pielęgniarza, system
izolacji byłby gorszym od systemu leczenia pacjentów z psychozą ostrą
W' salach w.spólnych, które są środowiskiem „żyw em “ , gdzie* chory — z cza
sem — dostosowuje się do okoliczności i otoczenia, gdzie nie może stale
puszczać w'odzy swym kaprysom i musi liczyć się z tymi, z którymi wspól
nie żyje.
Słowem, izolowanie psychicznie chorego (we wszelkich jego formach)
jest jedneni z najgroźniejszych niebezpieczeństw dla chorego. Higjena psychi
czna winna to niebezpieczeństwo usunąć.
Środki krępujące (kaftan bezpieczeństwa i in.) nie należą — niestety
— do przeszłości. Niektórzy psychiatrzy zakładowi twierdzą, że bez tych
środków obyć się nie można.
Z punktu widzenia higjeny psychicznej, restrykcje należy bezwzglę
dnie potępić, ponieważ powodują one i potęgują opór chorego. Stosowanie
środków krępujących jest dowodem niedostatecznego wyrobienia psycholo
gicznego lekarzy i personału. Nic łatwiejszego, coprawda, jak skrępować
chorego (podnieconego czy gwałtownego), związać mu ręce i nogi, gdy drze
i jest agresywny, zakneblować usta, gdy pluje wzgl. kąsa. Personał uważa
ten sposób traktowania chorych za wygodny i praktyczny i chętnieby go
używał i nadużywał.
Nadużycia mogą się dziać również przy stosowaniu środków nasen
nych, zwłaszcza wtedy, gdy pozwala się personałowi rozdawać je według
własnego upodobania. Nierzadkie są przypadki gdzie personał dozorujący,
mianowicie w nocy, celem zapewnienia sobie spokoju, żąda od lekarza zaoidynowania nasenników w nadmiernej ilości.
Podobnym nadużyciom mogą skutecznie zapobiec częste kontrole le
karskie.
Higjena psychiczna nie sprzeciwia się racjonalnemu — a umiarkowa
nemu — stosowaniu środków nasennych. Należy jednak pamiętać, że w wię
kszości przypadków chorób funkcjonalnych podawanie nasenników winno
być ii tylko skromnem wspieraniem leczenia psychoterapeutycznego.
Niebezpieczeństwo, mogące wyniknąć dla chorego z nadmiernego uży
wania środków nasennych, jest mniejsze niż szkoda wyrządzona mu wskutek
stosowania środków krępujących, izolacji separatkowej i mniejsze od nara
żenia go na infekcję psychiczną na tle sugestji zbiorowej.
Do środków szkodliwych trzeba zaliczyć alkohol. To też z punktu wi
dzenia higjeny psychicznej należy potępić podawanie napojów wyskokowych
w zakładzie psychiatrycznym. Ody uprzytomnimy sobie fakt, że alkohol
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gra dominującą rolę jako czynnik zwyrodnienia psychicznego, dalej, że
znaczna część psychopatów przebywa w zakładzie z powodu objawów do
datkowych powstałych na tłe ałkoholizmu wzgl. z powodu pogorszenia się
stanu chorobowego pod wpływem ałkohołu, wtedy przyznamy słuszność
żądaniu, aby w zakładzie psychiatrycznym przestrzegana była zasada wstrzemięźłiwości od ałkohołu.
Abstynencja nie sprawia dolegliwości, nawet w przypadkach deiirium
tremens.
Zdaje się, że twierdzenie, jakoby tytoń był szkodliwym, jest przesada;
palenie umiarkowane nie zaszkodzi.
Nie jest dotąd wyświetlona sprawa seksualna. Ze względu na jej w y -,
bitne znaczenie winna się tern zagadnieniem zajać higjena psychiczna.
Popęd płciow y występuje u niektórych chorych w przejawach sym
bolicznych, niekiedy dziwacznych. Schizofreniczki np. uważaja karmienie
zgłębnikiem ałbo injekcje podskórne za faktyczne akty płciowe. Niejedna
pacjentka trwa w swym uporze i odmawia przyjmowania pokarmu w tym
cełu, aby nadał korzystać z „dobrodziejstw" karmienia zgłębnikiem, które daje
jej zadowolenie seksualne.
Życie płciowe przejawia się często w masturbacji. .Uprawiają ją prze
ważnie schizofrenicy. Onanizm stanowi część składową syndromu autysty
cznego.
Przy dostatecznym dozorze i pouczaniu można chorego odwieść od
nałogu, mianowicie wtedy, gdy mu się da zajęcie pożyteczne wzgł. rozrywki.
Higjena psychiczna winna czuwać nad tern, aby chorzy psychicznie
nie razili swym wyglądem zewnętrznym, czy to w ubiorze czy też w sposo
bie jedzenia, zachowania się itp.; chory dbając o siebie eo ipso czuwa nad
sobą i czyni pewne wysiłki w kierunku dostosowania się do w ym ogów ży
cia społecznego i stara się, aby nie razić.
Nader ważnym czynnikiem higjeny psychicznej jest zajęcie chorych.
Systematyczne zajęcie wywiera dodatni w pływ na przebieg nerwic
i psychoz. Stałe zajęcie pacjentów łagodzi ą niekiedy nawet usuwa objawy
psychotyczne i stany podniecenia, nadając wyładowaniom motorycznym cho
rego kierunek i ceł pożyteczny, pozwala zachować kontakt z rzeczywisto
ścią, hamując tern samem rozwój autyzmu. Nawet w przypadkach bardzo
ciężkich, nie rokujących pomyślnie, jak np. w otępieniu wczesnem,, — syste
matyczna praca ułatwia choremu zachowanie pewnych pożytecznych automatyzmów i nawyków oraz sprawności praktycznych. Czynniki te mogą
stanowić zawiązek ewtl. rekonstrukcji osobowości chorego.
Zaleca się zatrudniać chorych wszelkich kategorji bez wyjątku.
Nie idzie tu o ilość i jakość dokonanej pracy. W wielu przypadkach
trzeba się nawet z tern pogodzić, że chory nie wykonuje pracy pożytecznej
i marnuje materjał oddany do jego dyspozycji. Na pierwszy plan wysuwa się
postulat, aby zająć chorego. Wartość dokonanej przez niego pracy ma zna
czenie drugorzędne.
Chorego należy zatrudniać stosownie do jego zdolności fizycznych
i umysłowych, t. zn. trzeba rozporządzać całym szeregiem zadań, od naj
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prostszych do najbardziej skomplikowanych. Zajęcie może być bezużyteczne
albo ważne, mało znaczące albo odpowiedzialne. Pobudzanie chorych do
pracy wymaga od lekarza i od personału taktu, wyrobienia psychologicznego
i wytrwałości. U chroników, u których autyzm i skłonność do próżniactwa
istniały już przed przybyciem do zakładu, niechęć do pracy trwa miesiące,
a nawet łata całe; trzeba dużo zabiegów i cierpliwości, aby osiągnąć wynikł
zadowalniające. Należy też dbać o to, aby personał był wytrwały i nie znie
chęcał się — zwłaszcza w cięższych przypadkach.
Wśród momentów zachęcających chorych do prący pierwsze miejsce
zajmuje wynagrodzenie, które winno być rozdzielane indywidualnie.
W pływ pracy na osobowość chorego jest czynnikiem nader ważnym.
Przez zajęcie chorych zyskuje wygląd zewnętrzny zakładu: tam gdzie cho
rzy pracują, widzimy porządek, spokój i posłuch.
Higjena psychiczna winna kierować się zasadą, że pobudzanie chorych,
znajdujących się w zakładzie psychiatrycznym, do pracy jest podstawowym
obowiązkiem lekarzy i personału pielęgniarskiego oraz jednym z najskute
czniejszych środków leczniczych.
Autor przychodzi ostatecznie do wniosku, że w licznych zakładach
psychiatrycznych urządzonych nowocześnie znajdujemy te same braki co
i w źle urządzonych starych zakładach. Zasady higjeny psychicznej prze
strzegane w zakładzie psychiatrycznym winne być przedewszystkiem oparte
na przesłankach psychologicznych.
Trudności, które napotykamy w rozwoju psychiatrii zakładowej, po
wodowane są przesądem — podzielanym przez wielu psychiatrów — że cho
roby psychiczne mają przebieg niepomyślny i że są (najczęściej) nieuleczalne.
Z chwilą gdy w szyscy psychiatrzy dojdą do przekonania, iż większość psy
choz funkcjonalnych — przy starannej kuracji — jest uleczalna i że psychozy
przechodzą w stany pseudo-dementywne tylko wtedy, gdy je zaniedbujemy,
— w ów czas dopiero psychiatrzy będą mogli społeczeństwu wskazać kieru
nek, gdzie je czeka obowiązek i właściwy interes. Uświadamianie ogółu win
no doprowadzić do tego, iż społeczeństwo na cele zakładów psychiatrycznych
chętnie poniesie dalsze ofiary, które ostatecznie okażą się bardziej ekonomi
czne niż źle zrozumiana oszczędność. W ów czas uda się w rócić zdrowie
większości chorych, którzy — bez odpowiedniego leczenia — spędziliby ży
wot swój w przepełnionych zakładach.
Al. Piotrowski.
Ed. T o u l o u s e

et R o g e r
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TRANSFORMATION DES

ASILES D'ALIENES EN HOPlTAUX PSyCHIATRlQUES.
(Hygiene Mentale, czerwiec 1927, nr. 6).
Ustawa z 1838 r. przewiduje wyłącznie konieczność leczenia i trzy
mania psychicznie chorych w odpowiednich zakładach zamkniętych.
Trzymanie w zamknięciu — te dwa słowa zawierają treść główną
cytowanej ustawy. Nie tego spodziewał się Pinel. Chciał on nietylko osw o
bodzić psychicznie chorych z kajdan, lecz pragnął, ażeby zakład nie był dla
nich ani więzieniem ani klauzurą. Żądał zniesienia izolacji a umożli

ZESZifT I i n

STRESZCZENIA

I4S

wienia chorym pracy poza murami, na wolnem powietrzu, na fermach słu
żących do wyłącznej eksploatacji przez chorych. Postulaty Pinefa zdołał
40 lat później urzeczywistnić Ferrus, który wysłał chorych ze Szpitała Bicetre na fermę Św. Anny. Myśl przewodnią dążeń Pinel’a (także d’Esquirola
i Leureta) stanowiła idea, aby dać chorym maximum sw obody i zapewnić
tryb życia — o ile możności — zbliżony do życia normalnego. W r. 1840
Leuret ostro ganił nadużywanie metody izolowania psychicznie chorych
w zakładach. Równocześnie anglik Ellis pisał o potrzebie zakładów otwar
tych, urządzonych bez podwórków więziennych i bez murów. Jego zdaniem,
rola winna zastąpić dziedziniec więzienny, a czujność pielęgniarzy zastąpi
łaby mury.
To też Belloc i(w Alenęon) domagał się, aby mury były zniesione
i aby chorzy żyli na wolności. Fakt, że chorych naogół umieszcza się zbyt
późno w zakładach, wskutek czego pogarszają się szanse wyleczenia, tłómaczy on wstrętem do zakładów, w których upatruje się raczej więzienia.
Zakład-ferma nie ma murów. Mury wywołują bunt ze strony tych
chorych, którzy posiadają pewien zasób energji, — a działają deprymująco
wzgl. pogłębiają przygnębienie u chorych, którzy tej energji już nie posia
dają. Dla tego zakład-ferma powinien zastąpić zakład dzisiejszy, który ^
z natury i z przeznaczenia — jest zakładem zamkniętym i jako taki był i bę
dzie zawsze szkodliwym, podczas gdy zakład-ferma będzie zakładem otwar
tym dla wszelkiego rodzaju udoskonaleń, dla wszelkich przejawów postępu.
Dzisiejsze zakłady dla obłąkanych — zakłady zamknięte — przekształ
cają się powoli na szpitale psychiatryczne, na zakłady mieszane coprawda,
lecz bądżcobądź więcej otwarte niż zamknięte.
Pewne kategorie chorych psychicznie, którzy nie są niebezpieczni
dla siebie wzgl. dla otoczenia, zgadzają się na pobyt w zakładzie w celach
leczniczych.
Trzymanie ich w zamknięciu nie ma najmniejszego celu .' Należy więc
oszczędzać im cierpień i dolegliwości związanych z internowaniem, zwłasz
cza cierpień moralnych, które mogą być przykre dla osoby wyleczonej z uro
jeń a zdającej sobie sprawę z tego, że była internowana.
Należy zmienić nietylko nazwę, lecz i zatrzeć więzienny charakter
zakładu i przyjmować do niego wszystkich chorych cierpiących na jakiekol
wiek zaburzenia psychiczne, a nie ograniczać się wyłącznie do gwałtownych
i niebezpiecznych psychicznie chorych.
Z pomiędzy chorych niegwałtownych, znajdujących się w zamkniętych
zakładach, nadają się do leczenia w otwartym szpitalu psychiatrycznym
starcy i upośledzone dzieci. Szpital psychiatryczny jest dla tych nieszczęśli
wych, których wiek, wyzysk, nędza, niepowodzenia życiow e wszelkiego
rodzaju osłabiły, tak pod względem fizycznym jak umysłowym, — jedynem
schronieniem. Pozatem psychopaci, psychastenicy, histerycy, bojaźliwi, skrupulaci, melancholicy, osoby o nadmiernej pobudliwości wzruszeniowej. Osoby
z myślami poniewolnemi, nie objawiające skłonności niebezpiecznych, a więc
wszyscy neuropaci, w przeciwstawieniu do osób psychotycznych, nadają się
N . P . 10
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do leczenia w szpitalach otwartych. Jeżeli ich konstytucja nie jest uleczalna,
to w każdym razie jednak ich napady chorobowe I paroksyzmy są uleczalne.
Ze względu na psychogenny charakter powyżej wymienionych zachorzeń, które się ma leczyć, otwarte szpitale psychiatryczne winne być kie
rowane przez lekarzy specjalistów, t. j. psychiatrów. Tego rodzaju chorzy
winni znaleźć się więc nie w szpitalu zwykłym, lecz w szpitalu psychia
trycznym.
Większość chorych psychicznie nie nadaje się do internowania w za
kładach zamkniętych, lecz do leczenia w szpitalach psychiatrycznych otwar
tych; psychicznie chorzy, dla których internowanie byłoby wskazane, sta
nowią małą część pacjentów psychotycznych.
Zamknięty zakład dla umysłowo chorych jest miejscem odpowiedniem
tylko dla mniejszości psychicznie chorych i winien ustąpić miejsca szpitalowi
psychiatrycznemu otwartemu, którego byłby częścią tylko — i to mniej
ważną.
Szpital psychiatryczny winien obejmować:
1)
. Poradnię dla chorych psychicznie wszelkich kategorii (dzieci, do
rosłych, epileptyków, maniaków itp.) z oddziałem profilaktyki psychiczne]
dającym nietylko pomoc lekarską i społeczną, lecz pielęgnującym profilakty
kę psychiczną, będącą ideą przewodnią i celem Ligi Higieny Psychicznej,
a polegającą m. in. na regularnych wizytacjach przez lekarzy domów ubo
gich, w których znajdują się osoby potrzebujące badania stanu zdrowia umy
słowego; dalszem zadaniem Higieny Psychicznej winien być dozór lekarski
i społeczny nad chorymi, którzy opuścili zakład, oraz nad wszystkimi tymi,
którzy przechodzili przez poradnię. Profilaktykę psychiczną należałoby za
stosować do wszystkich przejawów zachorzenia umysłowego i do ich sku
tków społecznych we wszelkich możliwych środowiskach (w szkole, wojsku,
w zawodzie, przemyśle i in.).
2)
. Oddziały obserwacyjne, przeznaczone dla osób ze skłonnościami
niebezpiecznemi, co do których zachodzi potrzeba zbadania ich stanu umy
słowego i konieczność internowania. Dla tego rodzaju chorych potrzebne
byłoby świadectwo lekarskie, na mocy którego możnaby ich internować w
zakładzie zamkniętym. Na specjalnych warunkach należałoby również inter
nować pewne typy toksykomanów oraz chorych kryminalnych, przekaza
nych przez sądy do zakładu w celach wygotowania opinji sądowo-psychjatrycznej.
3)
. Oddziały otwarte dla chorych cierpiących na ostre lub podostre za
burzenia psychiczne wzgl. na psychozy przewlekłe lub konstjducyjne, którzy
zachowali autokrytycyzm, nie są niebezpieczni dla otoczenia i nie protestują
przeciw umieszczeniu w zakładzie. Specjalne oddziały byłyby przeznaczone
dla chorych dzieci, które musiałyby mieć zapewnioną odpowiednią opiekę le
karską i których wychowanie należałoby kontynuować wedle metod peda
gogicznych dostosowanych do ich stanu psychicznego.
4)
. Oddziały zamknięte dla chorych niebezpiecznych, którzy z tytułu
swej choroby psychicznej winni być izolowani wzgl. trzymani w zakładzie
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wbrew ich woli w celach leczniczych. Do tych oddziałów zamkniętych do
łączyłoby się oddział specjalny dla chorych kryminalnych.
5)
. Bogato wyposażone urządzenia fizykoterapeutyczne oraz laborato
ria do badań biologicznych, do badań moczu, krwi i płynu mózgowo-rdze
niowego, do badań fizjologicznych, psychologicznych, histologicznych i pato
logicznych.
6)
. Oddziały otwarte i kolonie rolnicze dla chroników różnego rodzaju
mogących korzystać ze swobody, którzy nie potrzebują koniecznie opieki
w zakładzie psychiatrycznym. Oddziały te wzgl. kolonie nie stanowiłyby
części integralnej zakładu, lecz byłyby do niego przyłączone; m ogłyby być
nawet samodzielne.*
Pod względem służby wewnętrznej zakład psychiatryczny winien być
zrównany ze zwykłym szpitalem.
Autorzy cytują postulaty Quislain’a w przedmiocie szpitalnictwa psy
chiatrycznego i żądają, aby zakład psychiatryczny był:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

.
.
.
.
.
.

szpitalem, przeznaczonym na leczenie chorych;
miejscem pobytu dla chorych nieuleczalnych;
instytucją w ychow awczą pod względem moralnym i fizycznym;
szkołą powszechną, artystyczną, naukową, religijną;
warsztatem przemysłowym, ogrodniczym, rolniczym;
miejscem izolacji, bezpieczeństwa i zapobiegania nieszczęściom.
Al. Piotrowski.

Dr. R o g e r Mi g n o t : DASSISTANCE DES ALCOOLIQUES ET LE NOUA'EAU PROJET DE LOl SUR LES ALIENES.
(Hygiene Mentaie, 1927, czerwiec, nr. 6).
Profilaktyka antyalkoholowa nie postąpiła w e Francji ani o krok
naprzód.
Konsumpcja alkoholu, która w 1918 r. spadła była do 584.700 hl, w zro
sła w 1925 r. do 1.011.392 hl; konsumpcja wina wynosiła W 1918 r. 40.264.388
hl, w 1925 r. zaś — 53.381.436 hl.
Równolegle postępował wzrost ilości zachorzeń psychicznych powsta
łych na tle alkoholizmu. W 1919 r. Zakład Św. Anny miał wśród nowoprzyjętych 16% alkoholików mężczyzn, a 3% kobiet; w 1925 r. — 19,7% męż
czyzn i 10% kobiet. Powtarza się więc stosunek z 1913 r. z tą różnicą, że
odsetka pijaczek wzrosła w dwójnasób.
Psychicznie chorzy alkoholicy — to jednostki antyspołeczne. Na szcze
gólną uwagę zasługują alkoholicy przestępcy.
Nowy projekt ustawy antyalkoholowej przewiduje w paragrafie dru
gim następujące środki ochronne:
Departamenty mogą się połączyć w celach zbudowania i utrzymywa
nia wspólnemi siłami albo wielkich zakładów dla alkoholików-chroników,
albo specjalnych zakładów, lub też osobnych oddziałów przy zakładach,
gdzieby leczono epileptyków, matołków, alkoholików oraz przestępców psy.chicznie chorych i gwałtownych.
10
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Ustawa przewiduje więc stworzenie specjalnych oddziałów wzgl. za
kładów dla alkoholików.
Dział III. (art. 30—38) projektu określa dokładnie warunki przyjęcia
skazańców uznanych za psychicznie chorych oraz psychicznie chorych, skłon
nych do czynów kryminalnych; niema jednak przepisów co do alkoholików.
Pozostają oni nadal bez statutu prawnego.
W ustawie winna być podkreślona zasada przynależności alkoholików
do kategorji chorych psychicznie, pozatem wypadałoby uwzględnić dwa mo
menty; 1). że alkoholik, który nad sobą nie panuje, może się stać niębezpiecznym dla porządku publicznego i dla otoczenia, zanim zaczął bredzić; 2). że
z chwiią odjęcia mu alkoholu nie przestaje być psychicznie chorym i pozo
staje nim jeszcze przez długie miesiące.
Autor wytyka projektom, powstałym w ostatnich latach, tę wadę, że
zmierzają do stworzenia ustawy specjalnej dla alkoholików; tymczasem
alkoholicy stanowią jedynie pewną kategorję chorych psychicznie, tak jak
chorzy kryminalni, którym w ustawie poświęcono osobne miejsce.
Do rozdziału o alkoholikach należałoby — zdaniem autora — włączyć
koniecznie następujące przepisy:
1)
. Alkoholik świadomy winien mieć możność korzystania z przepisów
artykułu 22-go dotyczącego warunków dobrowolnego pobytu w zakładzie.
2)
. Sąd, zwąlniający wzgl. zasądzający pijaka, który popełnił czyn
karalny pod wpływem alkoholu, winien mieć prawo do internowania winnego
w celach leczniczych.
3)
. Rodzina chorego, a gdy chory rodziny nie ma — prokurator winien
mieć prawo wyegzekw ować wyrok sądu, na m ocy którego możnaby — po
zasiągnięciu opinji biegłych — internować alkoholika niebezpiecznego dla
porządku publicznego i dia otoczenia.
Zarządzenie takie byłoby skuteczne pod kątem widzenia profilaktyki.
Ustawa z 1838 r. nie jest wyczerpująca, albowiem alkoholik nie może
być leczony wbrew swej woli, natomiast rodzina nie jest dostatecznie zabez
pieczona nawet wtedy, gdy pijak zagraża życiu wzgl. gdy brutalnie się ob
chodzi z rodziną. Otoczeniu, steroryzowanemu przez alkoholika, nie posiada
jącemu możności obrony, możnaby jedynie zalecić — ucieczkę. Policja nie
może prędzej w kroczyć, zanim nie ukażą się ostre przejawy chórobow e
wzgl. zanim alkoholik nie popełni czynu karalnego.
Alkoholik staje się psychicznie chorym z chwilą, gdy traci panowanie
nad sobą i okazuje się niebezpiecznym dla siebie i dla otoczenia.
Na poparcie swych w yw odów autor cytuje projekt ustawy kantonu
genewskiego o internowaniu alkohoiików, przytoczony poniżej w streszczeniu.
§ 1.
Kto wskutek nadużywania alkoholu pogarsza położenie swoje lub ro
dziny wzgl. jest niebezpiecznym dia siebie lub dla otoczenia, może być —
o ile są widoki wyleczenia — internowany w zakładzie dla alkoholików.
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§ 2.

Internowanie zarządza — po przesłuchaniu alkoholika, po zbadaniu go
przez lekarza i po wydaniu opinji lekarskiej — sąd opiekuńczy. Aikoholik
może zażądać orzeczenia innego lekarza.
W yrok sądu opiekuńczego otrzymują do wiadomości strony, którym
przysługuje prawo odwołania się — W przeciągu 10 dni od chwili doręczenia
wyroku — do instancji drugiej, w skład której wchodzi trzech sędziów
(art. 33. O. J.).
„Rada“ (Conseił d’Etat) wyznacza zaTcład, w którym alkoholika należy
internować, i czuwa nad wykonaniem wyroku sądu opiekuńczego.
Wyroku tego nie umieszcza się w sądowym rejestrze kar.
§ 3.
Każdy członek rodziny lub władza sądowa wzgl. administracyjna może
wnieść do sądu opiekuńczego o internowanie pijaka.
Wymienione władze winne niezwłocznie donieść do sądu opiekuńczego
o każdym przypadku przewidzianym w art. 1, o którym się dowiedziały z ty
tułu urzędowania.
Na wniosek władz wzgl. osób wymienionych 'w § .1, sąd opiekuńczy
działa ex officio.
§

4.

Czas internowania waha się od 6 do 12 miesięcy.
Sąd opiekuńczy może przedłużyć czas internowania, gdy stwierdzi
(na podstawie orzeczenia dyrektora zakładu, popartego świadectwem lekąrskiem), że dalsze internowanie chorego jest konieczne. Internowanie nie
może jednak trwać dłużej niż rok.
§ 5.
Sąd opiekuńczy może zarządzić zawieszenie wyroku, jeżeli alkoholik
zobowiąże się do przestrzegania zupełnej abstynencji i wyrazi zgodę na do
zór ze strony rodziny. W razie niedotrzymania przez alkoholika przyrzecze
nia wyrok staje się niezwłocznie wykonalnym.
Zawieszony w yroz sądowy, orzekający o internowaniu, ulega przeda
wnieniu w dwa lata po ogłoszeniu.
§ 6.
W yrok karny nie wyklucza możności internowania chorego.
§ 7.
Sąd opiekuńczy może każdej chwili przerwać internowanie, skoro z
raportów dyrektora zakładu oraz lekarza wynika, że istnieje pewność, że
internowany jest wyleczony.

§ 8.
„Rada“ '(Conseil d’Etat) czuwa nad tern, ażeby alkoholicy, wobec
których w yrok zawieszono^ oraz alkoholicy, którzy opuścili zakład leczniczy,
jiie popadli w dawny nałóg.
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W tym oelu sąd może nałożyć na Komitet Opieki nad alkoholikami
obowiązek udzielania alkoholikom poparcia moralnego, a nawet materialnego.
Skład Komitetu, jego statut i regulamin winne być zatwierdzone
przez „Radę“ .
§ 9.
Koszta oznaczone przez sąd opiekuńczy ponosi alkoholjk, o ile sprawa
wypadła na jego niekorzyść.
Koszta internowania ponosi winny, a w razie jego ubóstwa — Państwo.
§

10.

Sąd opiekuńczy, orzekający o internowaniu alkoholiką, zaopiekuje się
sprawami materjalnemi internowanego, stosując art. 392 i 393 C. C. S.

§ 11.
Osoba, podpadająca pod art. 2 ustawy, opierająca się internowaniu
w zakładzie leczniczym, — wzgl. osoba internowana, która się samowolnie
z zakładu oddaliła albo została z zakładu usunięta z powodu wykroczeń prze
ciw regulaminowi zakładu, podlega karze internowania w domu roboczym
na czasokres 6 miesięcy do 3 lat; pozatem może być karana za cięższe prze
stępstwa przewidziane w ustawie karnej.
Kary wymienione w niniejszym artykule ogłasza urząd policyjny.
§

12.

„Rada“ ogłosi regulaminy potrzebne do wykonania niniejszej ustawy.
Al. Piotrowski.
P. Sc hi f f :

LA REFORME DE LA LOl ANGLAISE SUR LES ALIENES [RE

FORM A ANGIELSKIEJ USTA'J^y O OPIECE NAD PSYCHICZNIE CHORYMI].

(L'Hygiene mentale, nr. 1, Janvier 1927).
Ustawa angielska o opiece nad psychicznie chorymi powstała w okre
ślę między 1890—1910 r., a w 1923 r. została zreformowana. Komisja, w y 
delegowana przez angielskie Towarzystwo Medyko - Psychologiczne do opra
cowania przedmiotu opieki psychiatrycznej, stwierdziła że istnieją trudności
przy zaopiekowaniu się chorym, znajdującym się dopiero w początkowym
okresie zachorzenia psychicznego i że zwykle leczenie stosuje się dopiero
wtedy, gdy choroba znacznie się rozwinęła. W obec tego komisja zredagowała
58 postulatów domagających się reformy obecnie obowiązujących odnośnych
przepisów.
Autor podaje w streszczeniu najważniejsze żądania psychiatrów angiel
skich, mianowicie:
Należy zakładać w całym kraju szpitale, ew. odpowiednie oddziały
przy szpitalach zwykłych, gdzieby można leczyć zachorzenia psychiczne i ner
w ow e w początkowym okresie rozwoju choroby. Szpitale te winne też przyj
mować kuracjuszy dobrowolnych i posiadać osobne oddziały dla dzieci.
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Jako kuracjuszy dobrowolnych należałoby uważać pacjentów, którzy
nic stracili swych praw osobistych — pod dwoma jednak warunkami: wła
dze cj-wilne danego okręgu winne zostawić dyrekcji zakładu zupełną swobo
dę w leczeniu chorych; pozatem, chorzy którzy zamierzają zakład opuścić,
winni powiadomić o tern lekarza na trzy dni przedtem, — w ciągu tych
trzech dni mogą jednak wniosek swój cofnąć.
Władza zezwala na leczenie psychicznie chorego w prywatnem sana
torium wzgl. w zakładzie dobroczynnym pod warunkiem, że dana instytucja
może zapewnić choremu odpowiednie leczenie.
T. zw. „nagłe“ przyjęcie do szpitala należy zastąpić przyjęciem „prowizorycznem" — w e wszystkich przypadkach gdzie chodzi o to, aby poddać
psychicznie chorego na pewien okres czasu pod obserwację psychiatryczną
1 zapewnić mu odpowiednią kurację.
Świadectwo lekarskie, uzasadniające umieszczenie chorego w zakła
dzie, jest ważne przez 3 dni. Jego ważność może być przedłużona do 4
tygodni pod warunkiem, że na prolongatę tę zgodzą się władze sądowe wzgl.
2 członkowie komisji rewizyjnej, która może ewtl. zasięgnąć opinii innego
psychiatry.
Chorego, który nie nadaje się na kuracjusza dobrowolnego, można
umieścić „prowizorycznie" w zakładzie psychiatrycznym bez zwykłego świa
dectwa lekarskiego i bez pozbawienia praw osobistych pacjenta. Jeżeli
wskazany jest dłuższy pobyt w zakładzie, pacjent zaś nie ma rodziny ani
przyjaciół którzyby się nim zajęli, to władza miejscowa wzgl. odnośny urzę
dnik administracyjny stawia wniosek o przyjęcie chorego do szpitala.
Chory leczony na koszt publiczny nie podlega ustawie o ubogich.
Ubogi będzie zrównany w prawach z pacjentem płacącym.
Umieszczenie osoby psychotycznej w zakładzie z wyroku sądowego
przeprowadza sędzia kompetentny. W sprawie niekryminalnej przesłuchanie
pacjenta nie odbywa się publicznie.
W końcu komisja proponuje zmianę dotychczasowej teirminologji i żą
da, aby do komisji rewizyjnej należał przynajmniej jeden lekarz i aby leka
rzom urzędującym z tytułu opieki nad psychicznie chorymi przysługiwały
te same prawa i ta sama nietykalność co świadkom sądowym.
Al. Piotrowski.
Dr. G i I b e r t R o b i n :

LES HAINES FAMILIALES EN PATHOLOGIE MEN-

TALE.

(Annales Med.-Psychol. Douzieme Serie Tom premier 1926).
Autor czerpie opisywane uczucia nienawiści jedynie ze źródła mał
żeństw dzietnych.
Nienawiść jest szczytem, punktem kulminacyjnym licznych niechęci,
nieporozumień, odraz, wstrętów i tarć, które jednak do tego szczytu nie zaw
sze dochodzą. Nie można też, według autora, utożsamiać nienawiści z t. zw.
s c e n a m i r o d z i n n e m i nawet wtedy, kiedy te ostatnie kończą się
reakcjami niebezpiecznemi.
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W badaniu chorobliwych nienawiści rodzinnych autor nie zadawalnia
Sie rozpoznaniem takowych w przebiegu psychozy, ale docieka, dlaczego
one są wplecione w zaehorzenia psychiczne i czy w pewnych wypadkach
chorób psychicznych nienawiść rodzinna nie jest ich przyczyną oraz w jakiej
mibnowiide mierze. Są to zagadnienia intemesiuijąae e punktu widzenia kli
nicznego, psychologicznego, profiiaktycznegO', leczniczego i socjalnego.
Nie każdy z psychicznie chorych zdobyć się może na uczucie niena
wiści. Dla ujawnienia tego uczucia potrzebne jest pewne minimum in teli-,
gencji, którego nie posiada ani idjota, ani głuptak, ani dement. — Nienawiść
ma eharakter woluntarystyczny. P r z e d m i o t e m n i e n a w i ś c i , powiada
Fontegriye, nie tyie jest zto zrealizowane ile z ł o z a m e i r z o n e .
Idjota może mieć uczucia wrogie względem pewnych członków naj
bliższej rodziny, ale o charakterze stałym, automatycznym, stereotypowym.
Nienawiść w otępieniu starczem jest raczej pozorna i ujawnia się w powierz
chownej paplaninie, pozbawionej głębszego podłoża uczuciowego. Nie można
też uważać za nienawiść pewnych wrogich objawów w stanach pomieszania.
Nieraz matki w psychozie puerperalnej odpychają od siebie nowonarodzone
dziecko, zaniedbują je, a nawet biją, ale bynajmniej nie z uczucia niena
wiści, ale z powodu utraty świadomości co do własnej swojej osoby i z dez
orientacji, zapoznającej osoby najbliższego otoczenia a więc własnego męża
i własne dziecko. Zapowiedzią powracającego zdrowia u takich chorych
jest akt pieszczoty względem odpychanego w chorobie niemowlęcia. Są to
nienawiści pozorne — skutek przyćmionej świadomości, — które w pewnych
tylko wypadkach przybierają postać nienawiści istotnej, mianowicie, kiedy
treść życia rodzinnego komplikuje się w duszy kobiety brakiem miłości do
męża, kiedy dziecko nie jest przez nią pożądane itp.
Zgoła inny mechanizm ujawnia te same pożądania, dążenia i uczucia.
Powściągane i hamowane wewnętrzną czy zewnętrzną przemocą ogniskują
się, zyskują przez to na intensywności i jako energje tłumne a bezładne
opanowują osobow ość wszechstronnie, pogrążając ją w pomieszanie podobne
do pomieszania natury toksycznej. To są pomieszania psychogienne. — Tu
siły uczuciowe, jakby korzystając z mroków, z zaćmienia, jakie w yw ołały
w ustroju psychicznym, wjmurzają się naraz jako rewelacje w pełni światła.
Umysł pomieszany wypowiada to wszystko, czegoby nie ujawnił w stanie
świadomości. — Naga prawda wychodzi z ukrycia, ale, jakby zawstydzona
tą nagością, zakrywa się figowym listkiem symbolów.
Nienawiść rodzinna u toksykomanów, alkoholików, degeneratów jest
bezpośrednim wynikiem pochłanianej trucizny oraz braku równowagi w na
stroju i charakterze.
Najuporczywsze i najgwałtowniejsze nienawiści rodzinne spotyka się
w obłędach, szczególnie kiedy chorzy uważają członków rodziny za swoich
prześladowców, lub wypierają się rodziny własnej, tworząc sobie wzamian
urojoną zazwyczaj bogatą, sławną lub arystokratyczną.
Paranoicy są w najwyższym stopniu tyranami rodzinnymi. W zw y 
rodnieniach znów moralnych nie zawziętość popycha jednostkę do przewro
tnych czynów, ale nienawiść w służbie najczarniejszej niegodziwości.
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To też w postępkach swoich względem rodziców zasfuguje ta kategoria
zwyrodniatych na nazwę „plag rodzinnych".
Nienawiść rodzinna w schizofrenii iest jednym z naibardziei interesuiących rozdziałów psychopatologii. U pewnych chorych tych kategoryi
reakcie wrogie są nieiako środkami, któremi chory się posfuguie dla osią
gnięcia spokoiu ze strony rodziny, usifuiącei mu dodawać bodźca do realnego
życia i otrząsnąć go z chorobliwego indyferentyzmu. Nie iest to nienawiść
w istotnem znaczeniu, ale obłęd, dochodzący nawet do zaparcia się własnej
rodziny i chorobliwej wiary w pochodzenie inne. Jest to raczej rodzaj uczu
ciowego usprawiedliwienia się.
Najczystsze formy nienawiści rodzinnej stwierdzić można w formie
specjalnej schizofrenii, — znanej jako .schizomanja. Tu niema ani obojętności,
ani owych objaw ów przewrotności instynktownej, które są jakby ostatnim
podmuchem zwyrodniałych uczuć, ostatnim porywem zobojętnienia.
Przed fazą t. zw. „kompensacyj" i(Montassut) istnieje w schizomanji
faza bolesna, przepełniona często nienawiścią chorobliwą dzieci względem
rodziców. Są to formy schizomanji, którą Borel nazywa chorobliwemi
dąsami (Bonderie morbide).
W opętaniach (obsessions), fobjach, popędach — nienawiść rodzinna od
grywa poważną rolę.
Jest to zjawisko psychologiczne dobrze znane, że myśl, od której
usiłujemy się uwolnić, nastręcza się nam nieustannie. Można b y powiedzieć,
że każde uczucie jest odwracalne. Ta odwracalność uczuć i skłonności do
wodzi, że istota ludzka znajduje się w niestałej równowadze w święcie
uczuć. Dlatego też osoby o bardzo subtelnych i delikatnych uczuciach, wpa
dają z jednej ostateczności w drugą, nie mogąc zachować miary. Taką jest
matka, ubóstwiająca swoje dziecko i jednocześnie męczona obawą, że może
mu wyrządzić krzywdę: myśli stale o tej możliwej krzywdzie, przeczuwa
możliwość zbrodni, wreszcie ucieka od dziecka, którego nie boi się już
zabić dlatego jedynie, że je zbyt gorąca kocha.
Opętanie matki nienawiścią często ma przyczynę w nadmiarze uczucia
miłości ku dziecku.
Trzeba więc szukać też uczuć nienawiści w atmosferze miłości i na
odwrót. Jest to utarta prawda.
Skłonność do oscylacji dwóch przeciwnych sobie uczuć, około przed
miotu tych uczuć często nawet około banalnego zjawiska nazywamy za Freu
dem i Bleuierem ambiwalencją.
Dlatego też stany opętania i popędy są pełne rewelacji.
Cały szereg autorów ogłosił pouczające obserwacje, gdzie nienawiść
rodzinna nie występowała świadomie u danego osobnika i gdzie dopiero psji^choanaliza w ydobyła na jaw kompleksy Edypa lub Elektry, sięgające w okres
dzieciństwa i stanowiące w ęzły obserwowanej psychoneurozy.
Na tern miejscu podkreślić trzeba, że nie z objawów nienawiści poznaje
się stany opętania, ale raczej z tych ostatnich drogami okólnemi dochodzimy
do stwierdzenia uczucia nienawiści.
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Rozpoznanie wszelkich rodzajów nienawiści rodzinnej, przypuszczal
nych, nieświadomych może najlepiej wytłómaczy teorja Freuda, która głosi,
że rzeczą niezmiernie trudną jest dla jednostki ludzkiej przestać być dzie
ckiem i wejść w kadry życia społecznego. — Musi ona bowiem zerwać węzły,
łączące ją z rodzicami i przynieść je na istoty realne obce. To zadanie przy
pada wszystkim W udziale, ale nie rzadko udaje się ono zrealizować j f spo
sób doskonały pod względem psych9logicznym i socjalnym. Neurofiatora nie
udaje się to w zupełności. Synowie pozostają życie całe w autprytatywnem
jarzmie ojca, niezdolni przytem przenieść swój popęd plcioWy (libido) na oso
bę obcą. To samo można powiedzieć o losie córek. W tym sensie kompleks
Edypa może być uważany jako rdzeń objawów neuro - i psychotycznych.
Psychoneurozy dla Freuda są to manifestacje dziecięcych skłonności
seksualnych — przytłumionych, a więc istotnych regresji w okresie dzie
ciństwa.
Ponieważ wszystkie te skłonności tłumione dotyczą kompleksu Edypa,
kompleksu Elektry oraz kompleksu rodzinnego, staje się w obec tego zrozu
miałem, że wszystkie choroby psychiczne są kierowane przez uczucia miło
ści i nienawiści rodzinnej nieodpowiednio przytłumionej i niezupełnie pogrą
żonej w nieświadomości. Miłość dziecięca łączy się zawsze z nienawiścią.
Z tego punktu widzenia (Freuda) nie bylibyśmy w stanie ogarnąć umysłem nie
nawiści rodzinnych, nie studiując jednocześnie wszystkich neuroz i w szy
stkich psychoz.
Zaiste problem trudny do rozwiązania. W rzeczywistości chodzi tu o to,
aby przyczyny właśnie chorobliwej nienawiści rodzinnej wykryć i wykorzenić.
Często same otoczenie ponosi tu część odpowiedzialności, rodzice np.,
zapoznając stan choroby umysłowej u swego dziecka i popełniając tern sa
mem błędy psychologiczne. Możnaby twierdzić, że w takich przypadkach
nienawiść chorego jest 'w pewnej mierze pochodzenia egzogiennego {zew nę
trznego). Najczęściej jadnak nienawiść jest natury endogiennej, pochodzącej
z cech chorobowych daniego osobnika, z jego psychicznego wnętrza. Stąd
dobry diagnosta może postawić rozpoznanie według sposobu wypowiadania
się nienawiści.
W wypadkach opętań, połączonych z fobjami, gdzie uczucie samo nie
uległo jeszcze zmianie chorobowej, lecz gdzie chory już z samej obawy, że
ta zmiana nastąpi, ma poczucie nienawiści, można mówić o n i e n a w iś c i a c h p o z o r n y c h . Jest rzeczą wskazaną umieć te uczucia wytropić
i wyrozumieć, wów czas bowiem jedno trafne słowo może ulżyć cierpieniu
dręczonej duszy. Melancholicy dostarczają nam często przykładów tego ro
dzaju nienawiści. Chore matki obawiają się, że są potępione, że są zniewolone
nienawidzieć i z obawy, że znienawidzą i opuszczą własne dziecko, które
domaga się pokarmu i troskliwej pielęgnacji, raczej zabijają je. Jest to dzie
ciobójstwo z miłości lub z obaw y nienawiści.
Reasumując rozważenia powyższe, można ująć je W następujące punkty;
Nienawiść rodzinna u chorych psychicznie zależy:
a) od ich mentalności, czyli konstytucji i rodzaju ich psychozy resp.
psychoneurozy.
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b) od krzywd, których stali się realnemi ofiarami,
c) od krzywd urojonych, których stali się pozornemi ofiarami (iluzje,
interpretacje, omamy, intuicje, obłędy, autyzm),
d) od nieczułości lub reakcyj obronnych jednego lub wielu członków
rodziny, których chorzy oskarżają i atakują,
e) od reakcyj samych chorych: nienawiści gromadzone, podtrzymujące
psychozę, nienawiści jawne, wyzwalające często całe kompleksy
ale w sumie niebezpieczne dla otoczenia. —
Leczenie chorobliwych nienawiści rodzinnych winno się stosować do
przyczyn je wywołujących.
J. Garwoński.
H. F e r g u s o n ' W ' a t s o n :

SyPHlLIS AND MENTAL DISEASE.

(The Journal of Mental Science, 1926, October, Vol. LXXII., nr. 299).
Odczyn Wassermanna oraz wyniki badań płynu mózgowo-rdzeniowego,
uzupełniające obraz kliniczny, przyczyniły się w znacznej mierze do pozna
nia warunków, w których powstają zachorzenia kiłowe; stanowią one ważny
przyczynek do rozwiązania kwestji, jaką rolę odgrywa zakażenie kiłowe
w patologii systemu nerwowego.
Kliniczne rozpoznanie kiły natrafia nawet w „ostrych” okresach cho
robowych na poważne trudności diagnostyczne, a w przypadkach kiły utajo
nej zakażenie można stwierdzić jedynie za pomocą laboratoryjnych metod
diagnostycznych. W przypadkach wątpliwych tylko serodjagnoza przyczyni
się do ustalenia etjologji kiłowej cierpienia.
Kiła jest czynnikiem chorobotwórczym w porażeniu postępującem i w
wiądzie rdzenia. Odczyn Wassermanna stwierdza pochodzenie kiłowe tych
chorób. I rzeczywiście: w żadnem innem zachorzeniu kiłowem — wyjątek
stanowi kiła wtórna — dodatni odczyn Wassermanna nie zjawia się tak re
gularnie jak właśnie w porażeniu postępującem.
To też znaczenie reakcji Wassermanna jest doniosłe dla wszelkiego
rodzaju badań nad stosunkiem kiły do zaburzeń psychicznych.
Autor mniema, że — za pomocą metod serodjagnostycznych — można
dziś, w zakładach psychiatrycznych. Wykryć znacznie więcej przypadków
utajonej kiły, aniżeli dawniej. W celach osiągnięcia maximum danych, nale
żałoby przeprowadzić (w poszczególnych zakładach) systematyczne badania
serologiczne, następnie zestawić osiągnięte wyniki z obrazem klinicznym oraz
z danemi zaczerpniętemi z kart szpitalnych.
Autor zbadał cały szereg pacjentów z Zakładu Manx oraz ze szpitala
„Argyll and Bute“ . Uważa on przypadki te jako charakterystyczne dla zakła
dów psychiatrycznych danej prowincji; pozatem, podał odnośne sprawozdania
z innych zakładów.
S t a t y s t y k i zakładów psychiatrycznych, w przedmiocie zachorzeń
psychicznych, dają pogląd na stan psychoz kiłowych:
W 31-em sprawozdaniu „Board of Kontrol" czytamy, że w 1876 r.
stwierdzono w Anglji choroby weneryczne jako przyczynę zachorzeń umysło-
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w ych w 0,4% przypadków przyjętych (0,6% mężczyzn, 0,2”/o kobiet). W śród
prywatnych kuracjuszów odsetka wynosiła 1,6%, u ubogich tylko 0,3%.
Według sprawozdania 44-go z iat 1879— 1888, odsetka wynosiła ro
cznie: u mężczyzn — 0,8%, kobiet — 0,2% ; u pacjentów prywatnych — 'l,8'*/o,
u ubogich — 0,6%. Po 1907 r. w statystykach prowadzi się kiłę nabytą i kiłę
wrodzoną osobno.
TABLICA I.

Ubodzy

Sam opłacący

1879—1888
1889— 1892
1893—1897
1898—1902
1903—1906
1907
1908—1912

'

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

1,8^

0,2^
0,2^
0,3^
0,3^

0,6^

• 0,7%

t,t%
i,8%
8,7%

0,k%
0,5%
0,8%

0,5%
0,5%
0,7%

4,8^
7,3^
9.0^

i,0%
t,7%
h8%

xs%

4,2^
6,5%
8,3%
n ,o %
n ,8 %

Odsetka mężczyzn z kiłą jest większa u samopłacących aniżeli u cho-,
rych ubogich, podczas gdy u kobiet rzecz ma się odwrotnie. Za pomocą now
szych metod badania stwierdzono u 79.761 chorych ubogich kiłę nabytą, mia
nowicie: u mężczyzn — 10,3%, u kobiet — 1,6%.
W poszczególnych zakładach psychiatrycznych rzecz przedstawia się
w sposób następujący:
TABLICA U

Z akłady P sych ia tryczn e z odsetką kiłow ców .

Portsmouth
Plymouth
Croydon
London County
Newcastle
Cardiff
Middlesex

A.

B.

w ysoka :

n isk a :

28,3%
22,5%
20,4%
20,0%
19,1%
13,2%
12,0%

Salop
Denbigh
Derby County
'W'estmoreland and
Cumberland
Suffolk
Leicester and Rutland

ht %

1,3%
2,0 %
2,2 %
3,t»/o
3,- 7o

jyiackenzie (1913) zbadał, na odczyn Wassermanna, 786 chorych leczo
nych w szkockich zakładach psychiatrycznych. 234 przypadki rozpoznał
jako porażenie postępujące, z tych 94 dało wynik dodatni. Z 126 pacjentów
badanych serologicznie, przed oględzinami klinicznemi i postawieniem dia
gnozy, — 62% dało wynik dodatni. Z pośród 64 głuptaków — 25%. Z pozo
stałych 362 badanych nie wykazujących żadnych klinicznych objaw ów kiły,
— 8,8% miało dodatni odczyn Wassermanna.
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Oilmour !(1913) badał w zakładzie psychiatrycznym w Glasgow pacjen
tów nowoprzyjętych i stwierdził dodatni odczyn Wassermanna u 21% kobiet
i u 35,8% mężczyzn. Wśród 176 kobiet nieparalitycznych 14,7% wykazy
wało dodatni odczyn Wassermanna, wśród 173' mężczyzn nieparalitycznych
zaś — 18%. W innej grupie pomiędzy 258 chorymi nowoprzyjętymi, 54 cho
rzy mieli pozytywny odczyn Wassermanna.

W referacie wygłoszonym w Królewskiej Koraosji dla chorób wene^
rycznych i(1914), White doszedł — na podstawie materiału statystycznego —
do wniosku, że w Zjednoczonych Królestwach Wielkiej Brytanii rocznie przy
bywa około 114.000 przypadków kiły. Watsoń (1919) określił tę liczbę dla
samej Szkocji na 27.000. Cyfry natomiast podane przez „The R-egistrar Ge
neral" są prawdopodobnie za niskie, bo analiza ich wykazuje, że w latach
1912— 1921 zmarło 2.011 chorych wskutek kiły, t.j. przeszło 200 osób rocznie,
w tej liczbie około 75% niemowląt.
Ściślejsze dane znaleść można w statystykach śmiertelności wśród
chorych z porażeniem postępującem i wiądem rdzenia, gdyż wiadomo, że
2,5% do 3% zachorzeń kiłowych prowadzi do porażenia postępującego i wiądu rdzenia.
Mattauschek i Pilcz ,(1921) zarejestrowali 4.134 oficerów armji austria
ckiej zakażonych kiłą w czasokresie 1880— 1900, z tych do r. 1912 około
4,8% zachorowało na porażenie postępujące, a 2,7% — na wiąd rdzenia.
Vedder stwierdził, że w Danji w 1918 r. około 2,5% kiłowców zmarło na
porażenie postępujące. Jeżeli przyjmiemy 3% zgonów wskutek porażenia
postępującego lub wskutek wiądu rdzenia, to przyjdziemy do wniosku, że
w Szkocji zakażeniu kiłą ulega rocznie około 9.000 osób.
Komisja dla chorób wenerycznych ustaliła (1918), że w większych mia
stach ca. 10% ludności ulega temu zakażeniu; między Szkocją a Anglją niema
pod tym względem wielkiej różnicy. Ferguson Watson <(1912) zbadał 331
dzieci i stwierdził wśród nich 10% syfilityków. Eliot zbadał w 1914 r. 1.30
dzieci w „Fever Hospital" m. Glasgow: 10% miało dodatni odczyn Wasser
manna, a tylko cztery przypadki wykazyw ały kliniczne objawy kiły. Grieg
badał w 1923 r. lOO dziewcząt w pewnej szkole przemysłowej w Dundee —
na odczyn Wassermanna: 73% dało wynik dodatni. Polepszenie nastąpiło
u wszystkich po leczeniu przeciwkiłowem. Laird zbadał w roku 1923-ym
287 dzieci głuptackich w „Baldoyan Institution" (Dundee) i stwierdził — po
wyłączeniu dzieci z objawami kiłowymi — u 139 badanych dodatni odczyn
Wassermanna. Chislerr ,(1911) stwierdził wśród dzieci — pod względem umy
słowym — upośledzonych dodatni odczyn Wassermanna u 45%. Ferguson
Watson badał, w 1913 r., serologicznie 105 dzieci niedorozwiniętych, miano
wicie: 1. niżej wieku szkolnego, 2. niezdatnych do szkoły z pow odów bra
ków umysłowych, oraz 3. wybitnie upośledzonych. 51 miało dodatni odczyn
Wassermanna, t.j. 48,5%, z tych zaś 13,4% wykazywało znamiona zwyro
dnienia. Pomiędzy 14 mongoloidami 3 miało pozytywny odczyn Wassermanna.
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Stevens stwierdził (1916) wśród 18 mongoloidów w 6 przypadkach pozyty
w ny odczyn Wassermanna; w statystyce De Stefano (1920), wśród 46 mon
goloidów były 34 z dodatnim odczynem Wassermanna.

Autor zbadał serologicznie 678 pacjentów przed zapoznaniem się z ich
historia choroby i z objawami klinicznymi.
Z tych 290 pochodziło z Zakładu Psychiatrycznego Manx, a 388 z Za
kładu Argyll and Butę. Wyniki badań są następujące:
TABLICA III.

Zakład M anx

Liczba
badanych

Obie reakcje
ujemne
dodatnie

W. +
Floc. —

, /W .^ 'F loc.-(-

Mężczyźni . . . .
K o b ie ty ....................

141
149

117
124

23
23

O
O

2

Razem

290

241

46

0

3

....................

I

Strącanie białka.
W dwóch przypadkach „debilitas" (jeden mężczyzna i jedna kobieta),
oraz w jednym przypadku psychozy manjakalno-depresyjnej objaw strącania
białka był dodatni, a odczyn Wassermanna ujemny. W 46 przypadkach (23 m.
i 23 kob.) stwierdzono kiłę, t.j. u 46,31% mężczyzn i u 15,43% kobiet, czyli
przeciętnie u 15,87% badanych. Historia choroby zawierała rozpoznanie kiły
oraz zapiski dotyczące objawów tejże — tylko w 3,7 % przypadków.
TABLICA IV.

Zakład
„A r g y ll and B ute“

Ilość
badanych

Obydwie reakcje
dodatnie
ujemne

FI.

—

—
-f

Fi.

'W. -

Fi. słabe

Mężczyźni . . . .
K o b ie ty ....................

185
203

139
169

39
33

0
0

0
I

7
0

R a z e m ....................

388

308

72

0

I

7

Kiła występowała zatem w 72 przypadkach, t.j. u 21,08% mężczyzn
i ’ u 16,25% kobiet. Objawy kliniczne oraz rozpoznanie kiły zanotowano
w kartach szpitalnych tylko w 2,83% przypadków.
Obydwa zakłady należą do zakładów z wysoką odsetką kilowców.
Mackenzie miał między 786 nowoprzyjętymi kilow ców 62%, badanych
serologicznie przed rozpoznaniem klinicznem; z tych 8,8% nie zdradzało
żadnych objawów klinicznych. W innej grupie (258 przypadków) było 20,93%
z kiłą. Gilmour stwierdził wśród 129 nowoprzyjętych — 28,4% kilowców .
W obu zakładach (Manx i Argyll and Butę) rzadko stwierdzono porażenie
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postępujące, a jedynie obecnie znajdują się — w pierwszym: 2 mężczyźni
i jedna kobieta, w drugim zaś — jeden mężczyzna. Odsetka faktycznie
niska.

Autor wyraża opinję:
1) . że metoda strącania biatka, jeżeli nie jest lepszą, to w każdym ra
zie nie jest gorszą od reakcji Wassermanna, a jej stosowanie jest
znacznie prostsze;
2) . że ‘w zakładach psychiatrycznych spotyka się kiłę częściej u męż
czyzn aniżeli u kobiet, lecz różnica ta nie jest znowu tak wielka,
jak dawniej przypuszczano;
3) . że przypadki zakażenia kiłą są znacznie częstsze niż przypuszczano;
4). że można osiągnąć lepsze wyniki przez porównanie materiałów sta
tystycznych większej liczby zakładów; badania te będą miały war
tość naukową wów czas tylko, gdy je przeprowadzi jeden i ten sam
badacz.
Br. M.
C. M. R o b e r t s o n : THE PREYENTION OF INSANITY — A PRELIMINARY
SURVEy OF THE PROBLEM (The Journal ofMental Science, vol. LXXII., october 1926)
Autor dzieli swoją pracę na dwie części: w pierwszej omawia przyczy
ny zachorzeń psychicznych, w drugiej — teorję i metody profilaktyki psy
chiatrycznej z wyszczególnieniem profilaktyki porażenia postępującego.
Dane statystyczne autor czerpał z XXI. Sprawozdania Rocznego Ko
misji Psychiatrycznej Stanu Nowego Yorku, rejestrując jedynie przypadki,
przyjęte po raz pierwszy do szpitali (przyjęcie powtórne oznacza dalszy tylko
ciąg choroby).
Zachorzeń występujących poniżej wieku lat 15 autor nie uwzględnia;
wiek ten bowiem nie jest okresem chorobotwórczym i wprowadza jedynie
dezorientację do statystyki. Jeżeli mamy np. wysoką odsetkę narodzin, niską
zaś odsetkę śmiertelności u dzieci, to liczba ludności wzrasta oczywiście,
wzrost ten pozornie obniża odsetkę zachorzeń psychicznych u ogółu ludności,
które zwykle pojawiają się w wieku starszym.
W wieku 45— 19 lat liczba zachorzeń psychicznych jest mała, nato
miast większa w okresie od 20—24 roku życia. W następnym okresie liczba
zachorzeń wzrasta aż do 50 roku życia, poczem znów opada.
Potwierdza to ogólne mniemanie (poparte doświadczeniem), że czło
wiek w młodości bardziej jest narażony na choroby psychiczne i że niebez
pieczeństwo zachorzenia zmniejsza się w miarę dojrzewania organizmu.
Należy zaznaczyć, że powyższe obliczenia zawierają błąd, bo, podając
liczby zachorzeń psychicznych w poszczególnych okresach życia, nie w y 
kazują odsetek zachorzeń w stosunku do liczby osób należących do poszcze
gólnych okresów życia. Znaczna ilość zachorzeń w wieku od 20— 40, a mała
ich ilość w wieku od 75-go roku życia tłómaczy się faktem, że osób młodych
jest więcej aniżeli starców.
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Zachorzenia psychiczne pojawiają się poraź pierwszy w wieku od
15— 19 i występują coraz częściej w wieku od 20—24. W zrost ten trwa aż
do 50-go roku życia. Tu odsetka na pewien okres czasu się obniża; wkrótce
jednak wzrasta w sposób zdecydowany.
Rejestrowanie w odsetkach wykazuje, że zachorzenia psychiczne za
czynają się pojawiać w okresie pokwitania. Dalej statystyka wykazuje —
w przeciwieństwie do danych dotyczących ogólnej liczby przyjęć — że okres
młodzieńczy i okres dojrzewania bynajmniej nie są okresami, w których czło
wiek jest najbardziej narażony na zachorzenia psychiczne. Rzecz ma się
wręcz przeciwnie. W okresie młodzieńczym mamy mniej przypadków za
chorzeć aniżeii w którymkolwiek z późniejszych okresów życia. Naogół
skłonność do zachorzeć psychicznych wzrasta z biegiem lat.

*

*

Statystyka wykazuje jeszcze, że odsetka chorób psychicznych jest w y ż
sza u mężczyzn aniżeli u kobiet, — mimo że kobieta jest bardziej pobudliwa
i łatwiej się podnieca. Zjawisko to tłómaczy się znaczną Ilością mężczyzn
z porażeniem postępującem i alkoholizmem.
Odsetka zachorzeć psychicznych u małżonków jest niska, u kobiet niżej
lat 35 nieco w yższa niż u mężczyzn, co się tłómaczy faktem rodzenia.
W dowieństwo potęguje częstotliwość zachorzeć psychicznych. Do lat
55 liczba zachorzeć psychicznych u w dów i w dow ców jest naogół dwukro
tnie większa niż u małżonków.
Dwie te grupy — żonaci (mężatki) oraz w d ow cy (w dow y) — różnią
się jedynie pod względem następstw, wynikających z utraty męża wzgl. żony.
Przejawy zachorzenia są w znacznej mierze li tylko wynikiem nieumiejętne
go dostosowania się do trudności życiowych. W zrost liczby zachorzeć
u w dow ców i w dów jest zjawiskiem nietylko socjologicznem, lecz i biologi
czne m
W reszcie, odsetka chorób psychicznych u samotnych jest wysoka,
w wieku od 25—55 prawie trzy razy większa niż u małżonków.
W życiu ludzkiem spostrzegamy okresy krytyczne, w których nastę
pują pewne zmiany konstytucjonalne, fizyczne i psychiczne; zdaje się, że są
one związane do pewnego stopnia z funkcją seksualną.
W wieku młodzieńczym równowaga w czynnościach wewnątrzwydzielczych jest naruszona wskutek pojawiania się wydzielin z gruczołów
płciowych. Podczas tego okresu przejściowego dostosowywania się orga
nizmu do nowych zadać życiow ych pod względem chemicznym, fizjologi
cznym i psychologicznym może powstać pewne nerwowe osłabienie. W okre
sie tym po raz pierwszy napotykamy na zachorzenia psychiczne.
Choroby psychiczne rzadko mają jedną tylko przyczynę. Naogół są
one wynikiem różnych przyczyn, działających równocześnie. Często dzie
dziczne obarczenie stanowi podkład chorobowy. Prawie zawsze działa przy
czyna fizyczna. Z nią łączy się zwykłe przyczyna psychiczna. Czynnikiem
fizycznym, powodującym w młodości zachorzenia psychiczne, są w yżej w spo
mniane rozstroje fizjologiczne, wywołane wydzielaniem wewnętrznem; czyn-
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niklem psychicznym natomiast jest zmiana w warunkach socjalnych danej
osoby. Młodzieniec musi dostosowywać się do wymagań życiowych, w tym
wieku też na pierwszy plan wysuwa się zagadnienie seksualne. Nic dziwnego,
że zawód miłosny w dużej mierze może się przyczynić do powstawania psy
chozy.
Okres następny — to „climacterium". Jest to wiek, w którym człowiek
odczuwa zanikanie sił żywotnych, wiek, który wymaga wzmożonych wysił
ków w walce konkurencyjnej.
Po climacterium następuje okres, w którym odsetka zachorzeń psychi
cznych zmniejsza się. Energja, entuzjazm i oryginalność młodzieńcza w y co
fują się; ich miejsce zajmuje mądrość życiowa i doświadczenie. W tym wie
ku mężczyźni kierują losami ludzkości.
W 64-ym roku życia wybucha nowy kryzys, znany pod nazwą wiel
kiego climacterium. Zaczyna się okres starczy. Odsetka chorób psychi
cznych rośnie teraz rok rocznie z zawrotną szybkością i w wieku 65— 70
jest dwukrotnie, po 70-ym roku życia zaś trzy razy większa niż odsetka
chorób psychicznych, pojawiających się w wieku młodzieńczym.

*

*

W ,każdym okresie życia ludzkiego dominuje pewien charakterystyczny
typ psychozy.
W młodości i w pierwszych latach dojrzewania najczęstszą i najbar
dziej charakterystyczną formą zachorzenia psychicznego jest dementia praecox — choroba dziedziczna. Przyczyny zewnętrzne odgrywają w jej etjologji nikłą rolę.
W wieku średnim — przynajmniej u mężczyzn — najczęściej wystę
puje porażenie i alkoholizm — cierpienia nabyte. Czynniki dziedziczne i kon
stytucjonalne odgrywają tu małą rolę; choroba powstaje wskutek przyczyn
zewnątrzpochodnych, których można uniknąć.

*

*

'Dziedziczność nie odgrywa poważniejszej roli w chorobach nabytych,
co dopiero wyszczególnionych, natomiast posiada wybitne znaczenie dla otę
pienia wczesnego i psychozy manjakalno-depresyjnej.
Otępienie wczesne napotykamy najczęściej w wieku 20—^24 lat i w
pierwszych latach okresu dojrzewania. Wczesne jego pojawienie się oraz
przewlekły przebieg (zaledwie 15% wraca do zdrowia) świadczą o złośli
wym charakterze choroby.
Ilość przyjęć przypadków „dementia praecox“ jest oczywiście wielka,
bo znaczną część ludności stanowią osoby młodsze. Ponieważ mało pacjentów
wraca do zdrowia, przeto chorzy, cierpiący na otępienie wczesne, stają się
stałymi mieszkańcami zakładów i przyczyniają się w znacznej mierze do ich
przepełnienia. Stąd powstało mniemanie, jakoby wiek młodzieńczy był naj
bardziej narażony na zachorzenia psychiczne. Tak jednak nie jest. W iek ten
przedstawia najmniej niebezpieczeństw chorobowych, z wyjątkiem niebezpie
czeństwa zachorzenia na tle dziedziczności. Pod względem dziedzicznego
obarczenia wiek ten jest rzeczywiście niebezpieczny. Z biegiem lat niebezN. P. II
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pieczeństwo to maleje i w wieku 40—45 ilość przypadków psychozy jest
o połowę mniejsza aniżeli w wieku 20—24.
Otępienie wczesne napotykamy częściej u mężczyzn niż u kobiet.
P rzyczyny tego zjawiska należy prawdopodobnie dopatrywać się w okoli
czności, że mężczyzna naogót odczuwa trudności, wynikające z problemu
seksualnego, głębiej i że wałka o byt u mężczyzn jest cięższa w tym wieku.
W mniejszym stopniu niż dementia praecox wiąże się psychoza manjakalno-depresyjna z młodością; niemniej jednak o jej charakterze dziedzi
cznym świadczy skłonność do nawrotu. Psychoza manjakalno-depresyjna
stanowi olbrzymią większość przyjęć powtórnych W zakładach psychjatrycznych. Jest to zachorzenie odziedziczone o pomyślnem rokowaniu; znaczna
większość bowiem pacjentów i(o ile stan cielesny jest dobry) wraca do
zdrowia.
Psychoza manjakalno-depresyjna pojawia się często i w późniejszych
okresach życia, np. na tle inwolucji, jako melancholja klimakteryczna. P sy
choza manjakalno-depresyjna polega na zaburzeniach w sferze wzrusze
niowej i spotyka się zatem częściej u kobiet niż u mężczyzn. Odsetka ko
biet z psychozą manjakalno-depresyjna jest prawie jednakowa w wieku 20
jak i w wieku 40 lat. Punkt kulminacyjny osiąga ona w climacterium. Od
setka zachorzeń manjakalno-depresyjnych jest niska u mężczyzn w wieku
30—50, co się tłómaczy okolicznością, że psychozę ze względu na wybryki
alkoholowe pacjenta kwalifikowano jako alkoholizm.

«

*

*

Jak już wyżej zauważono, psychoza manjakalno-depresyjna daje naj
liczniejszy kontyngent pacjentów powtórnie przyjętych do zakładu (30%
u mężczyzn i 48% u kobiet), albowiem psychoza powraca i jest „periodyczną",
c o stoi w związku z perjodycznością funkcjonalną u kobiet.
Drugie miejsce w statystyce powtórnych przyjęć zajmuje otępienie
wczesne (25%). Wymienione formy psychotyczne dają przeszło połowę przy
jęć powtórnych u mężczyzn, a trzy czwarte u kobiet. Zachodzi tu jednak
poważna różnica między psychozą manjakalno-depresyjną o rokowąniu pomyślnem a dementia praecpx o charakterze złośliwym. Dwie trzecie przy
padków z psychozą mąnjakalno-depresyjną przyjęto po rąz w tóry z powodu
nawrotu, który nastąpił po całkowitem wyleczeniu pierwszego okresu cho
robowego, podczas gdy z pomiędzy pacjentów z otępieniem wczesnem wra
cało tylko 15% do zdrowia.
Przechodząc do chorób psychicznych wieku średniego, wypada zazna
czyć, że najczęstszą psychozą w tym wieku jest porażenie postępujące i alko
holizm. Tak jedno jak drugie pojawia się częściej u mężczyzn niż u kobiet.
Stanowią one przeszło połowę zachorzeń psychicznych u mężczyzn w wieku
35—55 lat.
Mercier twierdzi, że psychozy alkoholowe, jako też wszelkie inne zachorzenia psychiczne, są uwarunkowane dwoma czynnikami, mianowicie,
wewnętrznym — t.j. tendencją dziedziczenia i zewnętrznym — t.j. szkodliwościami zewnętrznemi jak alkohol, influenza itp. Jeżeli czynnik wewnętrzny
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(predyspozycja) uwydatnia się silniej, to czynnik zewnętrzny i(alkohol) może
być słaby — i naodwrót.
Już mała ilość alkoholu może wytrącić niejednego pijącego z równo
wagi, podczas gdy inny pije dużo i często bez wyraźnej szkody dla zdrowia.
Ażeby zapaść na psychozę alkoholową, trzeba być usposobionym do zachorzeń psychicznych, trzeba mieć predyspozycję odziedziczoną. Odsetka psy
choz alkoholowych osiąga punkt kulminacyjny u mężczyzn w wieku 45—49
lat, co przemawiałoby za tern, że i u mężczyzn istnieje pewnego rodzaju
■climacterium.
Później niż psychoza alkoholowa występujie porażenie postępujące,
jakkolwiek początek choroby datuje prawdopodobnie od chwili zarażenia się
kiłą.
Znane są dziś dwie najskuteczniejsze metody leczenia porażenia postę
pującego, mianowicie malarją i tryparsamidem. W latach 1919—20—21 śmier
telność u paralityków w Anglji i Walji zmniejszyła się w stosunku do osta
tnich trzech lat poprzednich o 28% u mężczyzn i o 30% u kobiet.
Po 50-ym roku życia zaczyna się okres inwolucyjny, a z 65-ym. — wiek
starczy. Żaden proces fizjologiczny nie wykazuje tylu zboczeń, co pojawie
nie się znamion starczych.
Psychoza starcza jest ściśle związana z zanikiem władz fizycznych
i osłabieniem psychicznem.
W młodości niepomyślne warunki społeczne nie wpływają wyrainie
ujemnie na rozWój psychozy i na ilość przypadków zachorzeń psychicznych,
ponieważ zachorzenia te są przeważnie odziedziczone. Odmiennie natomiast
rzecz się przedstawia w wieku starczym. Pomyślne warunki społeczne zmniej
szają ilość psychoz starczych. Ich w pływ jest dwojaki: działają one bezpo
średnio dodatnio na zdrowie psychiczne i ciełesne starca, albo zmniejszają
pośrednio niebezpieczeństwo zachorzenia na psychozę starczą;, o ile dany oso
bnik żył w młodości w warunkach korzystnych.
Cierpienie psychiczne niekoniecznie musi przechodzić z pokolenia na
pokolenie. Jeżeli rodzice są chorzy psychicznie, ich potomstwo będzie oczy
wiście mniej odporne na szkodliwości chorobotwórcze, a małżeństwa mię
dzy potomstwem silnie obarczonem muszą doprowadzić do wymarcia rodzi
ny. Jeżeli jednak choroba psychiczna pojawi się na skutek nieodpowiedniego
doboru w rodzinie zdrowej, nieobarczonej dziedzicznie, to może ona ustąpić
drogą odpowiednich kojarzeń małżeńskich. Natura pracuje nad regeneracją
rodziny, dotkniętej zachorzeniem psychicznem, o ile tylko •odlrodzenfie leży
w granicach możliwości (Maudsiey). Dalej, są dwa sposoby uzdrowienia cho
rej rodziny: pierwszy — to odpowiednie kojarzenie małżeństw, drugi — po
myślne warunki życiowe. Maudsley uważa, ż© pierwszy sposób jest sku
teczniejszy.
W procesach stopniowego zwyrodnienia dziedzicznego choroby psy
chiczne), przieważnie otępienie wczesne, pojawiają się u potomstwa we w cze
śniejszym wieku niż to miało miejsce u rodziców, gdzie choroba manifesto-
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wala się w okresie życia, w którym przeważają zachorzenia nabyte, a nie
odziedziczone.
Obowiązkiem społecznym jest, aby nie dopuszczać — oczywiście w ów 
czas, gdy potomstwo jest pożądane — do zawierania małżeństw między
rodzinami, w których występują zbliżone do siebie choroby psychiczne.
Mniemanie, jakoby małżeństwa między kuzynostwem dawały wyniki
ujemne, jest mylne, o ile chodzi o kandydatów należących do rodzin psychi
cznie zdrowych. Niema niebezpieczeństwa zachorzenia na psychozę z odzie
dziczenia. Kleopatra np. była owocem związku o wiele bliższego: wśród jej
przodków ostatnich sześciu pokoleń były trzy przypadki małżeństwa między
bratem a siostrą.
W Anglji prawie co druga rodzina jest obarczona W ostatnich trzech
pokoleniach chorobą psychiczną albo wrodzonem głuptactwem, idiotyzmem
wzgl. epilepsją.
W Szkocji natomiast tak źle jeszcze nie jest. Sir Thomas Houtson
badał historję 83 rodzin szkockich, które znał osobiście. Byli to biedni wie
śniacy, pracujący ciężko. Mało było alkoholików. Zbrodnia w swej najcię
ższej formie była tam zjawiskiem zupełnie nieznanem. Małżeństwa między
krewnymi zdarzały się często, bo okolica była prawie odcięta od świata.
Mimo to było mało przejawów zwyrodnienia fizycznego. Prawie połowa
badanych rodzin wykazywała przypadki lżejszej melancholji oraz zaburzeń
psychicznych i głuptactwa lżejszego stopnia. Jakkolwiek badania doprowa
dzone zostały tylko do trzeciego pokolenia i nie są wyczerpujące, to jednak
dowodzą one w dostateczny sposób, że jest tu wdzięczny teren dla zastoso
wania hygjeny psychicznej.
Zadanie eugeniki nie kończy się przeciwdziałaniem chorobowym ten
dencjom organizmu. Nie wystarcza kontentować się tern, że dzieci rodzą się
zdrowe. Umysł ludzki podlega zarówno prawu rozwojowemu jak i wpływom
otoczenia. Wiek dziecięcy i wiek młodzieńczy — to najplastyczniejszy okres
życia. Higjena psychiczna winna więc czuwać nad dzieckiem i młodzieńcem
i pracować nad utrzymaniem jego zdrowia.
Nawet dziecko psychicznie upośledzone poddaje się dodatnim wpływom
umiejętnego kierowania oraz odpowiednio dobranego otoczenia. Fakt ten
dostatecznie usprawiedliwia i uzasadnia potrzebę zwiększenia funduszów na
utrzymanie odpowiednich szkół i instytucji dla tej kategorji dzieci.
Koniecznem jest, aby jaknajwcześniej rozpoznawano typ choroby psy
chicznej oraz aby zbadano szczegółowo warunki życia śródmacicznego jako
czynniki szkodliwe, które należy odróżniać od czynników dziedziczności.
Dr. Clarkson twierdzi, że około 50% dzieci, któremi się opiekował, było upo
śledzonych nie wskutek dziedzicznego obarczenia, lecz z powodu szkodliwo
ści, działających na dziecko w okresie życia śródmacicznego, oraz wskutek
uszkodzenia podczas porodu.
Czynniki, wpływające w pierwszym rzędzie na ukształtowanie się
umysłowości dziecka, tkwią w matce. To też higjena psychiczna winna za
jąć się przedewszystkiem matką.
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Istnieje pewna kategoria osób, u których profilaktyka jest konieczna
<np. osoby z obarczeniem dziedzicznem, które już miewały ataki chorobowe,
oraz osoljy o typie chorobowym powrotnym, np. z psychozą manjakalnodepresyjną). Zwłaszcza w przypadku psychozy manjakalno-depresyjnej iekarz
siłą rzeczy podejrzewa i innych członków rodziny o usposobienie chorobowe.
Początkowymi wskaźnikami chorobowymi są; stany lękowe, bezsen
ność, nadmierna pobudiiwość, niezdolność do pracy, niemożność skupienia
uwagi, wyczerpanie fizyczne i umysłowe, brak energji oraz zmiany cha
rakteru.
Przeciw tyra dolegliwościom zaleca się; zmianę otoczenia, zaintereso
wanie chorego czemś nowem, odpowiednie zajęcie, pracę na wolnem powie
trzu, spokój, sen, umiarkowanie w trybie życia oraz pielęgnowanie stanu
fizycznego.

Mniejszą rolę odgrywa czynnik dziedziczności w chorobach psychicz
nych wieku średniego jak alkoholizm, porażenie postępujące i wogóle choro
by infekcyjno-toksyczne, występujące np. po grypie, tyfusie, malarii itp.,
oraz po zakażeniu kiłowem, załamanie się umysłowe, spowodowane w yczer
paniem fizycznem i nerwowem wskutek złego stanu zdrowia fizycznego, prze
pracowania i stanów lękowych; zachorzenie toksyczne, spowodowane truci
znami chemicznemi jak alkohol, morfina, kokaina, oraz zachorzenia endogienno-toksyczne, spowodowane zaburzeniami w chemicznych procesach or
ganizmu i(np. diabetes i myxoedema). Są to choroby przeważnie nabyte
i można ich uniknąć.
Jako czynniki chorobotwórcze odgrywają rolę doniosłą nietylko wa
runki dziedziczne, lecz — w większym stopniu jeszcze — zaburzenia w pro
cesach wewnątrzwydzielczych. Dokładniejsza znajomość tych procesów
może doprowadzić w przyszłości do poważniejszych odkryć terapeutycznych,
jak to już ma miejsce w lecznictwie wola i kretynizmu, powstających na tle
braku jodu w pokarmie stałym i płynnym. Zachorzeniom tym można zapo
biec przez dodanie do w ody albo do soli odrobiny jodu.
Wśród psychoz nabytych zachorzenia alkoholowe zajmują poważne
miejsce. Tutaj profilaktyka może zdziałać dużo dobrego i pożytecznego.
Atoli nawet, gdyby zapanowała abstynencja powszechna i całkowita, to
jednak ogólna liczba chorób psychicznych nie zmniejszyłaby się (jak należa
łoby przypuszczać). W iele przypadków psychotycznych, w których alko
holizm odgrywał pewną rolę, zachorowałoby także z innych przyczyn.
Alkohol nie jest zawsze główną przyczyną choroby psychicznej.
Statystj^ka alkoholizmu wykazuje tendencję zniżkową. Najcięższą
chorobę nabytą przedstawia P. P. W Anglji śmiertelność paralityków w
1919 r. zmniejszyła się nadspodziewanie, i tendencja zniżkowa trwa nadal;
doświadczenie to jest doniosłe ze względu na profilaktykę.
PP. może pojawiać się już w trzy lata po zarażeniu kiłą, naogół
jednak występuje po upływie siedmiu lat. Liczne przypadki P.P. zdarzają
się w 10-ym roku po infekcji. Przeszło połowa chorych umiera w przeciągu
dwóch lat po pojawieniu się pierwszych symptomów, które naogół istniały
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już na rok przed przyjęciem chorego do zakładu psychjatrycznego. Jeżeli
więc chory wykazuje objawy P.P. w siódmym roku po infekcji 1 jeżeli
połowa chorych na P.P. umiera w przeciągu dwóch lat, — musimy cofnąć się
o dziewięć lat, ażeby zrozumieć przyczynę nagłego obniżenia się odsetki
śmiertelności w 1919 r. Musimy szukać jej w 1910 r. Przyczyna ta tkwi
w terapji salwarsanowej w 1910 r. Śmiertelność w latach 1919—20 obniżyła
się o 26%, ponieważ dużo osób zarażonych kiłą w
latach 1910— 11leczyło
się salwarsanem i wskutek tego i dzięki tej kuracji
nie zapadło naP.P.
Stosunek śmiertelności u mężczyzn i u kobiet przedstawia się jak 4:1.
Śmiertelność u kobiet stale się zmniejsza; w okresie
1917— 18 spadłao 28%.
Zjawisko to nie jest spowodowane leczeniem. Kliniki dla weneryczek pow
stały dopiero w 1920 r.
Leczenie poszczególnego przypadku kiły jest mniej ważne aniżeli
zapobieganie szerzeniu się choroby. W pierwszem dziesięcioleciu XX-go
wieku stosowano rtęć; leczenie trwało zazwyczaj długo. Mężczyzn napo
minano, aby nie zarażali kobiet. Wynik tej ostrożności był jednak jedno
stronny. Podczas gdy w innych chorobach zakaźnych stosowanie środków
zapobiegawczych wychodzi na korzyść wszystkim chorym, w przypadkach
kiły rzecz ma się inaczej; jeżeli mężczyźni stosują środki zapobiegawcze,
korzystają z tego kobiety. Tern się tłómaczy spadek odsetki śmiertelności
u kobiet w latach 1907— 18, podczas gdy odsetka śmiertelności u mężczyzn
pozostała ta sama a nawet okazywała tendencję do wzrostu.
Śmiertelność u kobiet spadła w latach 1919—20 o dalsze 33% w sto
sunku do poprzednich dwóch lat. Spadek ten jednak nie jest spowodowany
wydatniejszem leczeniem kobiet salwarsanem, lecz przeciwnie — wydatniejszem stosowaniem tego środka u mężczyzn, wskutek czego mniej kobiet
uległo zarażeniu.
W samym Edynburgu leczy się rocznie około 1000 kilowców. Z 3—5%
tychże dostaje P.P. Jeżeli uda się uratować przed P.P. 30—50 przypadków,
będzie to już znaczny sukces. Tak rzecz się ma nietylko w Edynburgu, lecz
w całym kraju. Usunięcie P.P. — i to prawdopodobnie w ciągu jednego
pokolenia — zmieni zasadniczo obraz zachorzeń psychicznych u mężczyzn
w średnim wieku życia.
Nader ważnym czynnikiem zapobiegania P.P. jeśt wychowanie i propa
ganda. Autor przypisuje spadek odsetki śmiertelności u kobiet do 1928 i.
głównie poradom lekarskim, udzielanym pacjentkom.
W iększość kobiet uległa zarażeniu bez własnej winy i nie jest rozsadnikiem zarazy. Do nich apelować nie trzeba. Istnieje natomiast spora
liczba kobiet, stanowiących niejako źródło kiły. One szerzą kiłę. Apel do
nich był dotąd bezskuteczny. Kobiety te w ich własnym interesie należy
nakłonić do leczenia się. Jeżeli nie przyjdą do lekarza dobrowolnie, trzeba
je do tego zmusić.
Im później choroby psychiczne się pojawiają, tern mniejszą rolę
odgrywa dziedziczne obarczenie. W psychozach starczych miarodajnym dla
rokowania jest stan zdrowia fizycznego.
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Aby zapobiec zachorzeniom psychicznym w starości, należy propa
gować higienę fizyczną i psychiczną we wczesnym wieku. Zachorzenia
starcze są ną początku niedostrzegalne i rozwijają się stopniowo. Przyczyn
choroby należy szukać w przeszłości pacjenta. Kiła i alkoholizm chroniczny
np. niezawsze wiodą do zachorzenia psychicznego w wieku średnim, nato
miast prowadzą do psychozy w starości. W tedy na leczenie już jest zapóźno.
Najlepszym środkiem przeciw zachorzeniom psychicznym w starości jest
odpowiedni tryb życia w wieku średnim.

Zagadnienie profilaktyki w psychjatrji przedstawia problem równie
skomplikowany jak profilaktyka gruźlicy, która jednak może dać dużo
cennych wskazówek. Przyczyny chorób psychicznych są liczne, więc zadanie
nie jest łatwe.
Szczegółowe badanie poszczególnych przypadków, z uwzględnieniem
zwłaszcza czynników chorobotwórczych, jest pierwszym obowiązkiem
psychiatry.
Co można zrobić w dziedzinie profilaktyki ogólnej, autor wyświetlił
na przykładzie P.P. Jednym z najskuteczniejszych środków, jakimi rozpo
rządza higiena psychiczna, jest uświadomienie społeczeństwa o objawach
chorobowych i o sposobach zapobiegawczych.
Wielka odpowiedzialność ciąży na psychiatrze. Obowiązki jego nie
kończą się na pracy w zakładzie psychiatrycznym. Winien on współpracować
z lekarzem praktycznym i wejść w kontakt ze światem, współdziałają^'
w przychodniach i instytucjach społecznych. Jego obowiązkiem jest nietylko
leczyć choroby psychiczne, lecz zapobiegać im.
Psychiatra, obeznany dokładnie ze wszystkiemi dziedzinami medycsmy
i psychologii, niosący chętnie pomoc i radę, może zapobiec wielu cierpie
niom zgoła zbytecznym. Ogrom zadania nie powinien go zrażać, ale powi
nien być bodźcem do wytężonych wysiłków.
Br. M.
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Z ZAKŁADÓW PSYCHJATRYCZNYCH W POLSCE.
Szpital

J flN fl BO ŻEG O
Sprawozdanie
za
ROK 1926 *)
OPRACOW AŁ

T E O D O R

Ł A P I Ń S K I

Przepełnienie szpitala w roku sprawozdawczym — w stosunku do ubie
głego roku — wzrosło znacznie: na 320—370 miejsc etatowych (łącznie z kli
niką psychiatryczną), szpital mieścił w swych murach stale około 420—430
chorych, a ilość odmownych biletów wynosiła 337 (1925 r. — 250).
TABLICA I.

ROZPOZNANIE

Ogólna
Pozostało Przybyło
Pozostało
ilość wy
na r..I927
z r. 1925 w r. 1926
pisanych

m.
1. Wrodzone psychozy
D ebiiitas...........................................
I
Im bedilitas.......................................
6
Idiotismus
.......................................
2
II. Psych, traumaticae
psych, reactiyae
.............................
2
„
post traumam........................... —
epilepsia traum..................................... —
III. Psych. ex laesione cerebri organica .
2
IV. Psych. ex intoxicatione externa
alcoholismus
..................................
6
2
morphinism us..................................
cocamismus .
............................. —
V. Psych. ex intoxicatione interna
. . —
I
VI. Psych. ex inanitione........................
VII. Psych, in infectionibus acutis
typhus abdom..................................... ■—
meningitis purul................................... —
—
encephalitis......................................
delirium feb rile.................................. —
VIII. Psych, in infect. chronicis:
parkinsonismus..................................
2
1
psych, lu eticae..................................
25
parał, progressiya.............................
I
tabo-parał. . ..................................
tuberc. pulm......................................... —
IX. Psych. ex involut. regressiva
arteriosclerosis..................................
I
st. delir. praesen ilis........................
psych, s e n il e s ..................................
2
marasmus sen. . . ......................... —
X. Schizophrenia..................................
87
II
XI. Psych, m.-depr....................................
XII. „
epiłept......................................
II
............................. —
XIII. „
histericae
XIV. Psychopathia constitut.........................
8
I
XV. Psych, nieustal.....................................
I
XVI. Zaburzeń psych, nie było
. . . .
razem: 173
*)

W streszczeniu. Red.

k.

m.

—
I
I

—
3
—

10
I
—
—
I
_
—
7

k.

k.

m.

k.

m.

2
2
2

—
3
I

I
2
I

I
6
I

I
I
2

9
7
4
2

4
3
—
5

4
4
3
3

10
I
—
4

7
3
I
I

4
3
—
I

10
2
I
8
10

55
7
—
—
8

5
2
1
12
10

5
3
I

—

54
8
I
—
7

6
—
—
3
—

—
—
—
I

—
—
2
2

2
2
—
I

—
—
2
2

2
2
—
1

—

—
I

4
—
II
—
-

4
31
107
II
2

6
15
14
3
—

3
24
76
10
2

2
3
10 , 8
17 56
I
2

8
5
8
2

—

—
—
_

—

—

—

3
—
3
I
87
4
13
—
2
3
2

2
—
9
—
91
4

3
15
I

10
9
8
1
I
I
4
8
3
2
3
3
137 165 137
7 13
6
31 14 29
4
5
4
28 15 34
10 13
8
8
I
7

10
I
8
3
160
15
18
4
13
8
2
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496 333 453

326 216

3
—

9
—

8S
12
4
—

—

—

I
5
20

—

177

ZESzyr I i II

z ZAKŁADÓW PSyCHJATRyCZNyCH W POLSCE

169

Uderza przedewszystkiem wielka ilość alkoholików (125 m. i 11 k.),
czyli z górą 11% . Rozpaczliwie przedstawia się sprawa chorych z gruźlicą
pluć (37 m. i 27 k.), co stanowi przeszło 5,4% ogólnej liczby chorych leczo
nych w szpitalu w roku sprawozdawczym. Stale przepełnienie szpitala nie
pozwala gruźlików odseparować.
Stosunkowo wysoką liczbę stanowili chorzy zanieczyszczający się —
z górą 52% ogólnej liczby chorych. Tembardziej daje się we znaki brak bie
lizny na zmianę.
W przypadkach bezwładu postępującego leczenie zimnicą naogół nie
dało wyników zadowalniających.
Zmarło w roku sprawozdawczym 46 mężczyzn i 39 kobiet, razem 85
chorych, czyli 7*2% liczby ogólnej. Zmarło na;
TABLICA II.

epilepsia traum.
tumor cerebri
neoplasma cer.
laesio cer. org.
alcohol. chroń.
psych, puerperal.
eclampsia
amentia, sopor
meningit. purul.
psych. luet.
paralysis progr.
tabo-paraiysis
tuberculosis pulm.
arteriosclerosis
psych. sen. et praesen.
schizophrenia
psych, m.-depr.
epilept.
idiotismus
Psych, nieustalona
tabes dorsalis

,,

m. k. razem
1
1 —
—
2
2
1
1 —
1 —
1
1 —
1
_
1
1
—
1
1
5 4
9
— 1
1
3 2
5
16 3
19
4 —
4
—
2
2
8
5 3
1 7
8
— 11
11
1 1
2
1 1
2
1 —
1
2 1
3
1 1
2
85
46 39

Stosowano długotrwałe kąpiele, zastrzykiwania natr. nuci., zawijania
w mokre prześcieradła, izolowanie, kaftany itp. Zbyt częste stosowanie
środków krępujących, tak fizycznych jak i chemicznych, spowodowane było
przepełnieniem, szpitala.
Tak samo wdrażanie chorych do pracy i zajęć odpowiednich napoty
kało na poważne trudności. Warsztaty są zbyt ciasne, urządzenie mechani
czne niewystarczające.
Personel pielęgniarski niezawsze zadowalał; sprawę komplikuje fakt,
że szpital własną władzą nie może ukarać, a tembardziej usunąć niepożąda
ną jednostkę. Na 370 chorych przypada 101 służby salowej, a więc 1 pielę
gniarz przypada na 3,7 chorych; w rzeczywistości jednak — wobec 3-ch
zmian, w jakich pracuje personel pielęgniarski — stosunek ten przedstawia
się jak 1 : 11, a nawet 1 : 12,5.
Bibljoteka lekarska liczy obecnie 445 książek, biblioteka naukowa —
1391 numerów (2638 tomów). W połowie roku już szpital, dla braku fundu
szów, zmuszony był przerwać prenumeratę czasopism naukowych (nie
mieckich).
W maju roku sprawozdawczego zainstalowano w szpitalu 4-lampkowe
radjo z 2 głośnikami na 6 oddziałach i sali teatralnej.
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TABLICA 111.

Dochody.

Dopłata M a g i s t r a t u .....................................................................
Zwrot za leczenie za rok 1926
.
.
.
.
.
.
.
„
„
„
„ lata u b ieg łe....................................................
,
„ żywność personelu
.
.
.
.
.
.
.
„
„ świadczenia mieszkaniowe
. . .
.
.
R ó ż n e ..............................................................................................
razem

zł
390.356
283.934
66.614
12.945
8.301
3.771

Sr
92
53
14
22
03
41

765.923

25

TABLICA IV.

zł

R ozchody.

'Wynagrodzenie urzędriików etatowych i czasowych
.
. . .
„
robotników
,
„
»
. . .
Remuneracje
..............................................................................
Ogrzewanie, opał, ś w i a t ł o ............................................................
'Woda i k a n a ł y .............................................................................
Remont budynków zewnętrzny i wewnętrzny
.
.
.
.
Żywność chorych
.....................................................................
,
s ł u ż b y .............................................................................
Leki. środki opatrunkowe i d e z y n fe k c y jn e ...................................
Odzież, bielizna, pościel, obuwie
...........................................
Różne
......................................................................................
razem

gr

82.110
271.988
29.357
34.012
7.422
47.311
157.600
61.843
15.032
28.608
30.635

60
91
II
27
96
66
83
27
10
06
48

765.923

25
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ZAK ŁAD Ó W

Krajowy

P SYC H JA TR yC ZN yC H

Zakład

W

I7I

POLSCE

Psychiatryczny

DZIEKANKA
Sprawozdanie
za
ROK 1927-1928
( I . 1. 1 9 2 7 Z E S T A W IŁ

D yP E K T O R

3 1 . Ul. 1 9 2 8 ;.

D R . M E D . D R . P H IL . A L .

P I O T R O W S K I .

I. OGÓLNE.
W roku 1927/2S Zakład mieścił się we własnych gmachach, położonych
w Dziekance, poczta i stacja kolejowa Gniezno. Zakład posiadał urządzenia
dla 1000 chorych.
Na początku roku sprawozdawczego i(dn. 1. 1. 1927) znajdowało się
w Zakładzie 939, w końcu zaś roku (dn. 31. III. 19.28) 1009 chorych. W opiece
rodzinnej przebywało przeciętnie 25 chorych; 12 mężczyzn i 13 kobiet.
W ciągu roku sprawozdawczego leczono 1448 pacjentów.
W ciągu ostatniego 10-łecia ilość chorych leczonych w Zakładzie wyra
żała się w przeciętnych dziennych:
1918
518

1919
445

1920
468

1921
485

1922
577

1923
574

1924

1925

1926

1927/28

582

694

903

992

Zakład obejmował następujące oddziały, mieszczące się w 21 pawilo
nach:
a) pensjonaty dla pacjentów I i M klasy, b) oddziały obserwacyjne,
c) oddziały dla chorych niespokojnych, d) oddziały otwarte, e) lazaret, f) pa
wilony dla zakaźnych.
R e w i z j e : W roku sprawozdawczym dokonali rewizji Kasy Zakładu
i ekonomii sekretarz krajowy' Bartkowiak (2 x), radca rachunkowości Kinowski (2 x) oraz w yższy radca krajowy Szyszka (1 x). Rewizji ekonomii dokonał
sekretarz krajowy Bartkowiak (1 x), w sprawach administracyjnych odwie
dził Zakład w yższy radca krajowy Grabowski OO x). Pozatem odbyły się
wizytacje Zakładu: przez komisję sejmikową z p. Starostą Krajowym (1 x),
z wyższym radcą krajowym Szyszką (1 x), z referentem Pniewskim w spra
wie mieszkań służbowych (1 x), oraz przez p. Starostę Krajowego z w. radcą
krajowym Szyszką w sprawie odstąpienia roli zakładowej miastu Gniezno na
stadion sportowy dla P. W . i w sprawie odstąpienia części roli zakładowej
dla cegielni p. Pistła.
P e r s o n a l i a : Dnia 1. III. 1927 r. wstąpił do służby dr. Mieczysław
Luziński jako lekarz — asystent, dnia 24. YllI. 1927 absolwent Uniw. Poznań
skiego p. Stefan Galon jako praktykant lekarski, dnia 6. XI. 1927 dr. Roman
Staszkiewicz, dnia 10. XI. 1927 dr. Aleksander Bernadzikowski, dnia 16. XI.
1927 dr. Henryk Zajączkowski, dnia 16. II. 1928 dr. Stanisław Nurczyk, jako
lekarze - asystenci, dnia 20.111.1928 absolwent p. Kazimierz Rutendolff-Przewoski jako praktykant lekarski, dnia 25. III. 1928 dr. Wiktor Raczek jako
lekarz - asystent. W dniu 31. III. 1927 opuścił Zakład lekarz - asystent dr. Sta
nisław Oberc, w dniu 13. IX. 1927 lekarz - asystent dr. W acław Januszewski,
w dniu 14. XI. 1927 lekarz - asystent dr. Mieczysław Luziński i w dniu 31. III.
1928 lekarz - asystent dr. Roman Staszkiewicz.
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Zmiana personałii pielęgniarskiego, pomocniczego i posługującego w y 
nosiła w stosunku do stanu z dnia 31. XII. 1926 =r 5% dla personału męskie
go, 24% dla żeńskiego.
,
Na czele Zakładu stał Dyrektor Dr. med. Dr. phil. Aleksander Piotrow
ski. Z końcem roku 1927/28 pełnili w Dziekance służbę lekarską: prymarjusz
dr." O. Bielawski, prymarjusz dr. J. Gawroński, lekarze - asystenci dr. R. Sta
szkiewicz, dr. Al. Bernadzikowski, dr. H. Zajączkowski, dr. St. Nurczyk. i dr.
W. Raczek, oraz absolwenci p. St. Galon i p. K. Rutendolff-Przewoski.
Płatny urlop i stypendium w celach naukowych otrzymał dr. Al. Ber
nadzikowski.
,
, .
, • i, • „
Lekarze składali na zw j^ łych konferencjach codziennych (z wyjątkiem
świąt i niedziel) sprawozdania o ważniejszych wydarzeniach na oddziałach,
omawiali stan cielesny i psychiczny ciężko chorych, zabiegi terapeutyczne,
zachowanie się nowoprzyjętych pacjentów i wogóle pacjentów z osobliwymi
psychopatologicznymi przejawami. Przy tej sposobności były rozpatrywane
niejasne przypadki chorobowe, orzeczenia sądowo-psychjatryczne i t.p. ^
Na tygodniowych posiedzeniach klinicznych i miesięcznych zebraniach
naukowych ze współudziałem gości z Gniezna omawiano aktualne sprawy
naukowe z dziedziny psychjatrji, psychologii i pokrewnych dziedzin o ogolnem znaczeniu teoretycznem i praktycznem i rozpatrywano ciekawe przy
padki psychiatryczne, neurologiczne i sądowo-psj'‘chjatryczne.
Bibliotekę lekarską skompletowano 16 książkami i abonowano — prze
ważnie drogą wymiany za Nowiny Psychiatryczne — następujące czasopisma
lekarskie:
1) Archiwum Higjeny,
2)
„
Historii i Filozofii Medycyny,
3) Biologię Lekarską,
4) Czasopismo Sądowo-Lekarskie,
s) Gruźlicę,
6) Higienę Ciała i Sport,
7) Kwartalnik Kliniczny,
8) Lekarza W ojskowego,
9) Medycynę,
10) Medycynę Doświadczalną i Społeczną,
11) Medycynę Praktyczną,
12) Neurologię Polską,
13) Nowiny Lekarskie,
14) Nowiny Społeczno - Lekarskie,
15) Orędownik Zdrowia,
16) Pamiętnik Warszawskiego Tow. Lekarskiego,
17) Pamiętnik Wileńskiego Tow. Lekarskiego,
18) Polską Gazetę Lekarską,
19) Polski Czerwony Krzyż,
20) Przegląd Dentystyczny,
21) Przegląd Dermatologiczny,
22) Przegląd Zdrojowo - Kąpielowy,
23) Rocznik Psychiatryczny,
, _
24) Rocznik XXXIII. Tow. Naukowego w Toruniu,
25) Szkołę Specjalną,
26) Trzeźwość,
27) Warszawskie Czasopismo Lekarskie,
28) Wiedzę Lekarską,
29) Wielkopolskie Tow. Przeciwgruźlicze,
30) Wychowanie Fizyczne,
31) Zagadnienia Metapsychiczne,
32) Zagadnienie Rasy,
33) Zdrowie,
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34) Medyko - biologiczeskij żurnal,
35) Obozrienje Psychjatrji i Neurologii i Reflexologji,
36) Annales, Medico - Psychologiques,
37) Oazette des H6pitaux,
38) La Presse Mśdicale,
39) L’Encćphale,
40) Le Monde Mćdical,
41) Revue Neurologique,
42) II Pisani,
43) Rassegna di Studii Psicliiatrici,
44) Rivista di Patologia neryosa e mentale,
45) Brain,
46) The Journal of Mental Science,
47) Mental Hygiene,
48) Fortschritte der Medizin,
49) Irrenpflege,
50) Wiener Klinische Wochenschrift,
51) Zentralblatt ftir die gesamte Neurologie und Psychiatrie,
52) Folia Neuropathologica Estoniana.
W roku sprawozdawczym referowano wzgl. ogłoszono drukiem, prze
ważnie w Nowinach Psychiatrycznych, następuiące prace z Dziekanki.
I. Dyr. Dr. med. Dr. phil. Al. Piotrowski redagował Nowiny Psychia
tryczne i ogłosił drukiem:
1) Zasady organizacii spraw psychiatrycznych, Now. Psychiatryczne
1927, I—II,
2) Sprawozdanie za rok 1926 z Kraiowego Zakładu Psychiatrycznego
Dziekanka, Now. Psychiatryczne 1927, I — II,
3) Dr. med. Wincenty Skoczyński, wspomnienie pośmiertne, Now. Psy
chiatryczne 1927, IV,
4) Kilka uwag koryguiących niektóre błędy liczbowe w referacie dra.
J. Bednarza, Now. Psychiatryczne 1927, IV,
5) Spostrzeżenia psychiatryczne z Czechosłowacii, Now. Psychiatry
czne 1927, IV,
6) Leczenie psychoz maniakalno - depresyinych i ich zapobieganie (stre
szczenie), Now. Psychi. 1927, IV,
7) Samowystarczalność publicznych szpitali psychiatrycznych (stre
szczenie), Now. Psychi. 1927, IV,
8) Organizacia służby pielęgniarskiej w szpitalu psychiatrycznym, Now.
Psychj. 1928, I—II,
9) Zasada swobody osobistej a przymusowe umieszczenie psychicznie
chorego w szpitalu, Now. Psychj. 1928, I—11,
10) Dwa przypadki pieniactwa z konsekwencjami karnemi, Now. Psy
chiatryczne 1928, I—II,
11) Sprawozdanie z Krajowego Zakładu Psychiatrycznego Dziekanka
za rok 1927/28, Now. Psychj. 1928, I—II.
Pozatem wygłosił szeneg referatów na posiedzeniach klinicznych i na
ukowych lekarzy w Dziekance i umieścił kilka streszczeń w Nowinach Psy
chiatrycznych.
II. Prymarjusz dr. O. Bielawski ogłosił w Nowinach Psychiatrycznych:
1) Taktyka kryminalna w świetle wiedzy przyrodniczej (referat na VII.
Zjazd Psychiatrów Polskich w Kocborowie), streszczenie patrz:
Now. Psych; 1927 — IV.
2) Postulaty eugeniki a stanowisko Państwa w sprawie spędzenia płodu
(referat jak wyżej), Now. Psychj. 1927, IV,
3) O zbrodni i zbrodniarzu (szkic kryminologiczny). — Książka dru
kowana jako dodatek do Nowin Psychiatrycznych, początek patrz:
Now. Psychj. 1927, IV,
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4) Dwa przypadki wrodzonej kity mózgu leczone bismutem. — Referat
na posiedzeniu klin. lek. w Dziekance, streszczenie patrz: Now. Psy
chiatryczne 1928, I—U,
5) Przypadek parkinsonizmu pourazowego. — Referat wygłoszony na
posiedzeniu klin. lek. w Dziekance, patrz: Now. Psychj. 1928, I— II.
Pozatem demonstrował chorych na posiedzeniach klinicznych i nauko
wych w Dziekance.
III.
Prymarjusz Dr. J. Gawroński ogłosił drukiem w Nowinach Psy
chiatrycznych:
1) Podstawy racjonalnej organizacji społecznej w wychowaniu i kształ
ceniu dzieci anormalnych. Now. Psychj. 1927, IV,
2) Tłómaczył z francuskiego pracę dra. E. Minkowskiego pod tytułem:
„Troubles du dynamisme mental et leur interptćtation psychologique“
(Zaburzenia dynamizmu psychicznego i ich interpretacja psycholo
giczna), Now. Psychj. 1927, I— II,
Pozatem przedstawił szereg chorych i umieścił streszczenie pracy
oryginalnej.
IV'. Lekarz - asystent dr. St. Oberc (wspólnie z drem. K. Sąginem
z Pleszewa) ogłosił drukiem:
Odruch z kostki zewnętrznej a objaw Piotrowskiego, Now. Psychj.
1927, I - l l .
V. Lekarz - asystent dr. W . Januszewski ogłosił drukiem:
1) Wzrost ilości przyjęć alkoholików, Now. Psychj. 1927, IV,
2) Sprawozdanie z VII. Zjazdu Psychiatrów Polskich w Kocborowie
w dn. 4., 5. i 6. VI. 1927, Now. Psychj. 1927, IV,
3) W pływ gruczołów endokrynnych na system nerwowy, Now. Psychj.
1928, I—II.
Rendantem (poborcą) zakładowym był p. Kaczmarek, inspektorem Za
kładu p. Cabański, sekretarzem p. Domagalski.
Duszpasterstwo sprawowali ks. proboszcz Chilomer, pastor Heyse
i rabin dr. Krausz.
Nabożeństwa odbywały się w kaplicy zakładowej: dla katolików co
tydzień, dla ewangelików co 2 tygodnie, dla żydów zaś co 4 tygodnie w sali
wykładowej. Pacjenci katolicy przystępowali do Sakramentów św., o ile ich
stan psychiczny na to zezwalał.
Zakład liczył w roku 1927/28 (dnia 31. III. 1928) urzędników i funkcjo
nariuszy:
ETATOWyCH

^a
I"i “

KLASyFIKO^^AN.

KONTRAKTO '^. PO BO CZN .

II
7± tA

Es -c
a
u

-§ .|

Is In

^-1
3 (Q

%

RAZEM

05^

■55

186

103 12

29

Ogółem zatrudniał Zakład urzędników etatowych, klasyfikowanych
i kontraktowych 181, wyłącznie urzędników pobocznych i służby folwarcznej.
W ostatniem 10-cioleciu liczba personału zakładowego wahała się znacznie.
1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927/28

136

133

123

127

113

126

129

145

156

181
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Stosunek ilościowy personatu pielęgniarskiego do pacjentów przedsta
wiał się jak 1: 10,1. Dnia 1. X. 1927 Zakład Dziekanka zatrudniał personału
ogółem (lekarze, urzędnicy, pielęgniarze, służba) 177 osób na 1006 pacjentów,
t. zn. że ogólny stosunek ilościowy personału do pacjentów przedstawiał się
jak 1 :5,7.
W roku 1927/28 przypadało w Dziekance na jednego lekarza dziennie
przeciętnie 194,5 chorych (w r. 1926 := 225 i więcej).
W celach terapeutycznych było zajętych przeszło 90% pacjentów rozzmaitemi pracami na roli, w ogrodach, w pawilonach, warsztatach, robótka
mi ręcznemi i w biurach.
Pożywienie:
ciętnie:
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Na dzienną porcję jednego pacjenta składało się prze
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Chorzy, zatrudnieni pożyteczną pracą, otrzymywali jako dodatek: 10 gr.
tłuszczu, 115 gr. Chleba i 70 gr. kiszki łub sera. Cieleśnie słabi chorzy otrzy
mywali dodatki do pożywienia zwykłego, składające się z 2 jaj,
-1 litra
mleka i 200 gr. bułek. Obłożnie chorzy otrzymywali osobną djetę.
Opłata za pacjentów klasowych wynosiła w klasie I. od 7,50 do 11 zł.,
w klasie 11. — 4,75 zł., a w klasie III. — 3,25 zł. dziennie. Pacjenci z poza
W ojewództwa Poznańskiego dopłacają do powyższych stawek 30%.
Oplata za utrzymanie dzienne ubogiego pacjenta z Wielkopolski w y
nosiła w roku sprawozdawczym 1,85 zł., a jego faktyczne całkowite utrzyma
nie kosztowało:
1928
1927
III
1
II
X
XI XII
1
II 111 IV V
VI VII VIII IX
zł. 3.05 2.14 2.39 2.60 2.11 1.74 4.42 1.57 3.06 3.— 3.62 1.82 4.02 2.41 2.10
Miejsc bezpłatnych było w roku sprawozdawczym 3: 1 całkowite,
1 = »/,, 1 = %.
Dni zakładowych, spędzonych przez chorych psychicznie w Zakładzie
wzgl. na oddziałach, w okresie od 1.1.27 do 31.111.28 było 444.220, a ogólna
suma wydatków wynosiła w tym czasie 1574 907,11 zł., zatem przeciętne
dzienne koszty utrzymania 1 chorego przedstawiały kwotę 3,54 zł.
W okresie sprawozdawczym odbyło się dla pacjentów 28 zabaw, mia
nowicie 9 przedstawień teatralnych połączonych z tańcami, 5 przedstawień
kinematograficznych i 14 zabaw tanecznych: pozatem odbywały się koncerty
radjowe na sali i w kasynie dla pensjonarzy. W dniu 3. maja 1927 odbyła się
uroczystość ku uczczeniu Konstytucji 3-go Maja. W ygłoszony został okolicz
nościowy odczyt, odśpiewane zostały pieśni i wypowiedziane deklamacje.
Z nastaniem wiosny, aż do późnej jesieni, pacjenci grywali w tenis,
w footbal, kręgle, robili wycieczki powozami, wozami żniwnymi, koleją lub
jsamochodami w dalsze i bliższe okolice Gniezna.
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Jak w latach ubiegłych, tak w okresie sprawozdawczym’ urządzono
w dniach 17., 18. i 24. września 1927 na zakładowym placu tenisowym konkurs
tenisowy dla pacjentów i gości. 1-szą nagrodę w postaci skórzanego portfelu
otrzymał pacjent Z., 2-gą nagrodę w postaci skórzanej papierośnicy otrzymał
pacjent M., 3-cią nagrodę — w grze podwójnej — w postaci bursztynowych
fajeczek otrzymali pacjenci O. i R., nagrodę pocieszenia w postaci noża do
otwierania listów otrzymał pacjent U.
■W dniu 9. I. 1927 urządzono turniej szachowy. Zwycięzcy otrzymali
w nagrodę papierosy. 1-szą nagrodę otrzymał pacjent M., 2-gą — pacjent Q.,
3-cią — pacjent P.j 4-tą — pacjent A.
Dla rozrywki pacjentów sprowadzono radjo — 5-lampkowy odbiornik
systemu Telelunken z głośnikiem.
Na przedstawienia teatralne, na odczyty, koncerty, do kina, na widowi
ska w Gnieźnie posyłano pacjentów socjalnych; wstępne za ubogich opłacał
Zakład.
Pacjenci Zakładu redagowali czasopismo wychodzące w Dziekance
okolicznościowo pod nazwą „ P R Z E B Ł Y S K I " — „Czasopismo Periodyczne
dla Dziekanki i Prowincji — Organ Ligi Antypsychjatrycznej". Pismo świad
czy o nastroju, jaki panuje wśród pacjentów, i o humorze autorów. Załączamy
kilka urywków z tego czasopisma.
P a n B ó g n ie r y c h l i w y , a l e s p r a w i e d l i w y . Najazd lekarzy jako pacjentów
na Dziekank: zaczyna przybierać poważne rozmiary. Uderza zwłaszcza kolejność, która inwazje tę.
cechuje: mieliśmy nasampierw tylko lekarzy praktycznych, później zjawił się ginekolog, a ostatnio
zawitał do nas już nawet — neurolog. Kolejność ta rokuje jaknajlepszc nadzieje. Maluczko, a . . .
R r a d k i J u b i l e u s z . Ostatnio Zakład obchodził uroczyście 50-ciolecie pobytu pacjenta J. G.
w zakładach psychiatrycznych. Komplet pp. lekarzy złożył mu w dniu tym oficjalną wizytę, wręcza
jąc mu — jako dar Zakładu — 3 tomy jeśO karty szpitalnej w artystycznej oprawie. Tłum sympaty
ków zgotował czcigodnemu jubilatów burzliwą owację w chwili, gdy terze spożywał ('umiejętnie ad
hoc sporządzoną^ podeszwę a la Nelson.
G., weteran sprawy psychiatrycznej, studiujący od lat 50«c:u zagadnienia, związane z ewolucją
myśli psychiatrycznej i nauk przyrodniczych, przyrzekł nam w najbliższych dniach udii:;ić wywiadu,
który nic omies:kamy podać w jednym z następnych rumerćw.
Cześć męczennikowi nauki 1
k w e s t j i u r l o p ó w . Dyrektor Zakładu zamierza, w porozumieniu z Starostwem K^ajowem, znieść wszelkie t. zw. i rlopy wypoczynkowe swych podwładnych. — Słusznie! Urlop —
chociażby tylko 4-tygodDiowy — p. Dyrektora jest dla podwładnych wypoczynkiem aż nadto wystar
czającym . . .
K o ń b y s i ę u ś mi a ł . Do Zakładu zgłosił się na posadę nowy lekarz, który we wniosku
swym uważa za stosowne podkreślić, że był już gdzieś na posadzie weterynaryjno-lckarskicj. — Au
tentyczne 1
C e n t r a l n y N a r o d o w y Z w i ą z e k \ / a r j a t ó w . V Warszawie utworzył się Cen
tralny Narodowy Związek Warjatów. Ze statutu podajemy kilka ciekawych szczegółów.
§ I. Celem Związku jest systematyczr>e dążenie dc obalenia oligarchji t. zw. normalnych, która
coprędzej ustąpić winna iządom parlamentarnym olbrzymiej większości społeczeństwa.
§ 4. Członkowie Związku dzielą się na zwyczajnych, nadzwyczajnych i honorowych.
§ 5. Członkiem nadzwyczajnym ('bez prawa głosuj może z.stać każdy, kto sam się za warjata
uważa względnie za takiego uchodzi ćt. zw. «kiepski warjat«J.
§ 6. Członkiem zwyczajnym (z ptawem glosuj może być ten tylko, kto z tytułu urzędowo stwier
dzonej choroby psychicznej został ubezwłasnowolniony względnie umieszczony w zakładzie
psychiatrycznym.
§ 7. Członkostwo honorowe przysługuje jedynie symulantom, którzy swego celu dopięli.
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§ II. Idiotów się nie przyjmuie,
§ 19. Punkcie kaptowania nowych członków pełnić będą
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za prowizią — lekarze-psychiatrzy.

P a l ą c e k w e s t i e . W przeświadczeniu, 2e misia prasy, iednego z naiważnieiszych czynników
wychowawczych, polega nietyle na reiestrowaniu suchych faktów, ile na wspomaganiu czytelnika
w zawiłych kwestiach życiowych, — otwieramy ninieiszem dyskusię nad następuiącymi tematami:
1. Czy i życie pozagrobowe zna t. zw. zakłady psychiatryczne?
2. Jeżeli Ministrem Spraw Wewnętrznych iest ginekolog — czy Prezydentem Rzeczypospolitei
nie powinien zostać psychjatra?
3.
4.

Przypuśćmy, że psychiatrę, w chwili, gdy cię poddaie torturom badania, szlag trafi, Czy
zdrowe poczucie taktu wymaga, abyś iego wdowie złożył wyrazy współczucia?
Czy pacient koniecznie musi w zakładzie zwariować do reszty?
B a i k a.

Nastała wiosna. Dobrotliwy Bóg rzucił na ziemię garść iasnych, ciepłych słońca promieni, i we
seliło się każde stworzenie,
Osłoneczniła się kraina baśni, dziwna kraina bogów, faunów, cesarzów, rusałek, zwierząt i ma
tołków.
Panował w niei niepodzielnie mędrzec, sprawuiąc rządy sprawiedliwie. Miał radę przyboczną,
która pilnie czuwała nad wykonaniem jego rozkazów.
I dobrze działo się w państwie. Rusałki pląsały z cesarzem, nimfy z faunami, parki z matołkami.
Kot 2 pieskiem igrał, sarna z tygrysem, i wszystko było w ciągłym ruchu, bo mędrzec nie lubił, by
ktoś próżnował.
Myśl igrała swobodnie, kierowana jedynie — w miarę potrzeby — przez władcę.
Pewnego dnia jednak, myśl młodego fauna stanęła w poprzek myśli jednego z dygnitarzy. Natra
fiła na opór niespodziewany. Szamotała się, by wyjść z matni - napróżno. Dygnitarz zmiażdżył
fauna, i gdyby nie interwencja mędrca, strąciłby go niechybnie do rzędu matołków.
Zerwały się więzy harmonji. Zadrżało każde stworzenie. Cień padł na ziemię. Kot zaczął uni
kać pieska, sarna tygrysa. Żerowały szakale.
Odtąd — pląsały tylko cesarze i matołki.

Kursy pielęgniarstwa: W zimowym semestrze odbywały się teorety
czne kursy przygotowawcze pielęgniarstwa psychiatrycznego.
„ Program nauki obejmował anatomię i fizjologię człowieka (absolwent
p. bt. Galon), higienę (Dr. R. Staszkiewicz) oraz pielęgnowanie chorych,
w szczególności chorych psychicznie (Dr. J. Gawroński). Na wspomniane
kursy uczęszczał personał nowo przyjęty.
Część praktyczna kursu odbywała się latem.
W dniach 23. i 24. III. 1928 odbyły się egzaminy pod przewodnictwem
Dyrektora i w obecności wszystkich lekarzy Zakładu. Egzaminował p. Galon
z anatomii i fizjologii, p. Staszkiewicz z higieny, p. Gawroński z psychiatrii
ogólnej i pielęgniarstwa psychiatrycznego. Egzamin złożyli w szyscy kursyści
z wyjątkiem 2 mężczyzn, którzy zostali odstawieni na 3 tygodnie celem przy
gotowania się na osobnym kursie w higienie i poddania się egzaminowi w tym
przedmiocie przed wydelegowanym przez Dyrekcję lekarzem.

N. P. IZ
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II. STATYSTYKA.
TABLICA I.

St an

ilościowy

chorych:

W dniu 31. XII. 26 było
Przybyło w czasie od I. 1. 27 — 31. 111. 28
razem

m.

k.

razem

481
256

458
253

939
509

737

711

1448

218

221

439

Ubyło w czasie od 1. 1. 27 — 31. 111. 28:

I) przez wypisanie
2) „ śmierć
3) „ samowolne oddalenie się
razem:

m.

k.

razem

155
56
7
218

149
69
3
221

304
125
10
439

490 1009
903)

519
•
.
.
Pozostało w dniu 31. III. 1928
Przeciętna dzienna liczba chorych wynosiła 992 (w roku 1926

TABLICA II.

Stan

chorych

według

wyznania:
protest.

rz.-katol. gr.-katol.

żydzi

O gółem

prawosł.

k. razem

k.
m.
W dniu 31. XII. 26
było: 329 284
przybyło: 214 195

m.

k.

m.

k.

m.

k.

m.

k.

m.

28

—

33
I

67
20

74
31

53
16

63
24

4
6

4
2

481 458
256 253

razem: 543 479
ubyło: 182 167

28
4

34
6

87 105
17 24

69
12

87
23

10
3

6
I

737 711 1448
2(8 221 439

Pozostaje3I.lll.28: 361 312

24

28

70

57

64

7

5

519 490 1009

81

939
509

TABLICA III.

iek pacjentów,

przyjętych

do lat 20
do lat 30
do lat 40
do lat 50
do lat 60
do lat 70
do lat 80
do lat 90
wiek niewiadomy

w

wieku

=

28 mężczyzn

=

86

=
=
=
=
==

67
33
22
16
1

razem:

256 mężczyzn

sprawozdawczym:
20 kobiet
79 „
64 „
48 „
22

14
3
1
2

„

„
„
„

253 kobiety
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iv .

Rozpoznanie p sych ozy u pacjentów now oprzyjęłych w czasie
od I. stycznia 1927 do 31. marca 1928 według p łci i wyznania.
Rozpoznanie
dementia parał,
tabo-paralysis
lues cerebri
dementia senilis
presbyophrenia
psych, arferioscierotica
chorea Huntingtoni
encephalitis chronica
„
lethargica
debilitas
imbecillitas
idiołismus
epilepsia
amentia
psychosis infectiosa
„
puerperalis
„
intoxicativa
alcoholismus
morphinismus
cocainismus
psychasthenia
neurosis traumatica
psychopathia
psychosis reactiva
paranoia
paraphrenia
psychosis maniaco-depres.
melancholia involutiva .
schizophrenia hebephrenica
„
catatonica
hysterla
folie a deux
morbus Basedowii
. .
parał, infantilis
psychosis ex inanitione
psychosis anxiosa
hallucinosis ex otiti
•sine morbo

katolicy protest.
m. k.

m.

29 8
3
2 1 7 11
7 11
1
13 7 1
2
6 2
5 3 —
4 5 —
19 17
2
11 6
1
24 10
2
2 3 —
3 4 —
2
1 2
4
17 2
1
5 1
2
1
1
1 3
4 5
1
—
4 19
1
8 6 ____
13 35
1
1 5 —
13 10
2
6 2 —
2 —
1 4
1 2 1 1
2
1 *
2

ogółem przyjęto

214 196 20

k.

prawosł.

żydzi

m.

m.

3
—

k.

1

-

—

—

— —

____

____

___
—

—

—

—

—

7

1
—

—

—

-

------ .

1

1
2

1
—

3
2
-

—

—

—

—

-

—

—

—

-

—

—

—

-

—

—

—

-

—

■

—

2
2
—

____

2

1

—

1

1

____

1
2

—
—

—

—

—

2
2

—
—

—

—

—

—

—

_ _
31

—

—

—

—

3

—

1 —
1
5
3
1

m.

—

1
—

-

—

k.

34
2
—
1 8
7
— —
1

—

—

1
-

razem

6

—

—

—

__

___

2

—

k.
11
1
13
11
1
7

13
1
8
2
—
5
3
—
5
5
3 24 28
—
12
6
—
30 13
1 2
6
—
4
4
2
—
1
2
21
2
—
6
1
2
—; 1
2
3
1 5
6
3
5 24
1
1 9
8
7 18 47
3
1 11
1 17 12
3 8
5
—
—
4
1
■ -----—
6
—
1
2
1
1
2
1
____
2
____

16 24 256 253
509

TABLICA V.

Stan

rodzinny

chorych

pr z yj ,

w

roku

samotni
stanu małżeńskiego
wdowcy i wdowy
w rozwodzie
stan niewiadomy
razem;

sprawozdawczym;

I4l mężcz.
104
„
6 •„
3
„
2
„

128 kob.
85 „
35 „
3 „
2 „

256 mężcz.

253 kob.
12

ISO
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TABLICA VI.

Po

raz

który

w

Z a k ł a d z 1c :
165 kob.
62 ,
16 „
6 „
2 ,
2 „
253 kob.

141 męicz.
85 n
19 »
2 n
6 Af
3
256 mężcz.

poraź 1
poraź 2
poraź 3
poraź 4
poraź 5 i więcej
niewiadomo

TABLICA VII.

chorował

pacjent

przed

przyjęciem

do Zakładu
m.

k.

razem

58
93
35
Do 1 miesiąca
34
21
13
„ 2 miesięcy
24
12
12
n
3
II
10 • 17
7
n
^
n
15
8
7
n
^
n
20
10
10
n
6
„
37
16
21
„ 1 roku
37
18
19
„ 2 lat
49
21
28
,/ 3
•
14
39
25
n
^
n
*
19
48
29
II
II
22
38
16
Ponad 10 lat
20
52
32
Od dzieciństwa
4
2
6
Niewiadomo
253
509
razem:
256
Dziedziczność stwierdzono w roku 1927/28 u 19,5% nowoprzyjętych.
W opiece rodzinnej znajdowało się stale (przeciętnie) 25 chorych,
12 mężczyzn + 13 kobiet.
Pod obserwacją sądowo - psychjatryczną w sprawach karnych było 12
osób — 9 mężczyzn i 3 kobiety.
Orzeczeń sądowo - psychiatrycznych wydano 46 (30 m. + 16 k.),
Pozatem lekarze wydawali orzeczenia na rozprawach sądowych, po
wołani na biegłych w przypadkach nie poddanych pod obserwację psychja
tryczną w Zakładzie.
TABLICA VIII.

Śmiertelność
w
w
W
w
W
w
w
W
w
w
w
w
w
w
W

w

poszczególnych

styczniu
1927
lutym
r,
marcu
kwietniu
rr
maju
„
„
czerwcu
lipcu
/r
sieipniu
ff
wrześniu
ff
październiku
rf
listopadzie
//
grudniu
ft
styczniu
1928
lutym
marcu
//

Mężczyzn
4
3
7
6
4
4
I
3
4
6
2
5
1
4
2
razem: 56

miesiącach:
Kobiet
5
2
5
9
7
5
4
7
5
1
4
2
4
4
5
69
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TABLICA IX.

II
klasa klasa

Klasa wyżywienia:

Bezpłatne miejsca

III
klasa

1/1

razem

3/4 I 1/2

m. k m. k. m. k.
Stan w dniu 31. XII. 1926
Przybyło
a) przyjęto now. pacjentów
bj przyj^o z innych klas . . .

20

439 404

481 458

939

14 3C

207 187
2 13

256 253
6 17

509
23

648 604

743 728 1471

167 158
3 10

218 221
6 17

439
23

170 168

224 238

462

478 436

519 490 1009

75

razem
Ubyło
a) zw oln ion o................................
b) przeniesiono do innych klas
pozostało 31. III. 1928
Vvpisano z Zakładu:

TABLICA X.

wyleczo
nych

do
lat

miesięcy
1
2
3
6
12

2
5
10
15
p. 15

w stanie p o
bez zmiany
lepszenia

zmarło

razem

m.

k.

m.

k.

m.

k.

m.

k.

m.

3
5
4
11
6
1
3
2

2
3
6
10
5
4
2
2

7
8
12
15
12
9
2

—

—

11
16
6
8
9
5
3
2
1
1

8
7
3
11
10
4
2
1

—

7
9
8
17
17
8
2
1
1
—

—

5
4
2
5
6
11
14
3
1
5

7
2
5
6
9
15
16
5
2
2

26
33
24
39
33
26
22
7
2
6

24
21
22
44
41
31
22
9
3
4

65

70

62

46

56

69

218

221

—
35

------—

2 ,
36

—

1

TABLICA XI.

Z aw ó d pacjentów:
a) Mężczyźni
Ziemianie...............................
gospodarze rolni . . . .
przemysł, i rzem....................
kupcy .....................................
uczeni.....................................
na jc z y c ie le ..........................
u c z n i o w i e ..........................
urzędnicy i wojskowi
. .
handl. — kelnerzy
. . .
robotnicy...............................
bez za w od u ..........................

Stan
31. XII. 26.

przybyło

|

ubyło

5
39
95
23
21
8
15
31
3
162
79

5
28
22
15
10
6
9
25
14
84
38

6
26
42
11
12
5
10
16
3
60
27

4
41
75
27
19
9
14
40
14
186
90

481

256

218

519

w roku sprawozd.

pozostało
na 31. III. 28

Z

181
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b) kobiety
a)

ubyło

pozostało
na 31.111. 28

Stan
31. XII. 26

przybyło

25
100
102

53
50
76

38
51
65

40
99
113

13
15
9
9
4
181

8
9
10
3
2
42

2
8
6
5
1
45

19
16
13
7
5
178

w roku sprawozd.

bez zawodu

żony, córki, z intelig........................
„
„
ze stanu średn. . . .
„
„ ze stanu robotn. . .
b)
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ze stanu zarobk.

Nauczycielki i bony........................
Krawcowe, modniarki....................
Książkowe, sprzedawaczki, przekupki
Gospodynie, kucharki, towarzyszki
Siostry, akuszerki, pielęgniarki . .
Służące, ro b o tn ice ........................

458

1

1

253

221

1

TABLICA XII.

P r z y c z y n y śmi erci .
Paralysis progressiva
Taboparalysis
Status epilepticus
Scierosis multiplex
Phthysis pulmonum et intest. et laryng.
Endocarditis
Myocarditis
Insufficientia cordis
Yitium cordis
Apoplexia arteriosclerotica
Anaemia perniciosa
Carcinoma ventriculi
Nephritis chronica
Encephalitis epidemica
Peritoniiis chronica ex appendicitide
Ulcus yentriculi
Cachexia catatonica
Status thymo-lymphaticus
Marasmus arterioscleroticus
senilis
razem

razem

m.

k.

13
1
1
1
19
1
3
2
2
1
1
1
1

2
—
2
1
30

—
—
1
1
3
4

—
3
8

15
1■
3
2
49
1
6
12
6
2
1
1
3
1
1
1
1
1
6
12

56

1 69

125

—

3
10
4
1
—
—

2
1
1
1

—

—

490
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NIEKTÓRE DANE STATYSTYCZNE Z ODDZIAŁÓW.
I. 1. 27
do
31. 111. 28

C h o r o b y zewnęt r zne
a) róża
b) świerzb
c) ropnie i wrzodzianki
d) odleżyny (I pacjentka przybyła z odleżynami)

1 + 5 ')
6
4 + 4
8
22 + 28
50
I + I ')
2(')

Cho r o by wewnętrzne

a)
b)
c)
d)

24 + 19
43

rozwolnienie
czerwonka
dur brzuszny
zimnica

25 + 23
48

e) gruźlica otwarta
0 odra
g) płonica

I nne

niepożądane

zjawiska

1. zanieczyszczenie
2. samowolne opuszczenie zakładu
a) z oddziałów otwartych
b) z oddziałów zamkniętych (pod ścisłym dozorem)
3. samobójstwo

14 + 11
25
5 + 2
7
2 + I
3
-

4 usiłowane samobójstwo bez następstw poważnych
5. przypadkowe uszkodzenia cielesne z powodu
nieostrożności pacjentów
6. wybryki pacjentów względem lekarzy i pielęgniarzy
7. bójki pacjentów między sobą
8. Poród z nielegalnego zapłodzenia pacjentki

1) mężczyźni ! niewiasty
razem
2) nie uwzględniono pacjentów mających swobodę, którzy znów wrócili.

+
2
1 +
3
5 +
13
3 +
12
- +
I

2
2
8
9
I

•
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T e r a p j a.
1) zabiegi chirurgiczne
2) drobne i większe opatrunki
3) karmienie zgłębnikiem
4) zastrzyki skopolaminy
5) zastrzyki morfiny
6) kąpiele prolongowane
a) ze względów psychiatrycznych ’ )
bi ze względów cielesnych
7) izolacja
8) zawijanie w koce
9) nasenniki
10) leki w chorobach somatycznych
11) leki przeciw nap. epilep.
12) zastrzyki extr. opii
13) leki antyluetyczne
14) zimnicę stosowano w przypadkach pp.
15) zajętych pacjentów było przeciętnie dziennie
Śmi ert el ność
1) zmarło ogółem
2) zmarło na gruźlicę
3) autopsji *) dokonano
U s z k o d z e n i e p r z e d m i o t ó w przez
p acjentów wzburzonych
1) szyby i ściany
2) meble
3) odzież
4) bielizna

Z E S z y r 1 i II

I. I. 27. do
31. III. 28.

56 + 38
94
76 + 71
147
5 + 6

-

11
+ 1

-

+ 1

18 (96) i 11 (88)
29 (184)
21 (291) i 19 (137)
40 (428)
18 (35) i 70 (318)
89 (353)
62(6521197(1165)
159 (1817)
25(720)14112689)
66 (3409)

3 + 6
9
19 + 1
20

24 + 11
35
90,3^
56 + 69
125
9 + 30
49

-

+

16 +
28
7 +
8
7 +
16
5 +
13

12
1
9
8

*) Liczby oznaczają ilość chorych, liczby w nawiasach oznaczają ilość stosowań.
2) Autopsji nie można przeorowadzać regularnie z powodu sprzeciwu rodzin.
Bez zezwolenia rodziny nie wolno zwłok poddać sekcji.
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III. ADMINISTRACJA.
Zakres czynności po.szczególnych urzędników zakładowych i ich współ
działania normowany jest ogólnie: regulaminem dla Zakładu z dnia 5.3.1895 r..
przepisami służby wewnętrznej z dnia 2. 3.1897 r., przepisami dla służby pie
lęgniarskiej z dnia 15. 8. 1901 z zał. A., B. i C., instrukcjami z dnia 2. 3. 1897 r.,
instrukcjami dla kas zakładowych z dnia 27. 2. 1901, pozatem rozporządze
niem Starostwa Krajowego z dnia 8. 1. 1927 r. L. dz. 243/27 — 3 dot. podwyż
szenia kosztów utrzymania za pacjentów samopłacących, rozp. Star. Kraj.
h,'
~ 1 dot. chronologicznego układania aktów,
szpnin ifoh
^
3919/27 — Osb., dotyczące podwyż
ko i i
urzędnikom i emerytom o 10%, rozp. Star. Kraj. z dnia
T '
godzin urzędowania, rozp. Star. Kraj. z dnia 10. 5. 1927
ir'ro, t
T
organizacji samorządu krajowego, rozp. Star.
dz- 2714/27 — I dot. wydawania miesięcznika „Ruch
Samorządowy , rozp. Star. Kraj. z dnia 7. 4. 1927, L. dz. 590/27 — III dot
podwyższenia kosztów utrzymania za pacjentów z Tworek, rozp. Star. Kraj.
3376/27 — I dot. odbywania podróży służbowych
samochodem, rozp. Star. Kraj. z dnia 22. 7. 1927, L. dz. 4522/27 — I dot
zwolnienia pracowników krajowych od opłaty za pomieszkanie służbowe.
Okólnikiem Star. Kraj. L. dz. 1087/27 - XIV dot. wystawienia likwidacji ko
sztów podroży, Okólnikiem L. dz. 1135/27 — XIV w sprawie używania w czawagonu sypialnego i rozp. Star. Kraj. z dnia 27. 1.
1928 r., L. dz. 313/28 — Osb. dot. ubezpieczenia pracowników umysłowych
17,
°d 1. 1. 1927 do 31 3. 1928 r. Zakład otrzymał w pływ ów
13.170, 11 niezałatwionych z roku 1926, razem więc 13.181. Z tych załatwiono
do dnia 31. III. il928 r. 13.165, a 16 przeniesiono na rok 1928/29.
Według przepisów, obowiązujących w roku sprawozdawczym. Zakład
przedłczył perjodycznych sprawozdań dwutygodniowych 30, miesięcznych po
10 = 150, cwierćrocznych po3 = 15, rocznych 6.
Urzędowanie opierało się na 52 w zorach formularzowych.
Prace powyższe wykonywało 3 urzędników biurowych administracyj
nych i 5 kancelaryjnych.
W roku sprawozdawczym urzędnicy Zakładu odbyli 21 podróży słu
żbow ych;
1927
w miesiącach

1 II
1 —

III
3

IV V
1 2

VI
2

VII
1

1928
VIII
—

IX X XI
1 2 3

XII 1 II III
1 1 1 2

r az e m
21

Podróży służbowych w roku sprawozdawczym było: do Starostwa
K ojow eg o 5, na zarządzenie Starostwa Krajowego 3, na zarządzenie Dyrekcji 13. Podróże do Starostwa Krajowego odbyły się celem zakupu odzieży,
pielizny i obuwia dla chorych i dla personału, na konferencję rendantów
1 celem zakupu nowej szafy żelaznej, pozatem — podróż Dyrektora celem
, ,
konferencji w sprawie administracji Zakładu i w sprawie uposażenia
leKarzy, podrożę lekarzy zakładowych na Wszechpolski Zjazd Psychjatrów
w Kocborowie oraz na kurs dokształcający serologiczny do W arszaw y; inne
przewiezienia pacjentów i(repatrjantów) oraz
celem zakupienia części do aparatu rejestracyjnego.
W nocy z 29. na 30. kwietnia 1927 dokonano włamania do Kasy zakłaaowej. Kasę rozpruto przy pomocy tlenu, lecz włam ywaczy spłoszono i —
prócz uszkodzenia kasy żelaznej — Zakład innej szkody nie poniósł. Zakład
musiał zakupić nową szafę żelazną. Dla zabezpieczenia kasy przed ponownem włamaniem urządzono w lokalu kasowym stację kontrolną; stróż nocny
musi co godzinę wchodzić do kasy i znaczyć zegar kontrolny. Stróży no
cnych zaopatrzono w broń palną.
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Zakupiono także drugą ogniotrwałą kasę żelazną do przechowywania
dow odów kasowych.
W okresie sprawozdawczym wykonano następujące prace w Zakładzie.
Powiększono kasyno lekarskie przez dołączenie jednego dalszego po
koju, w kasynie i w pokoju bilardowym pomalowano sufity, pokoje w kasynie
wytapetowano; pomalowano sufity i wymalowano 4 pokoje dla lekarzy asy
stentów i w pokoju gościnnym, pomalowano klejową, a częściow o olejną far
bą 22 kuchen oddziałowych,, warsztat krawiecki i prowadzący do niego kory
tarz, w 6 pawilonach pomalowano kaloryfery. W pomieszkaniu lekarza dr.
Z. pomalowano kuchnię, sufity w 4 pokojach i pokoje wytapetowano; ubika
cję, w której mieści się baterja akumulatorowa, pomalowano — w celach kon
serwacji — olejną farbą, w oddziale II m. pomalowano łazienkę olejną farbą,
w mieszkaniu prymarjusza dr. Bielawskiego położono nowe płytki posadzko
we w łazience i w korytarzu. W wili Dyrektora urządzono centralne ogrze
wanie, przeprowadzono zupełny remont, pomalowano korytarze i sufity, w szy
stkie pokoje wytapetowano, założono nowe przewody do światła elektry
cznego, wstawiono troje nowych drzwi. W pawilonie X m. i VI ż. naprawiono
okapy dachów, częściow o założono nowe belki, ponieważ stare belki prze
gniły; naprawiono komin fabryczny, który był popękany. W sali konferen
cyjnej, w audytorium i w pomieszkaniu dr. B. postawiono nowe kaflowe piece,
a usunięto żelazne, tak samo w paw. VIII-. IX. i X. m. postawiono 6 nowych
piecy kaflowych, a usunięto stare żelazne, które nie nadawały się już do dal
szego użytku. W strugalni wstawiono nowe drzwi na miejsce zniszczonych
z powodu wilgoci; naprawiono dachy, pokryto nową papą i smołowano dach
nad stolarnią, oraz dachy nad kotłownią i halą maszyn. Częściowo naprawio
no dachy IV. paw. m. i ż.; przedsionek w mieszkaniu nadpielęgniarza poma
lowano olejną farbą w celach konserwacji. Plac' tenisowy ogrodzono do
wysokości 3-ch metrów drucianą siatką.
Prawie wszystkie budynki zakładowe posiadają płaskie dachy, kryte
„cementem drzewnym". Ponieważ od przeszło 30 lat (maksymalny czasokres
trwałości dla tego rodzaju dachów) nie były one odnawiane, przeto trzeba
będzie odnowić je zupełnie. Okapy wszystkich budynków należy pokryć
farbą w .celach konserwacji. Bruk w obrębie Zakładu jest zniszczony i musi
być przełożony.
Zakład potrzebuje następujących nowych budowli:
a) Domu dla 4 rodzin pielęgniarskich. Istniejące mieszkania nie w ystar
czają. Służba zakładowa wymaga obecności pielęgniarzy na terenie
Zakładu; obecność ich jest możliwa tylko wtedy, gdy pielęgniarze
mieszkają w domach służbowych na terenie Zakładu.
b) Szopy do węgli o płaszczyźnie 5000 m''^. W ęgle, leżące na dziedzińcu,
pod golem niebem, przesiąkają wilgocią, wskutek czego tracą na w y 
dajności cieplnej.
c) Szopy do w ozów na folwarku. W ozy i maszyny, stojące dotąd pod
golem niebem, niszczą się z powodu w p ływ ów atmosferycznych.
d) Budynku warsztatowego. W arsztaty mieszczą się obecnie w róż
nych budynkach, przeważnie w piwnicach. Kontrola Warsztatów jest
w obec tego utrudniona; pozatem są one za ciasne, możnaby zatru
dnić większą ilość pacjentów, brak jednak pomieszczenia.
e) Drugiej oranżerji. Istniejąca oranżerja jest zbyt niska. Zakład posia
da kilka pięknych okazów roślin egzotycznych, których zimą nie ma
gdzie pomieścić.
f) Sanatorium dla nerwowo chorych.
g) Drugiej lodowni, lub powiększenia obecnej.
Pozatem konieczna jest przebudowa piwnic w gmachu administracyj
nym na ubikacje do fizykoterapii.
W urządzeniach technicznych Zakładu dokonano w okresie sprawo
zdawczym następujących inwestycji:
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Przeprowadzono gruntowny remont baterii akumulatorowej, wybudo
wano nową pompę o wydajności 12 kbm. na godzinę, ponieważ 3 stare pom
py przestały dostarczać w ody zupełnie iub dają tak minimalną ilość, że się
nie opłaca zapęd elektryczny. Prócz nowej pompy dostarcza wodę dla Za
kładu jeszcze jedna pompa, która — po przeprowadzeniu remontu — daję
13 kbm. w ody na godzinę. Zakupiono do niej now y pas transmisyjny i napra
wiono motor.
W kuchni postawiono nowy parownik do parowania ziemniaków, a sta
ry parownik naprawiono; do starego i nowego parownika zakupiono po 12
nowych koszyków z blachy.
Do domu mieszkalnego dla lekarzy - ordynatorów pociągnięto nowe,
grubsze przewody elektryczne, ponieważ stare przewody b y ły za cienkie
i nie dostarczały dostatecznej ilości światła.
W gabinecie urzędowym Dyrektora Zakładu i w jego mieszkaniu zain
stalowano telefony pocztowe.
W agę w ozow ą przebudowano według systemu wymaganego przez
Urząd Miar, t. j. na ruchome podłoże.
W pawilonie VJ ż. założono nowe rury parowe do centralnego ogrze
wania, w kotłowni naprawiono gruntownie dwa kotły do ogrzewania ciepłej
wody, w zbiorowej studni do ścieków założono nowe rury paronośne i ochron
ne ściany z cynkowej blachy. Przy parowej maszynie zapędowej w hali ma
szyn wylano metalem łożyskowym trzy łożyska, przy transformatorze do
ładowania akumulatorów — jedno łożysko.
W najbliższej przyszłości należy wykonać następujące prace:
a) Centralne ogrzewanie ciepłem powietrzem w pawilonach męskich
i żeńskich III., V . i VI. trzeba przemienić na ogrzewanie ciepłą wodą,
albowiem wydajność cieplna w wymienionych pawilonach jest zbyt
mała w stosunku do zużytkowanego opału.
b) W kuchni centralnej potrzebne są kotły miedziane lub niklowe. Pod
niszczone kotły żelazne, w użytku od 1917 r. zamiast miedzianych,
zabranych przez władze w ojskowe niemieckie, są nieracjonalne, bo
niehigieniczne i nieekonomiczne; pozatem., kotły są przeżarte przez
rdzę, dziurawe i mogą się stać lada chwila niezdatne do dalszego
użytku.
c) Należy założyć rury odciekowe przy lazaretach celem odwodnienia
terenu.
d) Urządzić piekarnię.
e) Zakupić drugą maszynę zapędową o sile 120 koni. Dotychczasowa
maszyna jest już od 15 lat w użyciu. Maszyna rezerwowa jest licha,
starej konstrukcji, zbyt słaba, potrzebująca wiele opału; posiada siłę
40 koni. Gdyby maszyna stanęła. Zakład byłby bez siły zapędowej.
f) Potrzebna jest nowa sieć telefoniczna. Stara sieć jest tak dalece zni
szczona, że naprawy są nieracjonalne, drogie i nie zaradzają złemu;
aparaty są stare.
W roku sprawozdawczym:
a) zakupiono 647 sprzętów kuchennych;
b) uzupełniono urządzenia higieniczne: zużyto 2312 kg. mydła do prania,
do czyszczenia oddziałów, do mycia i kąpania chorych;
c) urządzenia wychow aw cze:
zakupiono 15 książek dła biblioteki beletrystycznej; prócz tego
p. C. z Poznania darowała dla biblioteki 19 oprawnych roczni
ków czasopism ilustrowanych. Abonowano dla chorych 5 gazet
codziennych i 11 czasopism i ilustracji;
d) zakupiono 1 radjo-odbiornik z głośnikiem (5-lampowy aparat syste
mu Telefunken);
e) pomoce naukowe:
nabyto 16 dzieł dla biblioteki lekarskiej, abonowano 52 czaso
pisma lekarskie i 4 dzienniki urzędowe dla administracji.
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w okresie sprawozdawczym zużyto: ,
a) opalu: 58 681,44 centn. węgla, 111 m. drzewa, 1089 centa, koksu —
w kotłowni, do opalania kuchni, do prasowania przez cały rok, do
oranżerii w okresie zimowym, oraz do ogrzewania 384 ubikacji o ogól
nej pojemności 51 493 kbm. w czasie zimowym, przyczem utrzymy
wano temperaturę 16 do 20“ C.
b) światła: 261.556 kilowatów. Oświetlano 730 ubikacyj o ogólnej po
jemności 89.826 kbm. przez 15 miesięcy, dziennie przeciętnie 11 go
dzin. Prócz tego oświetlano drogi oraz place zakładowe i korytarze
domów mieszkalnych;
c) w ody: 136 800 kbm.
Ogrodnictwo:
w okresie sprawozdawczym
dochód z ogrodnictwa wynosił
8.689.57 zł.
wydatki wynosiły:
aj pobory ogrodnika
4.695.— „
bj zakup nasion i narzędzi_______ 2.450.35 „
razem:
7.145.35 zł.
,
Z pow yższych wydatków przypadają “/s na utrzymanie parków i kwia
tów. Dla ustalenia ew. zysku w ogrodnictwie potrąca się
wydatków od
rozchodu, zatem
rozchodu 2858.14 zł.
pozostaje 5.831,43 zł.
C.

IV. SPRAWOZDANIE Z GOSPODARSTWA ROLNEGO.
Folwark Dziekanka obejmował w roku sprawozdawczym 518 mórg
magdeburskich roli ornej i łąk. Folwark potrzebuje 25 Wykwalifikowanych
robotników i(licząc 5 osób na 100 mórg), a faktycznie zatrudniał tylko 12 robo
tników najemiiych, którzy wykonywali przeważnie prace w podwórzu, mia
nowicie: 1 włódarza, 1 stangreta, 1 szwajcara (mleczarza) z pomocnicą, 1 deputatnika przy świniach, 1 mleczarka, 2 dziewczyny zaciągowe, 2 fornali,
1 stróża i 1 dziewczynę do drobiu.
Pracę na roli jak orkę, koszenie, rozsiewanie sztucznych nawozów,
obróbkę buraków cukrowych, koszenie, sprzęt, odstawę buraków do cukrowni
Nyykonywali pacjenci Zakładu. Pacjenci są tak dalece przygotowani, że mogą
bez pom ocy najemnych robotników wszelkie prace na folwarku wykonać.
Folwark zw ozi rok rocznie ca. 50.000 ctr. węgli z dworca Gniezno do Zakła
du; zwózkę załatwiają pacjenci. D w orzec Gniezno jest oddalony 2 i pół kilo
metra od Zakładu; przejeżdżać trzeba przez całe miasto. Zadanie swe pac
jenci wykonywali sprawnie; nie było ani jednego przypadku interwencji ze
strony policji wzgl. publiczności.
R e w i z j e : W okresie sprawozdawczym folwark był rewidowany i w izyto
wany przez rzeczoznawcę agronomii Szymana, członka Wydziału Kra
jow ego i(2 x) oraz przez marszałka Sejmiku W ojewódzkiego W izego
i członka Raszewskiego w towarzystwie Dyrektora Zakładu Dr. med.
Dr. phil. Piotrowskiego i(l x). Również wizytowali folwark: ryyższy
radca krajowy Grabowski, w yższy radca krajowy Szyszka, pozatem —
prymarjusz dr. Bielawski w zastępstwie Dyrektora Zakładu i 2 razy
inspektor Zakładu Cabański z polecenia Dyrektora.
B u d y n k i : Budynki gospodarcze, znajdujące się w dość dobrym stanie, są
ubezpieczone w Krajowem Ubezpieczeniu Ogniowem w Poznaniu na
sumę 64.000 zł.
Rok sprawozdawczy był dla rolnictwa w tutejszej okolicy wyjątkowo
złym rokiem. Przez 3 miesiące wiosenne noce były zimne. Temperatura
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W dniach 9, 11, 12 i 14 maja 1927 r. wynosWa l/4‘ — 2“ C niżej zera. W dniu
9. i 11. maja padał śnieg. W czerwcu, gdy zboża kwitły, padał deszcz przez
3 tygodnie bez przerwy. Z powodu opadów w ym okło 9 mórg żyta, 4 morgi
jęczmienia, 4 morgi pszenicy, 8 mórg kartofli i 2 morgi owsa. Z powodu
tych opadów trzeba było spuścić staw, który zalał 7 mórg zboża. Koszta
opuszczenia stawu wynosiły, licząc tylko rury cementowe, — 510 zł. Prace
wykonali pacjenci.
W roku 1927/28 sprzątnięto:
kartofli
250.000 kg. a 0,08 zł. = 20.000,— zł
pszenicy
5.790 // tr 0,54 rr
3.126,60 „
żyta
„ 0,41
=
33.575
13.765,75 „
jęczmienia
6.500 // ff 0,41 rr
2 .7 3 0 ,- „
=
owsa
32.150
0,36
10.574,— ,
=
miesz. zboża
13.945
0,36
5.020,20 ,,
== n . 280,90 ,
buraki cukr.
188.015
rr 0,06
siana
30.000
1.500,— ,
tr 0,05
miesz. zielonej
56 fur
448,— ,'
rr 8,00
słomy
100.000
5.000,— ,
rr 0,05
=
razem 73.445,45 zł
Folwark posiadał
31. grudnia 1926 było:
w czasie od 1 1 27. do
31 3. 28. przybyło:
przez zakup
z własnego chowu

koni

bydła

ś.wiń

gęsi

19

34

45

—

kaczek

kur

indy
ków

—

—

—

4

8

90

—

14

—

3
11

1
3

20
38

23

56

135

14

4

58

w ciągu roku ubyło:
przez sprzedaż
wskutek choroby

—

21

—

—

89
8

8

1

—

—

—

_

Stan 31. 3. 1928.

22

35

38

5

4

50

razem:

9

—

6
6

6

Większą część ubytku stanowi bydło odstawione do Zakładu na rzeź.
Stan zdrowia nierogacizny był naogół zadowalniający; 8 warchlaków
padło na gruźlicę.
Stan zdrowia bydła był dobry; strat nię było. R oczny udój mleka
wynosił 69.589 Itr.
Na początku roku sprawozdawczego folwark posiadał 19 koni; doku
piono 4 konie = 23, padł 1 koń, stan obecny zatem — 22 konie.
Folwark zwiózł dla Zakładu w ciągu roku sprawozdawczego ca50.000 oentr. węgli, koksu i drzewa, 640 w ozów piasku, w yw iózł 753 w ozy
śmieci i żużli, odwiózł skóry, rury, oliwę i rozmaite inne przesyłki z dworca
i na dworzec, dostarczył podwód dla duszpasterzy (490 razy), razem więc
— 1.683 powózki. Za wynajęcie powózek pacjentom i urzędnikom Zakładu
folwark otrzymał 235,50 zł.
O.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Kasy Krajowego Zakładu Psychiatrycznego w Dziekance
za czas od 1. stycznia do 31. marca 1927 r.

'n

Rozdz. §

Oznaczenie dochodu

D

A.
I

2

3

4

5

Budżet
przewi
dywał

Wf)łynęło

zł.

zł.

Zatem
więcej
zł.

mniej
zł.

DOCHODY.

Zarząd
Urzędnicy i funkcjon.
1
2 Różne dochooy osobowe
Grzywny
7
2 Dysplinarne
\('pływy własne
I
6 Różne
Śr odki gos p. - t ec hn.
Utrzymanie
XVII
I Nieruchomości
2 Urządzenia gospodarcze
Destynatarjusze
Opłaty
4
2 Bieżące
Wychowanie
XXIX
5 Prcmje za prace
Uiytkowcy
Przyjęcie i zwolnienie
XXVII
2 Zwolnienie
Utrzymanie
XXVIII
I Bielizna, odz'eż i obuwie
2 Żywność
Opłaty
4
2 Bieżące
Zarząd f i nansowy
Czysty zysk z przedsięb.
2
I Z gospodarstwa rolnego
Dopłata Krajowa
VII
7 Dla Zakładu
Pozostałość przenośna
1]
Zaległości z poprz. okr. budź.
XXXIII
Raz e m:

1.366,97

2.721,28

4.088,25

8,75

8,75
26,25

86,73

4.399,375,—

4.198,73

84.406,25

80.580,31

500,-

500,—

—

9,38

—

60,48

200,27
375,-

—

3,825,94

—

—

-

9,38

___

632,50
745,—

267,90
4.389,07

364,60
—

124.840,37

95.285,11

29.555,26

3.000,-

4.388,16

—

20.103,88
1,50
0,25

20.103,88

—

-

1.388,16
—
1,50

62.493,58

243.136,38 1 275.014,75

_

3.644,07

35.707 67

1

62.493,33
67.586,04
31.878,37

Dochody w czasie od I. stycznia do 31. marca 1927 yyynoszą
włącznie dopłaty krajowej w kwocie 20.103,88 — cfr. dz. 5. VII. 7
Przy końcu marca 1927 pozostały nieuregulowane opłaty
za utrzymanie pacjentów w kwocie

r a z e m:
Wydatki za ten sam czas wynoszą
Nadwyżka za czas od I. stycznia do 31. marca 1927 wynosi
a po potrąceniu dopłaty kraj. w kwocie (cfr dochód dz. 5. VII. 7)
Nadwyżka wynosi zatem

275.014,75 zł
52.835.54 „
327,850,29 zł
275.0(4,75 „
52.835.54 zł
20.103,88 „
32.731,66 zł
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Rozdz. §

Oznaczenie wydatku

B.
I

1

11

X
XXXIV
2

XVII

XVIII
XIX
XXXIV

I
2
3
I
3
4
5
I
3
2

1

2
3
4
5
6
I
2
2
17

B

XXVII
XXVIII

I
2

1
2

3
4
XXIX

4

I
2

XXXIV
XXVIII

r

2
3
4
XXIX
XXXIV
5

xxxm
XXXVI

I
2
28

Budżet
przewi
dywał

'^'płynęło

zł.

zł.

I9 I

Zatem
mniej
z).

więcej
zł.

WY D A T K I .

Zarząd
Urzędnicy i funkcjonariusze
Uposażenie
Różne wydatki osobowe
Podróże służbowe i przesiedl.
Biuro
Środki lokomocji
^^'ydatki biurowe
'^'ydawnictwa
Inne wydatki
Zwrot kosztów
Podróże służbowe i przesiedl.
Emerytury i zaopatrzenia
Pozostałość kasowa
Biuro
Ś r o d k i g o s p . - tcchn.
Utrzymanie
Nieruchomości
Urządzenia gospodarcze
mieszkalne
„
higieniczne
,,
lecznicze
,,
pieczy duchowej
Opał, światło i woda
Opał
Światło
Ciężary publiczne
Publiczne
Pozostałość przen.
Utrzymanie
Deśtynatarjusze
Przyjęcie i zwolnienie
Przyjęcie
Zwolnienie
Utrzymanie
Odzież, bielizna i obuwie
Żywność
Hygjena
Opieka lekarska
Wychowanie
Piecza duchowna
Wychowanie
Pozostałość przen.
Użytkowcy
Utrzymanie
Bielizna, odzież i obuwie
Żywność
Hygjena
Opieka lekarska
Wychowanie
Piecza duchowna
Wvcł owanie
Pozostałość przen.
Utrzymanie
Zarząd f i nansowy
Zaległości z poprzedniego okresu
budżetowego
Fundusz Zakł. Krajowych
Ra z e m:

68.123,26.248,75
300,-

61.810,—
15.104,99
57,—

1.250,825,75,—
25,—

1.250,—
822,42

150,894,66

150,—
1.073,22

0,25

—

20,50

6.3T3,—
n . 143,76
243,—
2,58
75,—
4,50
—

__
—
— .
—

___

0,25

—

8,931,25
3.656,25
' 1.500,250,—
625,5 0 ,-

7,298,68
8.525,21
1.488,72
126,—.
528,21

21.250,—
300,—

30.271,20
244,29

55,71

857,50

27,60

829,90

—

_
—

1.632,57
—

11,28
124,—
96,79. 50,—.

178,56
___

4.868,96
—
—
—

9.021,20
___

0,75

—

0,75

—

15,—
112,50

—

15,—
112,50

—

—

12.625,—
45.625,—
775,—
1.200,—

15.110,58
50.926,21
766,15
787,46

137,50
343,75
0,25

343,60

3.637,50
42.776,50
75,—
300,

3.666,—
42.713,17
56,—
290,19

25,—
175,0,25
0,72

—
234.136,38

—
—

—

156,62
—

23.500—
7.901,33
275.014,75

—
—

8.85
412,54
137,50
0,15
0,25
—

63,33
19,—
9,81
25,—
18,98
0,25

—
21.406,25

___

2.485,58
5.30I.2I
—
___
___
—

23,50
—
—
___
—
___

—

23.499,28
7.901,33
53.284,62
31.878,37
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SPRAWOZDANIE KASOWE
Kasy Krajowego Zakładu Psychjatrycznego Dziekanka
za okres budżetowy 1927|28.

Rozdz.

Oznaczenie dochodu
11.

Budżet
przewi
dywał

Zatem

'^płynęło

więcei

mniei

DOCHODY.

Zar z ąd

7
I
XVII

4
XXVIIi
XXIX
XXVII
XXVIII

2
VII

II
XXXIII

XXXVI

Urzędnicy i funkcjonariusze
Uposażenie
Różne dochody osobowe
Grzywny
Dyscyplinarne
Wpływy własne
Różne
Ś r o d k i g o s p.-t e c h n i cz.
Utrzymanie
Nieruchomości
Urządzenia gospodarcze
„
mieszkalne
Destynatarjusze
Opłaty
Bieżące
Utrzymanie
Żywność
Opieka lekarska
Wychowanie
Praca
Uiytkowcy
Przyjęcie i zwolnienie
Zwolnienie
Utrzymanie
Bielizna, odzież i obuwie
Żywność
Opieka lekarska
Opłaty
Bieżące
Zarząd f i nan sowy
Czysty zysk z przedsiębiorstw
Z gospodarstwa rolnego
Dopłata krajowa
Dla Zakładu
Pozostałość kasowa
Zaległości z poprz. ckr. budź.
Opłaty destynatanuszy
Utrzymanie
Opłaty użytkowców
Fundusz Zakładów krajowych

7.198,47

74,—
3.608,32

74,—
10.806,79
28,—

3 5 ,-

7,—

105,—

794,30

19.572,1.500,—

17.332,42
2.08f,—
469,—

337.625,—

347.521,71

9.896,71

7.507,79
18,06

7.507,79
18,05

2,000,37,45

689,30<
2.239,58

5 81 ,-

469,—

2 .000,—

17,45

20, —

1.290,—
4 160,—

I.53I 95
16.387,32
557,65

241,95
12.227,32
557,65

585.412,55

792.815,01

207.402,46

12.000.—

2 802,75

28.930,3,53

47.354,03

9. 972 5
18.424,03
3,53
2136,09

2.137,09
68

.-

68 , —

76.365,06
15.544,19

79.365,06
15.544,19
999.870,- 1.347.195,11

n.485,81

358.810,92
347.325,11

Dochody w okresie budź. 27|28 wynoszą .
t
.
♦
Wydatki za ten sam czas
.
.
.
.
.
.
Nadwyższkakasowa wynosi
którą odstawiono do Funduszu Zakładów krajowych utworzo
nego uchwałą Sejmiku Wojewódzkiego z 25. XI. 1925.
Na końcu roku obr. I927|28 pozosta-y nieuregulowane koszty
utrzymania za pacj. w kwocie, którą się ściąga ♦
.
.
razem
Po potrąceniu dopłaty krajowej (cfr. dochód dz. 5. VII. 7)
w kwocie
.
.
wynosi ostatecznanadwyżkabudżetowa

1.347.195,11 zł
T.299.892,36 „
4/.302,75 zł,

44 168,22 zł
91.470,97 zł
47.354,03 „
44.116,94 zł
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§

Oznaczenie wydatku

Budżet
przewi
dywał

'Wydano

314.533,92.989,1.500,-

295.037,40
116.860,22
1.037,74

5.000,—
3.300,—
200,—
100,5.277,—

5.000,—
5.782,62

193

Za t er n
mniej

więcej

B. W Y D A T K I .
I
1

I
2
3

II

X
XXXIV

I
3
4
5

2
XVII

XVIII
XIX

I
2
3
4
5
6
I
2
2

XXXIV
3
XXVII
XXVIII

I
2
I

2

3
4
XXIX
XXXIV
4

I
2
2

4
XXVIII

XXIX
XXXIV
4

I
2
3
4
I
2
2

5
XXXIII
XXXVI

Zarząd
Urzędnicy i funkcjonariusze
Uposażenie
Różne vKydatki osobowe
Podróże służbowe i przesiedl.
Biuro
Środki lokomocji
Wydatki biurowe
Wydawnictwa
Inne wydatki
Zwrot kosztów podróży
Pozostałość przenośna
Śr odki g osp .-tech n iczn e
Utrzymanie
Nieruchomości
Urządzenia gospodarcze
„
mieszkalne
,,
hygjeniczne
lecznicze
Piecza duchowna
Opał, światło i woda
Opał
Światło
Ciężary
Publiczne
Pozostałość przenośna
Destynatarjusze
Przyjęcie i zwolnienie
Przyjęcie
Zwolnienie
Utrzymanie
Bielizna, odzież i obuwie
Żywność
Hygiena
Opieka lekarska
Wychowanie
Piecza duchowna
Wychowanie
Pozostałość przenośna
Opłaty
Zwrot nadpłaconych kosztów
Uźytkowcy
Utrzymanie
Bielizna, odzież i obuwie
Żywność
Hygjena
Opieka lekarska
Wychowanie
Piecza duchowna
Wychowanie
Pozostałość przenośna
Opłaty
Zwrot nadpłaconych kosztów
Zarząd finansowy
Zaległości z poprz. okr. budź.
Fundusz 2^kładów Krajowych

razem:

h —

19.495,60
__

462,26
_

__

—

200,—

__

95,25
6.222,08
—

_ 4,75
I,—

30.000,17.000,—
6.000,I.OCO,■ 2.000,—
1.200,—

29.833,98
67.023,43
8.290,77
871,69
1.994,79
1.536,94

93.358,—
1.200.—

108.368,74
1.076,65

—

4.000,3 ,-

4.437,31
—

—

50,—
150,-

24,60
13,20

50.500,—
182.500,3.100,—
4.800,—

60.281,30
209.866,02
2.674,15
7.150,75

300,1.375,—

123,80
1.358,24
—

176,20
16,76
Ir-

2 250,66

—

I—
—

14.550,162.024,300,800,—

14.940,28
233.813,78
290,35
1.530,90

5 0 ,700,—
I ,-

12,681,58

—
8 ,-

166,02
—
—

128,31
5,21

123,35
3 ,-

25,40
136,80

58.401,82
44.457.17

999.870,— 1.299.892,36

2,482,62
_

945,08
—

—

50.023,43
2.290,77
—
__

336,94
15.0! 0,74
—

437,31
—

—
__

9.78T,30
27.366,02

—
—

425,85
__

—

2.350,75
—
_
- -

2.250,66

390,28
71.789,78

—
—

9,65
—

3 8 ,18,42
I ,-

—

8.552,15

—

23.871,22
—

—
_

21.438,58

—

730,90

—

8.552,15
58.393,82
44.457,17

321 460,94
300.022,36
N. P. 13
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Fo l wa r k u „Dziekanka*'
za czas od 1. stycznia do 31. marca 1927 r.

Tytuł

Oznaczenie tytułu

Budżet
przewi
dywał

^/płynęło
wzgl.
wydano

zł.

zł.

Zatem
mniej
. zł

więcej
zł.

fl. D O C H O D Y .
1.
n.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Stan
Dopłata z Gł. Kasy Krajów.
Czynsz dzierżawny
Za sprzedaż ziemiopłodów
Dochód z bydła
Ze sprzedaży martw, inwentarza
Korzyści z ogrodu
Różne

—

—

—
5.184,32
8.459,30
—
—
1.250,—

—
1.690,68
—
■—
25,—
100,—

15.624,70

14.893,62

1.815,58

—

Raz e m:

—

6.875,—
7 .374,79
—
25,—
1.350,—

—
—
—
1.084,60
—
—
1.084,60

731,08 ^

B. W Y D A T K I .
1.
n.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

Czynsz dzierżawny
Zakup nasion i art. pastew.
„
sztucznych nawozów
,, żywego inwentarza
,, i utrzym. martw, inwent.
Budowy
Państwowe i inne podatki
Ubezpieczenie ogniowe
Deputat, masło i mleko
Pobory .
Opał
Weterynarz i lekarstwo
Różne potrzeby gospodarcze
Znaczki inwalidowe i Kasa Chorych
Różne
Raz e m:

143,20
2.000, I.OOO,—
3.750,—
1.250,750,—
137,50
150,—
270,—
2.863,—
333,50
125,—
50,—
225,—
78,50

2.837,—
—■
3.029,18
1.249,35
4,80
173,51
—
—
2.510,94
294,—
120,22,10
231,4$
33,10

12.624,70

10.505,46

143,20
—
I.OOO,—
720,82
0,65
745,20
—
150,—
270,—

38,50
5,—
27,90
—
45,40
3.146,67

837,—
—
—
—
—
36,01
—
—
147,94
—
—

—
6,48
—
1.027,43

2.119,24

Dochody wynoszą
wydatki
.
.

.

,

.

.

14.893,62 zł.
10 505,46 „

Dochód czysty

4.388,16 zł.

K.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
f o l w a r k u „D z i e k a n k a“
za rok Obrach. 1927128.

3’ n
Q

Rozdz

§

Oznaczenie paragrafu

porównaniu
z budżetem

Rzeczy
wisty
dochód
w gl.
rozchód

Według
budżetu

mniej
zł.

więcej
zł.

H. D O C H O D Y .
I

1

2

li
1
II
III
IV
V

3

I

I
2
3
2
I
2
2
I
2
I
I
2
2

Od obcych za buraki cukr.
Od zakładu za ziemiopłody
Z gospodarstwa rolnego
Z ogrodu folwarcznego
Od obcych za mleko i masło
Od zakładu za mleko
Od zakładu za bydło
Od obcych za świnie
Od zakładu za świnie
Od zakładu za drób i jajka
Od zakładu za powózki
Od obcych za powózki
Nieprzewidziane dochody

6.800,—
29.000,—
29.920,—
100,—
273,75
16.425,—
6.M0,—
350,—
8.000,—
240,—
5 000,—
206,—
in,25

5.897,60
19.132,72
—

Dochody wynoszą:

102.420,—

69,152,77

—

—
18.899,18
2,915,89
147,90
16.799,88
124,—
5.000,—
235.50
0 10

902,40
9.867,28
29.920,—
100,—
273,75
_
3,084,11
202,10
_
116,—
—
—

m ,i5
44 576,79

_
_
_
_
_
2.474,18
___

—
8.799.88
___

35,50
n.309,56

33.267,23

B. W Y D A T K I .
I

1
11
in

2

1

11
III
3

1

4

1

4

1

6

1

I
I
2
3
I
2
3
4
I
2
3
4
I
2
I
2
3
I
2
3
4
I
2
I
2
I
2
3

Pobory rządzcy rolnego
Zasługi dla pracowników roln.
Deputat dla pracowników stał.
Za prace pacjentów
Składki do kasy chorych
Zakup znaczków inwalidowych
Ubezpieczenie od wypadków
Na dożynki
Zakup koni i źrebiąt
„
krów
,,
świń i prosiąt
,, drobiu
'^^'eterynarz i środki leezn.
Ubezpiecz, bydła od wypadków
Utrzymanie budynków
Zakup 1 utrzymanie narzędzi
'{^'ynagrodz za pożycz, młóck.
Zakup nasion
„
artykułów pastewnych
Odchody kuchenne
Zakup nawozów sztucznych
Opał
Ośw ietlcnic
Podatki
Ubezp. ogniowe i od gradobicia
Kucie koni
Dzierżawa roli
Nieprzewidziane rozchody
Wydatki wynoszą:

3.420,—
4.026,12
6.423,50
2.000.—
600,—
300,—
100,—
200,—
3.0 0,—
8.400,—
6.000,—
500,—
500,—
27,90
2.000,—
5.000,—
1.560,—
7.795,—
23 880,—
1.500,—
8 850,—
642,—
200,—
550,—
750,—
I.OOOj—
980,—
205,48

4.076,—
6.582,28
1.236,03
2.000,—
591,69
128 52
501,43
71,25
2.250,—
6.-25,60
5.929,60
—
401,93
—
286,43
8.058,85
71,16
1.533,—
12.509,40
1.500,—
5.228,25
829,10

___

—
5.187,47
—
8,31
171,48
—
128,75
750,—
2.374,40
70,40
500 —
98,07
27,90
1.713,57
—
1.488,84
6.26
n.370,60
—

3.631,75
___

200,—

—

.1.543,43
1.543,85
567,18
1.680,—
I.2C5,04

___
—

432,82
___

—

656,—
2.556,16
-1.
_
__

_
401,43
_
_
_
_
___
___

—
—
3.058.85
—
_
___
—
—

187,10
993,43
793,85
___

700,—
999,56

90.420,— 1 66.350,02 1 34.416,36 1 10.346,38

1

Dochody wynoszą
wydatki
„

1

69.152,77 zł
66.350,02 „
Zatem czysty zysk

2.802,75 zł

24,069,98

K.
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Szpital

ZESZyi I i

Psychiatryczny

WflRTH
Krótkie sprawozdanie
za
ROK 1927
PODAŁ DyR. DR. K. S Z y M A Ń S K I.

Rok ubiegły zaznaczył się wybitnem powiększeniem ruchu chorych.
Świeży chorzy^ przybywali częstokroć w stanie bardzo ciężkim już to ze
względu na swój stan psychiczny jak na rozmaite komplikacje ze sitrony cie
lesnej. Przy normalnej pojemności Szpitala, wynoszącej 140 miejsc, leczono
w ub. roku 517 chorych, w tem świeżych 355, wypisano 287, zmarło 62, dni
leczenia 76.903.
Szpital psychiatryczny w W arcie powołany został do życia w 1908
roku przez b. Radę Dobroczynności Publicznej b. Gub. Kaliskiej.
W Niepodległej Polsce usamodzielnił się on jako instytucja publiczna
samowystarczalna pod zarządem specjalnego Kuratorium ze Starostą Sie
radzkim na czele.
Do r. 1926 Szpital posiadał jednego lekarza, w ręku którego prócz
całej pracy lekarskiej skupiały się wszystkie agendy zarządu i gospodar
stwa, obecnie ma ich trzech (Dr. K. Szymański od 14. III. 25 r.. Dr. J. Kineł
od 1. X. 1926 r.. Dr. M. Świderkówna od 1. VI. 1927 r.).
Służba pielęgniarska jest świecką, liczy 29 osób. Personel admini
stracyjny i gospodarczy liczy 27 osób.
Corocznie prowadzone są dla personelu sanitarnego wykłady z za
kresu anatomii, fizjologii, higjeny i pielęgniarstwa psychiatrycznego. Rezul
taty są małe ale pewne.
Budżet szpitalny nie pozwala jeszcze na realizowanie zamierzeń w za
kresie pom ocy naukowej. Biblioteka lekarska posiada zaledwie 74 numery
i 7 fachowych czasopism krajowych.
Osobliwość Szpitala stanowią jego zabudowania po b. Klasztorach Ber
nardyńskich ((męskim i żeńskim). Centralne ogrzewanie, wodociąg, kanali
zacja, oświetlenie elektryczne niewiele im odjęły cech średniowiecza. Szpi
tal otacza 4-m orgow y ogród o nierównym terenie.
Fundamentem samowystarczalności Szpitala jest praca 30% chorych,
zorganizowana ściśle produkcyjnie, pomijając wykonywujących roboty po
rządkowe i doryw cze na salach i placach.
Podstawą gospodarstwa szpitalnego są dwa folwarczki łącznej prze
strzeni 105 mg., dzierżawione od W ydz. Roln. W oj. Łódzkiego i od Sejmiku
Sieradzkiego.
W ub. roku urządzono tutaj otwartą kolonię dla 40 chorych, pracujących
na roli, własną piekarnię i w yrób płyt cementowych na chodniki.
Dzienna opłata szpitala wynosi w klasie 3-ej 4 zł., w klasie 2-ej 7 zł.,
i w klasie 1-ej 10 zł..
W ub. roku wyniosły dochody; 251.840.— zł., rozchody: 228.631.— zł..
Opłaty zaległe 'wzrosły do 167.934.— zł..
Aczkolwiek po latach w ojny i dewaluacji Szpital w W arcie własnym
wysiłkiem zbliża się do równowagi, to jednak wskutek tymczasowych za
rządzeń władz, pozostaje on bez podstawy prawnej, któraby gwarantowała
mu byt.
Zagraża mu w ięc stale likwidacja w związku z nieustającą akcją pew 
nych sfer, mającą na celu restytucję Zakonów w gmachach szpitalnych. Ob
ciążają go czynsze dzierżawne za użytkowanie nieruchomości, które za cza-
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SÓW zaborczych byty jego bezsporną własnością. Niechaj w ięc nie będzie
nadal odkładaną sprawa stworzenia Związku Międzykomunalnego powiatów
Ziemi Kaliskiej, zapoczątkowana przez p.p. Starostów i Przedstawicieli Sej
mików zainteresowanych powiatów Zjazdem w W arcie w dniu 4. września
1926 r.

Ze zrealizowaniem powyższego najważniejszego postulatu wiąże się
ściśle rozbudowa Szpitala. Przepełnienie Szpitala w W arcie, przekraczające
normę o zgórą 70%, jest dla niego ciężkim stanem, w szczególności wobec
wadliwej budowy wzniesionej dla innych celów. Przyczynia się to do sta
łego podniecania się chorych, obsługa chorych staje się anormalną.
Rozbudowę Szpitala należy jednak połączyć ze stworzeniem Patronatu
psychiatrycznego, ściśle ze Szpitalem związanego, inaczej w naszych wa
runkach rozbudowany Szpital przepełni się szybko.
Sytuacja w naszem W ojewództwie bowiem jest taka, iż obecnie na
jedno łóżko jest 2,4 chorych. Ludność i władze gminne nie mają jeszcze
zupełnego zrozumienia dla potrzeb psychiatrycznych.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.
= Projekt „Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o opiece
nad osobami psychicznie choremi“ spadł z porządku dziennego ostatniego
posiedzenia Rady Ministrów przed zwołaniem Sejmu i tym sposobem prze
szedł narazie do akt.
= Sprawa projektów budowy zakładów w Chełmie, w Kojranach pod
Wilnem i mn. utknęła narazie na martwym punkcie z powodu braku ustaw
ustalających kompetencje odnośnych czynników mających zająć się temi
sprawami.
= W Szpitalu Psychiatrycznym Kochanówka pod Łodzią pobudowano
pawilon imienia prof. J. Mazurkiewicza, pierwszego dyrektora Kochanówki.
= W Szpitalu Psychiatrycznym w Drewnicy pobudowano jeden nowy
pawilon.
= W majątku Olinno, przy Szpitalu Psychiatrycznym Warta, pow.
siedlecki, uruchomiono kolonię rolniczą dla 40 chorych.
= Dowiadujemy się, że w W arszawie zostały uruchomione 2 przy
chodnie dla alkoholików.
= Lekarz-asystent dr. Kamiński opuścił Zakład w Tworkach z dniem
15-go marca rb. i wstąpił do służby morskiej, jako lekarz okrętowy.
= W Państwowym Szpitalu Psychiatrycznym Tworki wakują dwie
posady lekarskie, o których bliższych informacji udzieli dyrekcja Szpitala.
= W dniu 28. marca rb. odbył się w Łodzi Zjazd Lekarzy Pow ia
tow ych i Miejskich W ojewództwa Łódzkiego, na które Departament Służby
Zdrowia delegował swego przedstawiciela w osobie p. Inspektora Państw.
Służby Zdrowia Dr. Hryszkiewicza. Na zaproszenie p. Naczelnika W oje
wódzkiego Wydziału Zdrowia Dr. Stanisława Skalskiego wygłosili referaty:
Dr. B. Siwiński, Dyrektor Szpitala Psychjatryczhego w Kochanówce i Dr.
K. Szymański, Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego w W arcie, zapoznając
Zjazd z obecnym stanem szpitalnictwa psychiatrycznego i jego potrzebami
na terenie W ojew ództwa Łódzkiego.
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=; SZKOŁA SPECJALNA. Ukazał się z druku i jest do nabycia
w Administracji (Świętokrzyska 30, ra. 11) nr. 1 tomu IV-go „Szkoły Spe
cjalnej", kwartalnika poświęconego sprawom wychowania dzieci anormal
nych i(głuchoniemych, ociemniałych, upośledzonych umysłowo i zaniedbanych
moralnie).
Na treść zeszytu złożyły się następujące artykułu: Hellmann J. —
Liczba głuchoniemych, niewidomych i kalek według spisu ludności z 30. IX.
1921 r., Segał J. — Ekonomia i technika pracy pamięciowej. Łuniewska F. —
Dziecko psychopatyczne. Grzegorzewska M. — Głuchociemni.
W tymże numerze Szkoła Specjalna rozpoczęła druk notatek jednego
z wychowańców „Naszego Domu" w Pruszkowie. Notatki niezmiernie cie
kawe, ilustrujące typ dziecka-samotnika. Oprócz artykułów powyższych
Szkoła Specjalna obejmuje bardzo ciekawy dział sprawozdań i. ooen prac
z dziedziny psychologii i pedagogiki leczniczej oraz kronikę związaną z tym
działem pracy.
= TRZEŹW OŚĆ, Miesięcznik Ilustrowany, Organ Polskiego T ow a
rzystwa Walki z Alkoholizmem „T rzeźw ość". Pod Redakcją Jana Szy
mańskiego.
Ukazał się zeszyt l-s z y i 2-gi tego pisma, poświęconego walce z „naj
straszniejszym biczem Bożym, największą klęską społeczną, jaką jest al
koholizm".
Treść zeszytu I-go: Apel — od Redakcji. Olass J. — C zy przeciwnicy
alkoholu powtarzają tę samą śpiewkę? Dornowska M. — O stosunku ogółu
kobiet do sprawy alkoholizmu. Szymański J. — Największa klęska spo
łeczna. VII. Polski Kongres Przeciwalkoholowy (Sprawozdanie). Tydzień
Propagandy Trzeźwości. Komitet Generalny Obrony Ustawy Przeciwalko
holowej (Odezwa). Kronika.
Treść Il-go zeszytu: prof. dr. P. Gantkowski — Alkoholizm a charakter.
Prof. A. Seelieb — Alkohol w przysłowiach francuskich. M. Skiba — Alko
holizm inteligencji. Konferencja Poiskich Organizacji Kobiecych. Kurs Alkohologji. Poświęcenie Sztandaru Młodzieży Abstynenckiej w Krakowie (z ry
sunkami). M. Skiba — Z wędrownej W ystaw y Trzeźwości. L. W łodarczyk
— Rysunek. Z Komitetu Obrony Ustawy Przeciwalkoholowej. Kronika.
=: W dniu 26. XI. 1927 r. odbyło się Walne Zebranie członków POL
SKIEGO LEKARSKIEGO TOW ARZYSTW A RADJOLOGICZNEGO, na którem między innemi zdecydowano zw rócić sie do Redakcji pism iekarskich
polskich z uprzejmą prośbą o wydrukowanie następujących wniosków, je
dnogłośnie uchwalonych na Zebraniu:
1.
Walne Zebranie członków P.L.T.R. potępia anonimowe prowadzenie
zakładów rentgenologicznych, tj. prowadzenie ich bez podania nazwiska le
karza kierującego i odpowiedzialniego, lub też z podaniem nazwiska fikcyj
nego.
Zebranie, uważa, że takie prowadzenie zakładów obniża powagę rent
genologii lekarskiej i jest szkodliwe zarówno dla interesów ogółu radjologów
polskich, jak i dla nauki poiskiej wogóle. Uchwała powyższa odnosi się
także i od orzeczeń nentgeno-rozpoznawczych.
2.
Walne Zebrani© uważa, że w warunkach dzisiejszych w Polsce
stałe zatrudnienie w zakładach rentgenologicznych lekarzy cudzoziemców
jest niczem nieusprawiedliwione i powinno być surowo potępione. Dyskwa
lifikuje ono rentgenologie polską w obec zagranicy i jest sprzeczne z prawa
mi państwowemi. Zebranie w zyw a członków Towarzystwa do bojkotowa
nia zakładów, które nie zechcą zastosować się do powyższej uchwały.
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3.
Załatwienie praktyki prywatnej (płatnej) nawet pod pretekstem am
bulatoryjnej w Zakładach Użyteczności Publicznej, państwowych i miejskich
powinno być niedopuszczalne.
Walne Zebranie w zyw a Zarząd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa
Radiologicznego do wszczęcia kroków u czynników miarodajnych do osta
tecznego uregulowania tej kw.estji.

ZE ZJAZDÓW.

VI. ZJAZD MIĘDZYNARODOWEGO ZWIĄZKU
PRZECIWGRUŹLICZEGO.
Komitet W ykonaw czy Międzynarodowego Związku Przeciwgruźli
czego, w skład którego wchodzą: prof. Gunn w zastępstwie prof. Theobalda
Smitha, prof. Calmette, dr. Dewez, prof. Raffaele Paolucci, Sir Robert Philip,
prof. Leon Bernard, sekretarz generalny dr. F. Humbert, zastępca gen. se
kretarza, ustali! na posiedzeniu dnia 26. I. rb. w Paryżu prowizoryczny pro
gram VI-go Zjazdu Międzynarodowego, który odbędzie się w Rzymie od
24.—^29. września rb. pod auspicjami włoskiego Związku Przeciwgruźliczego.
W ybór referentów, którzy mają opracować i wygłosić trzy programowe re
feraty z dziedziny gruźlicy, został dokonany jak następuje: 1) Temat biolo
giczny: „Postacie przesączalne zarazka gruźliczego" — prof. Calmette z Instytutu Pasteura w Paryżu, 2) Temat kliniczny: „Rozpoznanie gruźlicy dzie
cięcej" — dr. R occo Jemma, profesor Uniwersytetu w Neapolu, 3) Temat
społeczny: „Organizacja profilaktyki przeciwgruźliczej na w si" — dr. William
Brand, z angielskiego Związku Przeciwgruźliczego.
Liczba tematów, które będą przedmiotem dyskusji, została ściśle ogra
niczona do trzech w yżej wymienionych. — Wszelkie doniesienia, nie doty
czące wymienionych zagadnień, nie będą przyjęte.
Obok powyższych trzech tematów głównych będą wygłoszone (bez
dyskusji) następujące referaty: 1) „Wspomnienie o For!anini‘m" — prof.
E. Morelli z Uniwersytetu w Pawji, 2) Leczenie chirurgiczne gruźlicy płuc"
— prof. Brauer z Hamburga, 3) „Ubezpieczenie obowiązkowe od gruźlicy
we W łoszech"^— referent włoski, 4) „Organizacja przeciwgruźlicza w prze
myśle mediolańskim" — referenci: prezes konfederacji przemysłu, inżynier
i lekarz-inspektor fabryczny.
Zwiedzanie głównych ośrodków organizacji przeciwgruźliczej we W ło
szech będzie udostępnione uczestnikom Zjazdu od dnia 16-go września r. b.
Program wycieczek zostanie później ustalony i przesłany uczestnikom Zjazdu.

Zapisy

na

Zjazd.

Członkowie Międzynarodowego Związku Przeciwgruźliczego
proszeni na Zjazd i otrzymują bezpłatne sprawozdania.

są za

Udział swój winni zgłosić za pośrednictwem Departamentu Służby
Zdrowia (Min. Spraw Wewnętrznych) lub Polskiego Związku Przeciwgruź
liczego (Warszawa, Chocimska 24) do dnia 15-go lipca rb.
W Zjeździe mogą wziąć również udział lekarze, którzy nie są członkami
Międzynarodowego Związku Przeciwgruźliczego, przedstawieni przez Dep.
Służby Zdrowia (M.S.W.) lub Polski Związek Przeciwgruźliczy, Chocim
ska 24.
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Opłata za udział w Zjeździe wynosi 100 lirów od osoby.
Członkowie Zjazdu, którzy pragną wziąć udział w dyskusji i w ypeł
nili powyższe warunki zapisu, mogą być zawczasu zgłoszeni za pośrednic
twem Polskiego Związku Przeciwgruźliczego, o ile nadeślą odpowiednie za
wiadomienia do dnia 15. lipca rb. W dyskusji pierwszeństwo będą mieli ci
uczestnicy Zjazdu, którzy się wczieśniej zapiszą do głosu.

XIII. ZJAZD LEKARZY I PRZYRODNIKÓW POLSKICH.
Komunikat

Nr. I

W myśl uchwały, powziętej na XII. Zjeździe z 1925 r. następny Zjazd
Lekarzy i Przyrodników Polskich odbędzie się w W i l n i e w 1929 r.
Do Prezydium Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Delegacja Stała po
wołała z szeregu swych członków prof. dr. A. Januszkiewicza i prof. dr.
Władysława Dziewulskiego, na sekretarza generalnego został zaproszony
prof. dr. K. Michejda, na Redaktora naczelnego prof. dr. W . Jakowicki, na
skarbnika dr. W . Bądzyński.
Ścisły termin Zjazdu został wyznaczony przez Delegację Stałą w po
rozumieniu z Komitetem Organizącyjnym na dnie 26— 29 września 1929 r.
Po zakończeniu przygotowaw czych czynności w organizacji Wydziału
Naukowego będzie podany w ykaz gospodarzy i sekretarzy sekcji w naj
bliższym komunikacie.
Za

Delegację

Stałą

Zjazdu:

Doc. dr. T. Janiszewski
sekretarz.

Prof. dr. S. Ciechanowski
przewodniczący

Za Komitet
Prof. dr. K. Michejda
sekretarz generalny.

Organizacyjny
Zjazdu:
Prof. dr. A. Januszkiewicz,
przewodniczący.

E

R

R

A

T

A

.

wydrukowano

strona

wiersz

6.800,— zł.
roszkurczu

I,
12,

od dołu II-ty
z góry 2-gi

winno

być

3.000,— zl.
skurczu

ROK V

1928
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PRACE ORYGINALNE.
Krajowy Zakład Psychjałryczny Dziekanka. — Dyr. dr. med. dr. phil.
Al. Piotrowski.

U W A G I K R YTYC ZN E DO PROJEKTU ROZPORZĄ
DZENIA P R E Z Y D E N T A R Z E C Z Y P O S P O L I T E J
0 OPIECE NAD OSOBAMI PSYCHICZNIE CHOREMI.
Skreślił
Al. PIOTROWSKI.

„W Polsce opieka nad psydiicznie chorymi nie jest je
dnolicie uregulowana. Regulacja taka jest koniecznie potrzebna.
Sprawy psychiatryczne mogą być uregulowane drogą ustawodaw
stwa, albo drogą rozporządzeń administracyjnych. Ponieważ opra
cowanie i uchwalenie przez Sejm odpowiedniej ustawy psychia
trycznej wymaga wiele czasu, a sprawa nie cierpi żadnej zwłoki,
pozatem, ponieważ brak doświadczenia na 'terenie ustawodawstwa
psychiatrycznego i wiadomości psychiatrycznych, teoretycznych i prak
tycznych, u czynników ustawodawczych nie rokuje pomyślnie co do
praktycznej wmrtości ustawmy psychiatrycznej, przeto w naszych wa
runkach zaleca sią uregnlować sprawy psychiatryczne drogą rozporzą
dzeń administracyjnych. Miałoby to tą stroną dobrą, że uporządkowanie
spraw psychiatrycznych nastąpiłoby w krótszym czasie. Nałeży przytem mieć na uwadze, że rozix>rządzenia administracyjne, które okażą
sią nieodpowiednie i niepraktyczne, każdej chwili mogą być cofniąte
1 zastąpione nowemi, odpowiedniejszemi rozporządzeniami. Jest to mo
ment baidzo ważny, bo doświadczenia zebrane z praktyki rozporzą
dzeń administracyjnych mogą wpłynąć w dodatni sposób na powstanie
i rozwój późniejszego ustawodawstwa psychiatrycznego. Ustawa, choć
biedna w założeniu, treści i formie, z konieczności obowiązuje zawsze
przez długie lata i może być zmieniona, poprawiona i uzupełniona dopie
ro uchwalą Sejmu, a do takiej uchwały nie dochodzi sią w tempie przy.'^pieszonem. Zarządzenia administracyjne, które okażą sią z biegiem
czasu jako praktyczne, cełowe i pożyteczne, mogą później, gdy stan
rzeczy bądzie tego wymagał, uchwałą Sejmu nabyć formę ustawy“.‘)
Al. Piotrowski: Zasady organizacji spraw psychiatrycznych. — No
winy Psychiatryczne 1927, I—U. pag. 28,

N. P, I
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Każdy psychiatra polski, którepiu uregulo^Yanie spraw psychia
trycznych w Państwie i dobro chorych leży na sercu, z niecierpliwościn, oczekuje szybkiego zorganizowania i ustalenia odpowiedniej opie
ki nad osobami psychicznie choremi. Zdawało siQ, że projekt „Rozporz.idzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o opiece nad osobami psychicz
nie choremi“ , ogłoszony w Roczniku Psychiatrycznym 1928, VII, jest
niedaleki realizacji. Fakt przedłożenia tego projektu, opracowanego
starannie i z dużym nakładem energji, zasługuje na podkreślenie przedewszystkiem dla tego, że droga obrana jest niewątpliwie najkrótsza.
Gwarantuje ona uporządkowanie sprawy w przyspieszonem tempie
i w obecnych warunkach przedstawia najwłaściwszy sposób dopięcia
celu.
Bez względu na problematyczną wartość niektórych artykułów
projektu, już ta okoliczność, że rozporządzenie posunęłoby sprawę
o olbrzymi krok naprzód, ma pierwszorzędne znaczenie.
Niestety, w ostatniej chwili przed zwołaniem Sejmu projekt spadł
z porządku dziennego posiedzenia Rady Ministrów i wobec wygaśnię
cia pełnomocnictw Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozpo
rządzeń z mocą ustaw, — przeszedł do akt.
Wszelako sprawa organizacji opieki nad osobami psychicznie
choremi pozostała nadał aktualną.
W obec tego nasuwa się pytanie, co będzie dalej? Czy obecny
stan rzeczy ma pozostać niezmieniony? Nie potrzebuję chyba przypo
minać, co każdemu wtajemniczonemu jest wiadome, że sprawy psychia
tryczne stoją źle w Polsce; stan ich jest opłakany. Zagranica wytyka
nam niezdarność i naigrawa się z naszej gospodarki w tej dziedzinie.
Katastrofa się zbliża. Aby jej uniknąć, trzeba niezwłocznego czynu.
Pośpiech jest konieczny.
Zagranicą opieka psychiatryczna jest zorganizowana praktycznie,
pomyślana rozumnie i wszechstronnie, ujęta w formę prostą, przedsta
wiającą instytucję, postawioną na mocnych fundamentach, opartych
na nauce i długołetniem doświadczeniu. W przepisach zagranicznych
znajdujemy cenne wskazówki; możemy z nich wybierać te, które naj
bardziej odpowiadają naszym potrzebom i które dadzą się zastosować
bez zwłoki.
Rozumie się, że w wyborze ich trzeba przestrzegać ostrożność
i przejąć tylko przepisy zasadnicze, pod każdym względem dobre, na
które większość psychiatrów zgodzićby się mogła bez zastrzeżeń, na
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tomiast należy pominfu' te przepisy, które nie są zasadnicze, które są
mniej ważne, które komplikują rzecz i utrudniają realizację planu.
W obecnych warunkach nie jest wskazane uregulowanie opieki
psychiatrycznej drogą ustawodawstwa. W Niemczech np. niema ustawy
psychiatrycznej, a jednak opieka nad osobami psychicznie choreml stoi
na wysokości zadania dzięki rozumnym przepisom administracyjnym.
Czy ta droga, najkrótsza, najprostsza i najtańsza nie byłaby możliwą
także w Państwie Polskiem? Czyżby Rada Ministrów wzgl. Min. Spraw
Wewn. w łączności z Min. Sprawiedliwości i z Min. Skarbu nie mieli
być władni do wydawania rozporządzeń w celach zorganizowania opie
ki nad osobami psychicznie choremi?
Najprostszy sposób. proMmdzący szybko do celu, upatruję właś
nie w rozporziidzeniacii administracyjnych, wydawanych ad hoc. Ze
względu na ważność sprawy ze stanowiska społecznego i państwowego
jako też ze względów ekonomicznych należy uchwycić się tego sposobu
zaradzenia złemu. Istnieje precedens. Na początku egzystencji Pań
stwa Polskiego ludność cierpiała wiele z powodu szerzenia się groźnych
epidemji. Niebezpieczeństwo zlikwidowano w stosunkowo krótkim cza
sie środkami radykalnymi przy pomocy Komisarza Rządu do walki
z chorobami epidemicznemi.
W dzisiejszych czasach przydałby się Komisarz Rządu do spraw
psychiatrycznych. Wyposażony w kompetencje, byłby władny zapro
wadzić porządek w tej dziedzinie życia społecznego, zaniedbanej w za
straszającej mierze. Cel zostałby osiągnięty w krótkim czasie i z nie
wielkim nakładem kosztów. Rzecz musiałaby jednak być ujęta nieco
odmiennie od projektu „Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej''.
Z pewnością zarządzenia Komisarza Rządu resp. rozporządzenia mi
nisterialne dałyby na razie pod względem praktycznym pożyteczniej
sze wyniki niż niektóre przepisy, zawarte w projekcie „Rozporządze
nia Prezydenta Rzeczypospolitej", które ze wzglądu na swój charak
ter ustawowy nie mogłoby być przez niego zniesione. W przeciwieńst
wie do ustawy, rozporządzenie ministerialne jako zarządzenie admini
stracyjne — o ileby się okazało wadliwe i o ileby nie odpowiadało po
trzebom chwili — mogłoby każdego czasu być zastąpione doskonal
szymi przepisami.
Projekt „Rozporządzenia Prezydenta" posiada duże walory, atoli
zawiera także niejeden artykuł, który z punktu widzenia psychjatry
zakładowego oraz z punktu widzenia interesu chorych jako też ze
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wzglQclu na skomplikowani] formę nadzoru nad zakładami psychiatrycz
nymi wywołuje sprzeciw.
Bez zastrzeżeń można przyjęć w dotychczasowej redakcji „P ro
jektu" cały Rozdział I i II. Na wyszczególnienie zasługuje pożytecz
ny przepis, zawarty w artykule 11-yra, dotyczący świadczeń Kas Cho
rych. Niema podstawy do przyznania Kasom Chorych przywileju zara
biania na zakładach psychiatrycznych. Zalecałoby sie jednakże odnoś
ny ustęp wspomnianego artykułu sformułować nieco składniej i nadać
mu brzmienie mniejwięcej takie:
„Przyznane art. 44, poz. 292 Kasom Chorych prawo opłacania kosztów
kuracyjnych za członków w szpitalach publicznych w wysokości odpowiada
jącej połowie własnego przeciętnego szpitalnego kosztu utrzymania i leczenia
chorego, nie ma zastosowania do zakładów psychiatrycznych**.

Nie wywołuje sprzeciwu Rozdział III, art. 14— 20, Rozdział IV,
art. 21, 33, 34, 36, 37, Rozdział V, art. 38, Rozdział VI, art. 40, 42,
Rozdział VII, art. 43, 44, Rozdział VIII, art. 46, 47, 48, 49, Rozdział
IX, art. 51, Rozdział X , art. 52— 56.
Obawiam się, że niektóre artykuły Rozdziału IV mogą wprowa
dzić niepokój i zamęt wśród chorych, ponieważ opieka nad psychicz
nie chorymi, umieszczonymi ly zakładach psychiatrycznych, ujęta jest
w sposób zbyt ociężały, zawity i niepraktyczny.
Art. 22 np. przewiduje, że na wypadek skargi prezes Sądu Okrę
gowego może zarządzić zbadanie przez sędziego, czy zachodzi potrzeba
zatrzymania przymusowego danej osoby w zakładzie.
Sądzę, że zderzyłyby się tu dwa zasadniczo odrębne pojęcia,
mianowicie pojęcie prawnicze i pojęcie lekarskie.
O potrzebie przymusowej opieki zakładowej z przesłanek psych
iatrycznych powinien decydować psychiatra, t. j. inspektor psychia
tryczny.
Sędzia wzgł. prokurator bada formalną stronę, t. zn. okoliczność,
czy zostały przy umieszczeniu pacjenta w zakładzie zacłiowane przepi
sane formalności, resp. wystąpi czynnie w przypadku przestępstwa, np.
gdyby inspektor psychiatryczny orzekł, że z przesłanek psychiatrycz
nych nie zachodziła potrzeba przymusowego zatrzymania. W takim
razie zaistniałby fakt nieprawnego pozbawienia wolności obywatela.
Nieprawne — przymusowe zatrzymanie osoby w zakładzie interesuje
przedewszystkiem prokuratora, który z urzędu zobowiązany jest zająć
się sprawą. Niepotrzebnie zatem wymaga się wystąpienia prezesa Są
du Okręgowego. Wystarczy, gdy w danym przypadku skarga zostanie
skierowana wyprost do prokuratora, który przeprowadzi d o c h o d z e n i a
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na zasadach, określonych przez ustawę postępowania karnego.
ga ta jest najprostsza. Osobne przepisy są zbyteczne.
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Od biedy możnaby się zgodzić na formę opieki prawnej określoną
art. 22 i I i II, 1. W referacie^) przygotowanym na VHI. Zjazd Psychj.
Polskich w Warszawie 1928 r. wspomniałem o ingerencji sądowej, ma
jąc na myśli stosunki wielkopolskie, gdzie pewne ingerencje nadzorcze
posiada prokurator sądu okręgowego, któremu donosi się o każdym
chorym, przyjętym do zakładu. Prokurator ma prawo i obowiązek
zażądać od dyrekcji sprawozdania, o stanie chorobowym pacjenta. Na
tern kończą się jego ingerencje.

Niema przeszkód, aby owe ingerencje przejął prezes Sądu Okrę
gowego ałbo sędzia okręgowy.
Nie godzę się atoli na przepis (art. 22, II 2), że prezes Sądu Okrę
gowego może udzielić sędziemu s t a ł e j delegacji do' sprawowania
nadzoru, przewidzianego art. 22— 29, nad wszystkimi lub niektórymi
zakładami okręgu .danego Sądu Okręgowego.
Przepis ten przypomina sławetną ordynację austrjacką z 28. czer
wca 1916 r. (L. 207 D. u. p.), §§ 16— 24, traktującą zakład psyćhjar
tryczny jako instytucję detencyjną, stawiając psychjatrów na równi
z dozorcami więziennymi, z tą jednak różnicą, że dozorcy więzienni
podlegają tylko nadzorowi fachowemu, t. j. prokuratorowi i jego wła
dzy przełożonej, psychjatrzy natomiast podlegają w zakresie swojego
fachu nadzorowi niefachowemu.
Obrońcy ordynacji wspomnianej argumentują, że bywa ona sto
sowana łagodnie. Jest to argument słaby i dowodzi, że przepisy są
złe, jeżeli istnieje powód do złagodzenia ich skutków.
Uwidocznia się w nich tendencja wyeliminowania decydujących
ingerencji psychjatry w sprawach psychiatrycznych.
Między wierszami art. 22, II. 2 i następnych daje się wyczuć
pewna nieufność do psychjatry z tym przydźwiękiem, że psy
chiatra nie jest zdolnym ex re swojej wiedzy fachowej i swego do
świadczenia rozpoznać samodzielnie chorobę psychiczną oraz sumien
nie rozstrzygnąć o potrzebie pobytu pacjenta w zakładzie. Przyjmuje
się, że psychiatra jest człowiekiem a priori skłonnym do przestępstwa,
któremu łatwo przychodzi zamknąć i przetrzymać przymusowo i gwał
tem w zakładzie osobę zdrową.
Al. Piotrowski: Zasada sw obody osobistej a przymusowe umiesz
czenie psychicznie chorego w szpitalu. — No'w. Psychj. 1228, I—^II.
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Przepisy w rodzaju artykułów zawartych w Rozdziale IV ubliżajij godności całego stanu psychiatrycznego i daja się odczuwać jako
inorałny policzek wymierzony w stronę psychiatrów. Przejście nad nimi
do porządku bez energicznych protestów byłoby publicznem świadec
twem niedołęstwa. Przeciwko oficjalnemu napiętnowaniu psychiatrów
jako typu łudzi a, priori mniej uczciwycłi, powinni psychiatrzy zaprote
stować i nie pozwolić powątpiewać o swej uczciwości.
Nieufność do psychiatrów przebija przedewszystkiem z przepisu
0 nadzorze nad zakładami psychiatrycznymi w postaci kontroli, wyko
nywanych przez niefachowców.
Każdy doświadczony i nieuprzedzony psychiatra wie, że w licz
nych przypadkach nie będzie możliwe dla niefachowca stwierdzić na
podstawie dorywczego przesłuchania, czy badany potrzebuje konie
cznie opieki zakładowej lub nie. Kwerułanci, psychopaci, paranoicy,
parafrenicy, narkomani potrafią dysymulować i chorobę swoją tak spry
tnie maskować, gdy sytuacja tego wymaga, zwłaszcza wtedy, gdy
stan ich się nieco poprawił, gdy mogą się zdobyć na tyle energji, aby
przez pewien czas zachować równowagę psychiczną, — że niefachow
cowi trudno będzie oprzeć się wrażeniu, iż ma do czynienia z osobami
zdrowemi, które niesłusznie znajdują się w zakładzie.
Uczą nas przecież doświadczenia, zebrane w procesach o ubezwłasnowołnienie, że, mimo wyczerpującego i uzasadnionego orzeczenia
psychjatry zakładowego, który po szczegółowem badaniu i dłuższej ob
serwacji chorego wyrobił sobie dokładny obraz o chorobowym stanie
umysłowym pacjenta i o potrzebie jego ubezwłasnowolnienia, sędzia
— pod wrażeniem chwilowego poprawnego zachowania się chorego —
nieraz nie orzekł potrzeby jego ubezwłasnowolnienia.
Stanowisko sędziego będzie zrozumiałe, jeżeli uwzględnimy za
chowanie się chorego, któremu grozi ubezwłasnowolnienie. Chory, na
wet paralityk w początkowym okresie cierpienia, o ile jest przy pełnej
świadomości, stara się na rozprawie sądowej za wszelką cenę pozować
1 utrzymać równowmgę psychiczną, nie mówić od rzeczy; nie zacho
wuje się on prze\vrotnie, nie przejawia widocznej słabości psychicznej.
Przeciwnie, zdarza się nieraz, że przed sądem chory umie za
chować się poprawnie, mówić składnie, myśleć pod względem formal
nym prawidłowo, argumentować napozór logicznie, dowodząc np., że
nie można przecież bezwzględnie pozbawiać własnej woli osoby, która
przez pewien tylko czas żyła nad stan albo przejściowo nie zajmowała
się swojemi sprawami, że o ile nastąpiłoby ubezwłasnowolnienie, było
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by to dowodem, że można każdego czasu ubezwłasnowolnić cały świat.
Niekiedy udaje się choremu wyprowadzić w pole nietyłko sąd, ałe i ro
dzinę, która zrobiła z nim najgorsze doświadczenia.
Kto ■ w takim zachowaniu się chorego upatruje, że chory nn>
potrzebuje być ubezwłasnowolniony, dozna przykrego rozczarowania,
gdyż pozorna poprawa stanu psychotycznego nie trwa długo.
Znawca znajduje się w trudnem położeniu wobec braku zrozu
mienia dla przedmiotu u niefachowców. Wywody jego, że pacjent cierpi
na chorobowe zaburzenia psychiczne, na, omamy, na urojenia, że na
swobodzie będzie bezwzględnie oddawał się różnym ekscesom i nisz
czył swoje siły, że zniedołężnieje cieleśnie i psychicznie, że będzie się
zaniedbywał, że upadnie moralnie i materialnie, że narazi rodzinę na
nędzę i nie zdoła wskutek słabej woli o własnych siłach oprzeć się po
kusom, pobudzającym go do wydawania niepotrzebnie pieniędzy, —
wywody te, aczkolwiek słuszne i odpowiadające doświadczeniu, nie
mogą służyć sędziemu za podstawę do ubezwłasnowolnienia chorego.
Miarodajnym bowiem dla sędziego jest tylko stan obecny badanego,
a w tym stanie, przemijającym, sędzia nie dostrzeże chorobowych za
burzeń psychicznych, któreby mogły stanowić o kryterjach ubezwłas
nowolnienia. Objawy chorobowe, niewyraźnie zarysowane, tkwiące
głęboko w ustroju, mogą być rozpoznane tylko wprawnem okiem do
świadczonego psychjatry, na podstawie dłuższej obserwacji i szcze
gółowego, starannego klinicznego badania. Dla laika natomiast nie
są one dostrzegalne.
Podobnie działoby się, gdyby sędzia miał decydować o potrzebie
pobytu chorego w zakładzie psychjatrycznym.
Czy kontrola przeprowadzona np. w formie odwiedzin sędziego,
wywołującego swojem nagłem zjawieniem się na oddziałach silne po
ruszenie wśród wrażliwych, łatwo pobudliwych i drażliwych chorych,
może być nazwana racjonalną? Czy znajomość artykułów ustawy jest
już kwalifikacją do orzekania o stanie psychotycznym i czy wiedza pra
wnicza przedstawia dostateczną gwarancję, że sędzia podczas swojej
wizyty zorjentuje się szybko i należycie w otaczającym go chaosie zja
wisk psychotycznych i zdoła rozpoznać, że chory, domagający się
natarczywie głośnem lamentowaniem i wyrzekaniem wypuszczenia na
wolność, — potrzebuje opieki zakładowej lub nie?
Nie ulega wątpliwości, że wizyty takie podniecałyby kwerulantów, psychopatów, paranoików, parafreników itp., pobudzałyby ich do
ciągłych remonstraćji i do prowokacji. Nieuzasadnionym skargom nie
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byłoby koiica i sędzia stale urzędowałby w zakładzie. Zamiast za
biegów łekarskich dominowałyby w szpitalu rozprawy sądowe.
Dość mamy przykładów z odwiedzin takich chorych przez ich
krewnych i znajomych. Po odwiedzinach chorzy są zwykłe podnie
ceni i wzburzeni. Dopiero wskutek wstrzymania wizyt następuje u nich
uspokojenie i pewne zrównoważenie psychiczne.
Pocóż więc niepokoić biednych nieszczęśliwców, łatwo pobudli
wych, pocóż ich podniecać badaniem sądowem, przesłuchiwaniem, spi
sywaniem protokułów i denerwować oświadczeniem, że muszą nadal
pozostać w zakładzie. To im na zdrowie nie wyjdzie. Nie tak winna
wyglądać pomoc, którą należy nieść chorym. Nie w ten sposób do
prowadzimy ich do zdrowia, nie polepszymy ich położenia. Chorzy
koniecznie potrzebują spokoju, spokoju i jeszcze raz spokoju, nie zaś
szkodliwego drażnienia. Umieszczono ich w zakładzie po to tylko, aby
ich uchronić od szkodliwości i przykrości życiowych.
Odwiedzin kontrolnych sędziego w zakładzie nie należy'stawiać
na równi z terminem ubezwłasnowołnieniowym, ponieważ na taki
termin chorych drażliwych, łatwo pobudliwych, z łabiłną wzmszeniowością nie doprowadza się, ze względów lekarskich także nie dopusz
cza się sędziego do chorjmh.
Przesłuchami sądowymi wprowadzimy do zakładu sztuczne kon
flikty i przez to zwiększymy dolegliwości psycliiczne chorych, pogor
szymy ich stan i wywołamy głęboki i trwały niepokój.
Czy osoby, izolowmne wbrew własnej woli w barakach, przezna
czonych dla chorych, cierpiących np. na cholerę, dżumę itp., gdzie
swoboda osobista jest więcej ograniczona niż w więzieniu, śmiemy nie
pokoić przesłuchaniami sądowemi? Nikomu <nie przyszło na myśl żą
dać, aby nadzór nad szpitalami dla chorych epidemicznych był powie
rzony prezesowi Sądu Okręgowego, prokuratorowi, sędziemu, aby do
tych szpitali był wydelegowany sędzia celem przesłuchania, spisania
protokułu i 'zbadania chorych na okoliczność, czy czasem nie są nie
słusznie izolowani i pozbawieni wolności.
Albo czy komu się przyśniło powierzyć sądownikom kontrolę nad
maszynami, nad czynnościami fabrycznemi, nad sprawnością i wydaj
nością pracy inżynierów, monterów, robotników?
Każdy jest przekonany o tern, że o potrzebie izolowania chorego,
cierpiącego na chorobę epidemiczną, może decydować tylko lekarz epi
demiolog; każdy logicznie myślący społecznik oświadczy, że kontrola
maszyn należy do fachowca, t. j. inżyniera.
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Dlaczego tylko psychiatra ma być a priori niezdolnym do decy
dowania w sprawach psychiatrycznych, dlaczego dla psychiatry usta
nawia siQ przepisy, z których wynikałoby, że iest on ignorantem, nie
pewnym, niesumiennym, nie zasługuiiicym na zaufanie, dlaczego tylko
iemu a priori przypisuic się skłonności przestępcze, niedołęstwo, nie
zdolność do decydowania o potrzebie pobytu chorego w zakładzie? Dla
czego nie miałby być dostateczny nadzór nad zakładem psychiatrycz
nym wykonywany przez psychiatrę? Przecież nie kto inny, iak tylko
on pod względem rzeczowym iako specialista iest kompetentny do
rozstrzygania kwmstii specyficznych, albowiem posiada on niezbędni}
do tego wiedzę fachową, doświadczenie oraz dokładną znaiomość rze
czy, a pod względem sumienności nie ustępuie innym urzędnikom.
Niema powodu wątpić w iego kwalifikacie i .w iego uczciwość. Nie
ufność względem niego, przebiiaiąca między wierszami.Rozdziału IV,
nic iest uzasadniona. Dla chorego załatwianie przez psychiatrę spraw
z’A'iązanych z stanem psychotycznym chorego miałoby tę korzyść,
że nastąpiłoby bezpośrednio i wcześniei niż wtedy, gdyby one miały
być traktowane przez sędziego. Czy sędzia, działaiący par dis.tance,
daie większą gwarancię znaiomości rzeczy, doświadczenia i sumien
ności niż psychiatra w charakterze inspektora, który rzecz zna zbliska
i który przez dłuższy czas miał możność obserwowania chorych?
W interesie chorego iako też ze \yzględów na uproszczony tryb
urzędowania decydowanie o potrzebie pobytu w zakładzie powinno
stanowić integralną część kompetencii inspektora psychiatry, ze wzgh;uu na okoliczność, że zna on nailepiei materię. Przecież i wtedy, gdy
by sprawa była przedłożona sądowi do zbadania, ostateczna decyzia
zapadłaby dopiero po orzeczeniu się psycliiatry. Pocóż więc obierać
drogę okrężną? Prosta droga iest naikrótsza, uaitańsza i na niei naiszybciei docłiodzi się do celu.
Od decyzii inspektora psycliiatry pacient albo iego powiernik
zawsze icszczc mógłby wnieść zażalenie do kolegium sądowo-psychiatrycznego.
Niema zatem danych, aby przyiąć, że pod nadzorem inspektora
jisychiatry ochrona praw osobistych psychicznie chorych, umieszczo
nych w zakładach psychiatrycznycli, byłaby mniei zapewniona niż pod
nadzorem sędziego, że inspektor psycłiiatryczny orientowałby się mniei
sprawnie i działałby mniei gorliwie i mniei sumiennie niż sędzia.
Zresztą nadzór sądowy byłby w istocie problematyczny, a na
wet iluzoryczny i w skutkach swoich bezprzedmiotowy i bezcelowy.
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skoro dyrektor zakładu iia mocy § 27 Rozdziału IV sprzeciwem swoim
każdego czasu mógłby wstrzymać wykonanie postanowienia sędziego
w sprawie zwolnienia chorego. W ogółe art. 27 znosiłby w praktyce
])oprzednie i następujijce artykuły, ałbowicm dyrektor mógłby sprzeci
wom swoim zniweczyć każdij decyzji; si;dziego. Stwarzałoby to niepo
trzebne konflikty, irytacje si;dziego, dyrektora, a co gorsza — cłiorogo, i tym sposobem, zamiast służyć, szkodziłoby sprawie w wysokim
stopniu. Byłby to niepożądany wynik stosowania przepisów jedno
stronnych, powstałycłi z teoretycznycłi rozważań i z dowolnych kon
strukcji myśłowycłi, nieodpowiadającycłi doświadczeniu i praktyce szpi(ałnej w zakładzie psychiatrycznym.
Stąd wniosek, że przepisy Rozdziału IV nie przedstawiają szczc;śłiwogo rozwiązania zagadnienia nadzoru nad zakładami psychiatrycz
nymi ; dozór tego typu, jaki jest przewidziany w rozdziałe wspomnianym,
winien wywołać sprzeciw obozu psychiatrycznego.
Obrońcy koncepcji nadzoru sądowego nad psychiatrami argumentnją m. in. w ten sposób, że konstytucja przewiduje, kto będzie są
dził Prezydenta Rzeczypospolitej i sędziego, a jednak nie czują się oni
tein urażeni. Argument ten nie może być uznany za ważki, albowiem
przepisy te mówią o sądzeniu, a nie o nadzorze. Nie dopuszczają one
wniosków, że sędzia jest a priori ignorantem, niesumiennym, przestęp
czym i że dla tego urzędowanie jego winno stać pod kontrolą laików,'
że dla tego każda jego decyzja winna podlegać kontroli osobnej ko
misji, która z fachem nic niema wspólnego.
Przepisy wspomniane przewidują tylko karę za niezastosowanie
się do obowiązującycłi praw. To jest zupełnie co innego.
Nicby nie można powiedzieć przeciwko podobnym przepisom dla
psyclijatrów, przepisom, przewidującym ciężką karę w wypadku do
puszczenia się przestępstwa pozbawienia wolności zdrowej osoby przez
przymusowe trzymanie jej w zakładzie albo w wypadku przyczynienia
się do bezprawnego internowania jej w zakładzie.
Taki przepis stanowiłby dostateczną gwarancję bezpieczeństwa
dla swobody osobistej obywatela.
W Rozdziałe IV o nadzorze nad zakładami psycłijatrycznymi
]U’zewidziane jest współdziałanie biegłego, który ma towarzyszyć sę
dziemu. Z przepisu nie wynika, że sędzia jest związany opinją bieg
łego.
W obec tego wyłaniają się dwie możliwości: albo sędzia będzie
polegał ślepo na zdaniu biegłego, a wówczas jego urzędowanie będzie
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zbyteczne, albo też sąclzia bidzie się kierował li tylko wlasnem zda
niem i wówczas powstanę niepożądane wyniki.
W razie nieobecności biegłego, wskazanego przez Min. Spraw
Wewn., sędzia może zawezwać na biegłego lekarza urzędowego. Mo
ment ten pogarsza sytuacją. Bo czy lekarz urzędowy jest już z urzę
du psychjatrą? Ponieważ niema ustalonej definicji biegłego, więc
biegłym może być każdy lekarz, którego sędzia za biegłego uzna.
Wszelako nie każdy lekarz jest już fachowcem, nadającym się do
orzecznictwa psychjatrycznego, jeżeli zważymy, że zadania osób kon
trolujących zakłady są natury psychjatrycznej. Idzie nietylko o to, by
stwierdzić, czy ktoś jest psychicznie chory-, czy też zdrów, lecz pozatem trzeba orzec, czy w danym przypadku opieka zakładowa jest
pożądaną Wzgl. konieczną. Lekarz urzędowy bynajmniej nic daje
gwarancji, że się lepiej wywiąże z zadania niż dyrektor-psychjatra.
Nawet gdyby był fachowcem-psychjatrą, czy- już z tego tytułu na
podstawie odwiedzin zakładu miałby w konkretnym przypadku o po
trzebie opieki zakładowej wydać właściwą ocenę lepiej i pewniej niż
doświadczony dyrektor-psychjatra, który badał i obserwował chorego
przez dłuższy przeciąg czasu?
Postulat nadzoru sądowego można wytłómaczyć faktem, że
szpital psychjatryczny jest jeszcze uważany jako zakład detencyjny.
Zakład psyclijatryczny powinien być traktowany podobnie, jak szpital
dla chorób zakaźnych, gdzie niema dozoru sądowego, choć chorzy znaj
dują się tam pod przymusem. Wtedy społeczeństwo będzie się odno
siło do zakładu psychiatrycznego mniej nieufnie i nie będzie w nim
upatrywało więzienia.
Rozdział IV wydaje się być kompromisem różnycli indywiduałnycii
projektów. Na tern tylko tle można zrozumieć fakt, że konstrukcja
przewidzianego aparatu nadzorczego wypadła nader skomplikowanie
z tego względu, że brałby w nim udział szereg instancji, mianowicie
prezes Sądu Okręgowego, sędzia, prokurator, inspektor i>sycłijatryczny, przyczem temu ostatniemu przyznano rolę nader skromną, pod
rzędną, wyznaczając mu pozycję niemego obserwatora. Względy prak
tyczne i oszczędnościowe przemawiają raczej za nadzorem mniej zło
żonym. Jeżeli koniecznie ma istnieć nadzór sądowy, to wystarczy,
gdy będzie wykonywany albo tylko przez prezesa Sądu Okręgowego
łub sędziego, jak pragną jedni, albo tylko przez prokuratora, jak życzą
sobie inni. W razie ustanowienia nadzoru sądowego nie widzę potrzeby
powołania osobnego urzędu inspektora psychjatrycznego. Nadzór wy
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konywany przez inspektora-psychjatrę obok nadzoru sądowego byłby
bezcelowy. Inspektor odgrywałby smutną rolę figuranta, nie miałby
żadnych ingerencji decydujących w sprawach psychjatrycznych. D ecy
dowałby SQdzia.

Wprawdzie, nadzór wykonywany przez inspektora psychia
trycznego wydaje się być — mojem zdaniem — najwłaściwszy i racjo
nalny, ale wtedy, gdyby inspektor był wyposażony w odpowiednie kom
petencje z prawem decydowania w sprawach psychjatrycznych, bez
mieszania się w te sprawy czynników niefachowych.
Chorym należy zapewnić i zagwarantować ochronę praw osobi
stych, że nie będą niepotrzebnie przetrzymywani w zakładzie dłużej,
niż stan chorobowy tego wymaga. Gwarancję tę może dać tak samo
psychjatra jak sędzia, bo nic nie przemawia za tern, aby psychjatra
a priori miał być mniej uczciwy i sumienny niż sędzia.
Do wydania kompetentnej oceny zjawisk psychjatrycznych ko
nieczną jest znajomość rzeczy, którą nabyć można łi tylko na podstawie
długoletniej, odpowiedzialnej praktyki psychiatrycznej w zakładzie
psychiatrycznym.
Zatem, logicznie rzecz biorąc, należy się domagać, aby decydu
jącym czynnikiem w sprawach psychjatrycznych był tylko psyclijatra
w charakterze inspektora^); jako facliowiec byłby on biegłym, a jako
urzędnik miałby a priori te same kwalifikacje intelektualne i moralne
co każdy inny urzędnik. W razie ustanowienia nadzoru fachowego, t.].
nadzoru wykonywanego przez inspektora psychiatrycznego z prawem ,
decydowania, nadzór sądowy w formie przewidzianej Rozdziałem IV
byłby zbyteczny.
Kompetencje nadzorcze inspektora ograniczałyby się oczywiście
do spraw czysto łekarsko-psychjatrycznych. Rozumie się, że nadzór
gospodarczo-administracyjny nad zakładem psychiatrycznym należy
do władzy, która zakład utrzymuje i nim administruje.
Stosownie do powyższych uwag zalecałoby się dać Rozdziałowi
IV następującą treść.
Art. 21.

O każdej osobie, przyjętej do zakładu psychiatrycznego, zawiadamia
jego kierownictwo w ciągu 3 dni inspektora psychiatrycznego, podając na
karcie zawiadomienia Wynik pierwszego badania chorego. Inspektor psychia
tryczny odpowiada niezwłocznie, że się godzi lub nie godzi na dokonane
przyjęcie i podaje pow ody sw ojego odmownego stanowiska.
cf. A l. P i o t r o w s k i :
O potrzebie ustanowienia Urzędu Psy
chiatrycznego. — Now. Psychj. 1924, VIII.
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art. 22.
Na wypadek czyjejkolwiek skargi, skarga winna być skierowana do
inspektoratu psychiatrycznego. Inspektor psychiatryczny udaje się najdalej
do 3 dni od dnia otrzymania skargi do zakładu, w którym osoba zatrzymana
przebywa, bada tę osobę w obecności lekarza zakładowego, spisuje protokuł,
poczem wydaje postanowienie o potrzebie zatrzymania lub natychmiasto
wego zwolnienia.
art. 24.
Postanowienie inspektora psychiatrycznego nie stoi na przeszkodzie
zwolnieniu chorego na żądanie władzy lub osoby, która spowodowała umie
szczenie chorego w zakładzie.
art. 25.
W razie postanowienia o zwolnieniu pacjenta inspektor niezwłocznie
zarządza wykonanie postanowienia i przesyła akta sprawy prokuratorowi
przy Sądzie Okręgowym, jeżeli zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa.
art. 26.
Odpis postanowienia swego inspektor wydaje kierownikowi zakładu
oraz osobom i władzom, na których żądanie pacjent został umieszczony
w zakładzie.
art. 27.
Postanowienie inspektora psychiatrycznego może ■zaskarżyć pacjent,
jego rodzina, kierownik zakładu oraz władza bezpieczeństwa do kolegium
sądowo-psychjatrycznego w ciągu 6 miesięcy (tygodni!). Zaskarżenie posta
nowienia nie wstrzymuje jego wykonania. Kolegium sądowo-psychjatryczne
rozpatruje skargę na posiedzeniu niejawnem na podstawie akt.
Kolegium sądowo-psychjatryczne może orzeczenie swe odroczyć i prze
prowadzić ponowne zbadanie chorego, delegując w tym celu jednego biegłego
psychiatrę ZiC swego grona.
Orzeczenie kolegium sądowo-psychjatrycznego jest niezaskarżalne.
Przepisy art. 25 i 26 mają odpowiednie zastosowanie.
art. 28.
Przepisy art. 22—^26 stosują się i do zakładów, nieposiadających prawa
publiczności z następującemi zmianami:
a) kierownicy powyższych zakładów zawiadamiają w ciągu 24 godzin
inspektora psychiatrycznego o każdym przypadku przyjęcia chorego
do zakładu.
b) Inspektor przeprowadza wizyjację zakładów conajmniej raz na mie
siąc (kwarta!!).
art. 29.
Przepisy do art. 22—28 nie mają zastosowania w wypadku umieszcze
nia w zakładzie psychiatrycznym na mocy orzeczenia sądu w toku postę
powania sądowego.
art. 30.
Zakłady psychiatryczne prowadzą rejestr osób, przyjętych do zakładu,
w którym prócz danych osobistych chorego uwidocznia się dokumenty, na
których podstawie nastąpiło przyjęcie do zakładu oraz rodzaj choroby, usta
lony przez lekarza zakładu.
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Zapisy periodyczne o przebiegu choroby w czasie pobytu chorego
w zakładzie prowadzą lekarze zakładu na kartach szpitalnych według prze
pisów regulaminu zakładowego.
art. 31.
Osoba, umieszczona w zakładzie psychiatrycznym, ma prawo wnosić
podania i skargi do władz nadzorczych zakładu oraz do władz sądowych,
za pośrednictwem kierownietwa zakładu, które przesyła pow yższe pisma
z wyiaśnieniem i opinią.
art. 32.
Główny inspektor psyehiatryczny, inspektor psychiatryczny maią przy
wykonywaniu czynności urzędowych prawo odwiedzania zakładu psychia
trycznego o każdei porze dnia i nocy, prawo przesłuchiwania chorych, ba
dania ich skarg i zażałeii, iak również prawo “wgłądu do reiestrów i kart
szpitalnych zakładu o każdym czasie, kiedy tego zażądaią.
art. 33.
Kierownictwo zakładu psychiatrycznego ma obowiązek zawiadomić
niezwłocznie w łaściw ego prokuratora o każdem przestępstwie, popełnionem
w zakładzie, o każdym podpadaiącym pod przepisy prawa karnego wypadku
wyrządzenia choremu krzyw dy osobistei przez złe obchodzenie się z nim,
przed oddaniem do zakładu łub w czasie pobytu w zakładzie, o każdym
wypadku śmierci nienaturalnei, chorego, która nastąpiła w zakładzie, w szcze
gólności także budzących wątpliwości w przypadkach śmierci, która nastą
piła w pierwszych dniach po przybyciu chorego do zakładu.
O każdym wypadku śmierci chorego w zakładzie psychiatrycznym wi
nien być zawiadomiony inspektor psychiatryczny przy równoczesnem po
daniu przyczyny zgonu.
art. 34.
Dla zawiadywania sprawami bieżącemi łub związanemi z za'wodem
osoby psychicznie chorei, umieszczonei w zakładzie psychiatrycznym, dla
którei sąd nie ustanowił ieszcze opiekuna, doradcy lub kuratora, tudzież
dla opieki nad nią i nad iei rodziną, osobie psychicznie chorei może być
przydany opiekun tym czasowy, którego czynności ustaią z chwilą, gdy sąd
ustanowił nad nią'opiekę.
Opiekunó'w tym czasowych powolnie na wniosek osób i władz,
wymienionych w art. 15 ninieiszego rozporządzenia, łub na wniosek kierow
nika zakładu w łaściw y ze względu na mieisce zamieszkania chorego sąd
pokoiu (powiatowy), bądź z pośród kreymych, powinowatych łub przyiaciół
osoby chorei, przedstawionych — o ile to możliwe — przez samą osobę
chorą, bądź z pośród osób, przedstawionych przez towarzystwo opieki nad
psychicznie chorymi, lub, gdzie takich towarzystw niema, z pośród osób,
przedstawionych przez mieiscowe związki opieki społeczne).
Opiekunowie tymczasowi otrzymuią, po zaprzysiężeniu ich przez sę
dziego pokoiu (powiatowego), dekret, uptfważniaiący ich do wykonywania
opieki nad osobą psychicznie chorą i do zastępowania jei przy załatwieniu
spraw bieżących łub wynikaiących z zawodu. Opiekuno5yi tymczasowemu
nie przysługuie prawo ałienacii nieruchomości, ich obciążania oraz podej
mowania kapitałów powyżej 1.000 złotych.

żEŚzyT iii ijv

UW AGI KRyTyCZNE...

zls

Sądzę, że w ten sposób zostałaby dostatecznie zapewniona
i zagwarantowana odirona praw osobistycli cliorycli psychicznie, umie
szczonych w zakładach psychjatrycznycłi. Nadzór, wykonywany przez
inspektora psycłijatrycznego, byłby prosty, jednolity, sprawiedłiwy,
niekcsztowny, odpowiadałby warunkom służby psychiatrycznej, miałby
( łiaraktor nadzoru fachowego i zadowołiłby z pewnością w całej pełni
większość psycłijatrów i opinję pubłiczną. Zasadnicze postiiłaty jednej
strony oraz pretensje drugiej zostałyby uwzgłędnione. Inspektor
psyclijatryczny nie byłby tyłko małowaną figurką, nic nie znaczącą,
nie mającą żacłnycli ingerencji służbowycłi, lecz przedstawiałby pełno
wartościowy, odpowiedzialny czynnik urzędowy, wyposażony w sze
rokie kompetencje z obowiązkiem i prawem decydowania w ważnych
kwestjacłi psycłijatrycznycłi.
Nie wspominałem o w o j e w ó d z k i c h inspektoracłi psycłijatrycznych, gdyż w warunkacłi oł)ecnych idea insjiektorów wojewódzkicli
nie dałaliy się urzeczywistnić ze względu na brak odpowiedniełi kandy
datów. Skąd ich Imić na stanowiska dla wszystkich województw i to
jeszcze dla województw, gdzie niema zakładów psychjatrycznych, skoro
brak sił lekarskich dla istniejącycłi zakładów. Na razie nadzór psychia
tryczny spoczywałljy w ręku głównego inspektora psychiatrycznego,
którego wspierałiliy bezpośrednio tyłko od niego zależni trzej inspek
torzy, po jednym dla każdej dzielnicy, z .siedzibą w Warszawie, Lwo
wie, Poznaniu.
Działalność ich nie ograniczałaby się do wykonywania nadzoru
psycłijatrycznego nad zakładami, lecz obejmowałaby również kontrolę
nad opieką rodzinną, którą reguluje Rozdział V.
Art. 39 tegoż Rozdziału należałoby uzupełnić dodatkiem, że osoby
prywatne, którym dyrekcja zakładu psycłijatrycznego oddała w opiekę
rodzinną chorego z zakładu, podlegają nadzorowi dyrekcji i są wolne
od obowiązku zawiadamiania lekarza urzędowego.
Uzupełnienie takie jest wskazane ze względu na fakt, że chory,
oddany z zakładu psycłijatrycznego w pielęgnację do rodziny prywatnej,
pozostaje nadał w ewidencji personalnej tego zakładu, pod stałym
nadzorem lekarskim, a więc pod opieką zakładu. Opieka w rodzinie,
zorganizowana i systematycznie prowadzona przez zakład psyclija
tryczny, stanowi urządzenie pomocnicze tegoż zakładu, które jest
z nim istotnie i ściśle związane. Wobec tego osobne zgłoszenie do
lekarza urzędowego byłoby zbyteczne.
>
Art. 39 miałby zatem brzmienie następujące:
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„O soby prywatne, nie należące do rodziny, które przyjmują u siebie
osobę psychicznie chorą, mają obowiązek zawiadamiać o tern lekarza urzę
dowego i podlegają jego nadzorowi.
Wyjątek stanowią osoby, którym w opiekę rodzinną przekazał chorego
dyrektor zakładu psychiatrycznego. Podlegają one nadzorowi dyrektora
tegv,i zakładu i są wolne od obowiązku zawiadamiania lekarza urzędowego".

Dalej, w konsekwencji rozważań poprzednich, należałoby w art.
41 słowo „w ojew ody" zastąpić wyrazem „inspektora psychjatrjmzneM'o'‘. Pocóż stwarzać jeszcze jedną ingerencją w sprawach psychjo
trycznych?
Nagłe wystąpienie a ła „deus ex machina" wojewody jest tern
mniej uzasadnione, że dalszy ustąp cytowanego artykułu przewiduje
odwołanie sią do kołegjum sądowo-psychjatrycznego, z którem jest
organicznie związany urząd inspektora psyclijatrycznego, nie zaś woje
wody. W przypadku zatem, kiedy uprawnione osoby łub władze zażą
dają zwołnienia z zakładu psychicznie cłiorego, co do którego zachodzi
obawa, że pozostawienie go poza zakładem grozi niebezpieczeństwem
dla niego samego łub osób otaczającycłi, dla mienia łub porządku publi
cznego, winien decydować o zatrzymaniu inspektor psycłijatryczny i to
ze rzeczowej kompetencji urządii; tylko, gdyby zachodziła ewentuałno.ść
zwołnienia pacjenta niebezpiecznego, inspektor porozumiałliy się przed
tem z wojewmdą w cełacłi wykluczenia przeciwwskazań administracyjno-połicyjnych.
Rozdział VłTł, traktujący o władzacłi nadzorczycłi i ich organacłi, powinien poprzedzać Rozdział IV, ałbowiem na nich wskaziijii
przepisy Rozdziału IV. W tedy Rozdział VłTI nosiłby tytuł „Rozdział
IV", a dotychczasowy Rozdział IV byłby Rozdziałem V; następne
rozdziały przesunęłyby się o jeden numer dalej.
Dotychczasowy Rozdział IX, traktujący o postanowieniacłi karnycli i odwoławczycłi, figurowałby jako Rozdział X.
Na wyszczególnienie zasługuje tu art. 50 ze względu na niefor
tunny zwrot; „choćby z winy nieumyślnej". W tom tkwi błąd łogiczny
i znamię niesprawiedłiwmści. Kto bowiem zawinił nieumyślnie, nie
może ponosić tych samych konsekwencji karnych co osoba, która
zawiniła umyśłnie. Obawiam się, że przepis stanie się źródłem udręki
dła niejednego psycłijatry i stwarzać będzie niepotrzebnie męczenników
zawodu.
Zresztą, nie ostre i łiczne, skompłikowane przepisy, łecz grun 
towne wykształcenie, długołetnie doświadczenie zawodowe oraz su

r
ZEŚZifT III i IV

217

REMARQUES CRIT1QUES...

mienność i wysoki poziom etyczny psychiatrów bpdzie stanowić najlepszi} gwarancją dla ochrony praw osobistych chorych psychicznie,
umieszczonych w zakładach psychiatrycznych.

Hópiłal Psychiairiqne public de Posnanie k Dziekanka.
Dr. phil. Al. Piotrowski.

Dir. Dr. med.

REMARQUES CRITIQUES SUR LE PROJET DU DECRET DU PRESTDENT DE L A REPUBLTQUE PAR
RAP PORT A L ’ASSISTANCE PUBLIQUE A U X
ALIENES.
Par
AL. PIOTROWSKI.

L ’auteur s’oppose a 1’organisation d’assistance publipue aux alienes par voie legislative et proposerait d’arranger les affaires psychiatriąues par voie de decrets administratifs, ciui mepent plus vite au but.
Analysant le projet susdit Fauteur constate que celui-ci presente beaucoup de valeur, mais comporte neanmoins plus d’un article qui porte
a Fopposition et ccci du point de vue de Falieniste d’hópital de nieme
que de Finteret des malades et enfin a raison de procedurę compliquee
de Finspection des li5pitaux psychiatriques. L ’auteur critique le Chapitre IV du projet, qui traite de la surveillance juridique des alienes internes dans les hópitaux psycłiiatriques, rejette Finspection dans la
formę prevuc /d'ux articles 22— 35, condamne le contróle execute par
des non-specialistes, et demande le contróle special, execute par des
inspecteurs-psycliiatres, qui seraient de meme competents dans les
questions discutables quand il sagit dinternement force du malade
pour raisons psychiatriques.
Enfin Fauteur cite des exemples de reglements formules selon
sa propre conception, qui prevoient Finspection des hópitaux psychiatriques par des inspecteurs-psycliiatres.
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Z I^rajow. Zakładu Psychjatr. Dziekanka. Dyt, Dr. med. Dr. phil. AL Piotrowski.

STANOWISKO PSYCH JATRY I L E K A R Z A -W Y C H O W A W C Y WOBEC NAJNOWSZEGO PROJEKTU PR A
W O D A W S T W A D L A NIELETNICH PRZESTĘPCÓW
W POLSCE
napisał
]. GA'^ROŃSKI.
Referat zgłoszony na VIII. Zjazd Psychjatrów Polskich w 'Warszawie dnia 26, 27,2S maja 28 r.

Intensywność i ekstensywhość badań nad istotą, dziecka w wieku
XIX-tym, słusznie stąd zwanym stuleciem dziecka, sprawiła, że i świat
prawniczy w ostatnich. dziesięcioleciach wspomnianego wieku oraz
w wieku bieżącym zmienił swoje, średniowieczem tchnące, poglądy na
przestępczość nieletnich i zreorganizował postępowanie sądowe zarówno
w krajach cywilizowanych Europy oraz Stanów Zjednoczonych i Australji, wychodząc z podstawowego założenia, że ,,represja karna w o
bec nieletniego nawet w formie złagodzonej"^) jest bezcelowa i szko
dliwa.
’
Nie we wszystkich jednak krajach europejskich koła prawuiicze
zastosowały tę słuszną i jedynie miarodajną w^ prawodaw^stwue dla nie
letnich zasadę w całej jej rozciągłości tak, jak na to zasługuje natura
,.przedżycia“ człowieka"), to jest okres jego rozwoju, ale poczyniły
ograniczenia w stosowmniu tej zasady zależnie od wieku dziecka, o(i
stopnia jego świadomości przy dokonywaniu przestępstwa, czyli t. zwc
„rozeznania" przestępstwa, stosując na niekorzyść dziecka „środki re
presyjne w zakładach poprawczych". Kiedy więc Belgja, Wielka Brytanja, Hołandja, Kraje Skandynawskie, Szwajcarja oraz Stany Zjedno
czone i Austrałja uznały odpowiedzialność karną dopiero od 20-go roku
życia, a więc uwolniły człowieka w okresie jego dziecięctwa i dojrze
wania od represji, wypływających z zemsty społecznej i zastosowały
') Orzeczenie zamknięte w cudzysłowie cytowane jest z projektu prawa
o sądach dla nielietnich w Polsce.
Pojęcie „przedżycia“ zastosowane jest w tym reieracie jako oznacze
nie okresu rozwojowego dziecka od urodzenia do dojrzałości w przeciwsta
wieniu do pojęcia „ży cie " — okresu bytowania człowieka dojrzałego.
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tylko odpowiednią opieko i wychowanie, bo względem dziecka tylko te
zabiegi są jedynie wskazane, w innych krajach jak Francji, Węgrzech,
Niemczech, Austrji i Rosji ciała prawodawcze ustanowiły, że dziecko
tylko do roku 13-go jest nieodpowiedzialne za przestępstwa, do dzia
twy zaś od 13-go do 17-go roku zastosowały w razie rozeznania czynu
przestępnego przez nieletniego specjalne represje w zakładach popraw
czych. Sądownictwo nasze po osiągnięciu samodzielności państwowej
w Polsce kierowało się w pierwszym rzędzie przy układaniu odpowied
niego projektu odnośnem prawodawstwem francuskiem, nie tracąc jed
nak z oka podstawowej zasady, że dziecko wogóle, a więc i dziecko
występne, winno podlegać tylko opiece i wychowaniu t. zn., że represje
i kary w zakładach popra-wczych są ,,nietylko niedostateczne ale szkodliwe“ .’ ) Mianowicie pierwszy projekt podkomisji (red. prof. Mogilnicki) z roku 1920 był wzorowany na odnośnem prawodawstwie belgijskiem, a więc kodyfikujący zupełną nieodpowiedzialność dziecka do
roku 18-go życia oraz wykluczenie kar do wspomnianego wieku, na
tomiast zastosowujący li tylko zabiegi wychowawcze i opiekuńcze. Pro
jekt prawa o sądach dla nieletnich, uchwalony przez Komisję Kodyfi
kacyjną Rzeczypospolitej Polskiej 7. grudnia 1921 roku nie uwzględnił
zasadniczych poglądów wspomnianej podkomisji, wzorował się raczej
na prawodawstwie tych państw z Francją na czele, które przyjmują
karalność dziecka w razie przestępstwa. Jednakże w artykułach i pai'agrafach tego projektu istnieją szerokie możliwości zamiany środków
karalnych i represyjnych na opiekuńcze i wychowawcze, wskutek czego
przy trafnypi doborze istotnych znawców dziecka: przedstawicieli biologji wychowawczej, psychologów, psychjatrów i lekarzy wychowaw
ców, przewidzianych przez iirojekt oraz przy organizacji odpowiednich
dla tego celu zakładów wychowawczo - kształcących i specjalnych se
minariów resp. kursów seminaryjnych dla wychowawców i kierowników
tych zakładów, przy tych wszystkich zabiegach, powtarzam, o których
później mówić szczegółowiej będziemy, osiągnie się doniosłe wyniki
wychowawcze i wyeliminuje się zupełnie „szkodliwe i bezcelowe" środ
ki represyjne zakładów poprawczych, ^reformuje się w myśl wymie
nionej zasady naczelnej obecnie zaprojektowane prawo, oraz rozbudu
je się system zabiegów profilaktycznych, których celem będzie niedo
puszczenie dziecka polskiego na ławę oskarżonych t. zn. zapobieganie
jakiemukolwiek przestępstwu o charakterze karnym.
0 Wyrażenia wzięte z tegoż projektu prawa o sądach dla nieletnich
w Polsce.
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Po tych wstępnych rozważaniach, których celem głównym było
wykazanie, jakie organizacje prawnicze w różnych krajach Europy
i po za ni;} ożywiała wyżej cytowana podstawowa zasada, dalej jakie
odcłiyłenia od tej zasady na niekorzyść dziecka wprowadzone zostały
w odnośnem ustawodawstwie łub też są projektowane, jak np. w na
szym kraju, przystąpimy do oświetlenia tej ze wszech miar doniosłej
i zawiłej sprawy z punktu widzenia psychjatrycznego i leczniczo-wychowawczego, co jest wobec mającego wejść w życie prawodawstwa
bardzo na czasie. Wiemy wszyscy, że wśród dziatwy i młodzieży
przestępczej jest znaczny procent psychopatów, obciążonych dziedzicz
nie, a więc pochodzących z rodzin, w których zdarzyły się w szeregu
pokoleń wypadki zaburzeń psychicznych, znamy też tablice gieneałogiczne, które są klasycznym obrazem spłatania się we wielu genera
cjach zwyrodnień psycłiicznych, neuro-psychicznych i przestępstw oraz
zbrodni różnego rodzaju, popełnianych już w wieku dziecięcym. Ten
fakt nastręcza nam konieczność udziału psychiatrów w sądach dła niełetnicłi oraz w komisjacłi, przygotowujących sądom materjał rzeczo
znawczy o niełetnich przestępcach. Jeżełi dziś zachodzą często roz
bieżności w zapatrywaniacłi prawników i psychiatrów na dorosłego dełikwenta-psychopatę i psycłiotyka, który za poważne przestępstwo za
siada na ławie oskarżonych, cóż dopiero za różnice w poglądach za
chodzić mogą tam, gdzie psychoza kiełkuje dopiero w ustroju dziecię
cym i dzięki tym nieuchwytnym dła laika zboczeniom powstaje w roz
wijającej się zaledwie duszy dziecka stadjum zarodkowe czynu prze
stępczego. W przypadkach sądowych, nastręczających wątpliwości co
do stanu chorej duszy u dorosłych, zespół sędziów decyduje o poddaniu
podsądnego obserwacji psychiatrycznej, w wypadkach zaś przestępstwa
nieletnich, każdy przypadek winien być z wyluszczonych racyj zbada
ny przez psychiatrę resp. neuro-psychjatrę. Tymczasem art. 38, § 2
projektowanego prawa orzeka, że w razie potrzeby sędzia zarządzi ba
danie lekarskie, t. zn. że sędzia, a więc laik w sprawach psychiatrycz
nych, ma rozstrzygać o potrzebie badania lekarskiego materjału dzie
cięcego, gdzie conajmniej połowa przestępstw powstaje na tle chorobowem. — Faktem jest też, że niepomyślne warunki środowiska sprzy
jają rozwojowi różnych zboczeń, wad i nałogów u dzieci, a te niekorzy
stne warunki najczęściej występują w rodzinach, gdzie s:ą psychopaci
lub neuropaci, syfilitycy, alkoholicy, narkomani, chorzy psychicznie,
dziwacy i t. p. osobniki, dalej w małżeństwach niedobranych, wreszcie
wśród dziatwy nieślubnej lub sierot, zdanych na opiekę osób obcych
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lub przytułków, często też w atmosferze szkolnej, skupiającej elementy
nieletnich z różnych sfer społecznych i pozbawionej tak niezbędnych
dla dziecka czynników wychowawczych, w końcu w środowisku więziennem, w którem, niestety, dziecko występne zmuszone jest obco
wać. — Jest to wielkie pole badań dla t. zw. patologji pedagogicznej,
mągące wydobyć na jaw wiele chwastu dziecięcego, skłonnego do czy
nów asocjalnych i zaprawiającego się w występnem środowńsku do
przestępstw różnego rodzaju. Jest to dziedzina działalności łekarzawychowawcy, który, opierając się na uznanej dziś prawdzie, że wa
dliwe warunki materjalne i moralne środowiska muszą się odbić z ko
nieczności na zdrowiu fizycznem i duchowem dziecka oraz na spaczeniu
jego charakteru, winien być stałym rzeczoznawcą w sądach dla nie
letnich, poddawać ścisłemu badaniu wpływy wychowawcze środowiska,
w jakiem dziecko przebywało i wydawać swoją opinję o ich wpływie na
przestępczość dziecka. Dochodzenia specjalne powyższych rzeczo
znawców winny być uzupełniane w każdym wypadku badaniami somatycznemi, antropologicznemi, psycho-biołogicznemi w specjalnie na
ten cel urządzonych poradniach i wyniki tych dochodzeń, dających gwa
rancję ścisłości naukowej, przedłożone sędziemu nieletnich, staną się
dla niego podstawą do wydania wyroku, który będzie w takim razie
sankcją zabiegów leczniczo-wychowawczych, a nie karzącą represją
wobec dziecka-przestępcy. Sędzia dla nieletnich, opierając się w każ
dym ^vypadku przestępstwa ze strony dziecka na wszechstronnej opinji
poradni, złożonej z psychobiologów. psychjatrów i lekarzy-wychowawców, będzie zmuszony wtajemniczać się w chorą duszę resp. w nienor
malne środowiska nieletniego przestępcy, przez co uniknie wyroku nie
sprawiedliwego, powołującego do życia środki represji, natomiast za
stosuje środki wychowawcze, jak usunięcie z gorszącego środowiska,
doskonalenie charakteru i podniesienie poziomu moralnego przez w y
chowanie socjalne w odpowiednich zakładach wychowawczych dziat
wy, objawiającej skłonności do przestępstwa, aby nie stała się w póź
niejszym życiu ciężarem i zakałą społeczeństwa. Projekt prawa o są
dach dla nieletnich w art. 4 orzeka, że jeżeli ze względu na charakter
nieletniego i okoliczności czynu sąd uzna, że zastosowanie środka po
prawczego nie jest celowe, mocen jest odstąpić od umieszczenia w za
kładzie poprawczym pomimo stwierdzenia, iż nieletni pojrelnił z rozezna
niem czyn, zabroniony pod groźbą kary i w tych wypadkach sąd mo
cen jest także zastosować środki wychowawczo. Powyższy artykuł
otwiera i toruje drogę do daleko idących ograniczeń w stosowmniu śród
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ków represyjnych, natomiast do rozszerzenia zakresu wpływów wy
chowawczych, ale stać się to powinno pod tym warunkiem, że wyżej
wspomniany artykuł 38 § 2 projektu prawa przyjmie brzmienie następujijce: ,,w każdym wypadku przestępstwa u nieletniego dziecka pod
dawane będzie szczegółowemu badaniu komisji lekarskich w składzie
wyżej wymienionym a więc złożonych z psychobiołogów, psychjatrów,
łekarzy-wychowawców, lekarzy higjeny społecznej, z prawem kooptacji potrzebnych dla danego wypadku specjalistów w celu zabrania jaknajwszechstronniejszego materjału o somapsychicznym stanie odnośne
go dziecka oraz przyczyn i okoliczności zewnętrznych, towarzyszącycli
jego przestępstwu". Przy poradniach winny się znajdować internaty
obserwacyjne rodzaj domów rodzinnych, o specjalnej oi’gai\izacji, gdzie
dziecko winno być poddawane dłuższej obserwacji przez powyższych
rzeczoznawców (4) (obacz uwagę 4-ą na str. 6-ej). Bez piśmiennego
i wyczerpująco opracowanego orzeczenia poradni, sędzia dla nieletnich
nie przystąpi do sądzenia sprawy. Działalność poradni będzie wobec
małoletnich przestępców równoważnikiem postępowania śledczego, w y
kluczonego słusznie w myśl art. 36, § 1 projektu o sądach dla małolet
nich a praktykowanego z konieczności w sądach dla przestępców do
rosłych. Materjaly badawcze, zebrane w poradniach, będą cennym
przyczynkiem do ustalenia istotnych przyczyn przestępstw u małolet
nich i staną się nietylko niezbędnemi dokumentami dla odnośnych są
dów jako podstawy do wydania sprawiedliwego wyroku, ale rozszerza
jąc i pogłębiając widnokręgi anamnestyczne, djagnostyczne i progno
styczne, rozbudują stopniowo system profilaktyki psychicznej wobec
dziatwy, objawiającej już w pierwszych okresach swego życia zarodki
przyszłych przestępstw. Otaczając nadto dziatwę powyższych kategorji wyposażoną przez bogate w doświadczenia poradnie biosferą lecz
niczo-wychowawczą w specjalnych zakładach, stworzonych przez ko
mitety wykonawcze, zdołają osiągnąć w'yniki, dzięki którym sądy dla
nieletnich zredukują z czasem swoją działalność do minimum, a nawet
w^raz z t. zw. zakładami poprawczemi mogą się stać w przyszłości prze
żytkiem. Tak pojęte poradnie dla sądów^ odnośnych jako instytucjo
badające wszechstronnie źródła i okoliczności przestępstw u mało
letnich muszą z natury rzeczy w zebranym z całą objektywnością materjale wskazywać sądom środki leczniczo-wychowaw^cze, odradzające
dziatw^ę przestępczą, Radzie zaś Głównej W yższej, Towarzystwom
Opiekuńczym i Komitcfowi Wykonawczemu, przewidzianym w roz
dziale VIII. odnośnego projektu prawa, przedstawiać będą zasadnicze
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postulaty, domagające sią realizacji zabiegów profilaktycznych celem
niedopuszczania u dziecka czynu przestępnego.

W dziedzinie środ

ków odradzających dziatwę występną, jedynie wskazanemi są zakłady
leczniczo - wychowawcze typu rodzinnego i społecznego, których żabie
gi poprawiające charakter i kształcące umysł dziecka, posiadałyby
wszystkie cechy t. zw. szkoły nowej, twórczej, propagowanej przez
Międzynarodowe Towarzystwa Wychowania Nowego.^) Posiadając
owe zasadnicze znamiona racjonałnego wychowania, zakłady powyższe
musiałyby być przystosowane do wykolejonej natury dziecka-przestępcy, stwarzając wychowawcze środowiska narodowe, będące odbiciem
ideołogji polskiej.^)
W dziedzinie postulatów profilaktycznych, które wyłonią się nie
zawodnie z poradni przy sądach dla nieletnich, ograniczymy się aby
nie rozszerzać ram referatu do najważniejszych.
l)
Nie należy czekać na smutny fakt czynu przestępnego u dziecka,
ale stosować od najwcześniejszego wieku życia przymusowe wycho
wanie dziatwy, pochodzącej z rodzin psychopatycznych, cieleśnie
i moralnie zdegenerowanych, asocjalnych, uprawuających włóczęgostwo,
żebractwo, prostytucję, pijaństwm i t. p., w specjalnie na ten cel two
rzonych zakładach łeczniczo-w^ychowawczych.
2) Kierować się zasadą, że im dziecko jest bardziej dotknięte
przez obciążającą je dziedziczność oraz zwyrodniałe warunki najbliż
szego otoczenia, tern środki odradzające, ujawuiiające się w pierw^szym
rzędzie w zabiegach higienicznych i łeczniczo-w-ychowawczych, winny
być bardziej intensywne i bardziej indywidualizujące, aby nie tylko
zniwelować niedomogi odziedziczone i zapobiedz krzywdzącym dziecko
warunkom środowiska, ale aby spotęgować w nadwątlonym organiźmie
uodparniające energje somapsychicznc®).
3) Nie ograniczać badań w zakresie etjologji, somatologji i psy
chologii wchodzącego tu w rachubę dziecka, ale badać całą biosfero,
w której się ono zrodziło i w której wegetuje.
t) Międzynarodowe Biuro Szkół Nowych założone w Genewie 1899 r.
Biireau International des Ecołes. Qeneve, Chemin Peshier 10.
2) Typ takie] instytucji wychowawczo-kształcącej o charakterze naro
dowym przedstawiony jest w pracy: Dr. J. Gawroński. Szkota Odrodzenia.
W yd aw cy Fiszer i Majewski Poznań 1925.
3) Pojęcie „somapsychiczne" zastosowane' jest jako symteza określeń
„fizyczne, umysłowe i moralne" dla uwydatnienia zcalonej przez przyrodę
a więc integralnej i nierozerwalnej łączności tych trzech kategorji zjawisk
życiowych.
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4) Rozszerzyć zabiegi higjeny psychiczne,] do zakresu, jaki obej
muje dziś higjena cielesna, t. j. otoczyć już matkQ noszącą, płód, roku
jący możliwość soinapsycliicznego upośledzenia, odpowiednemi warun
kami profilaktycznemi.
5) Wprowadzić do omawianych powyżej badań i zabiegów
dotychczasowe już dostatecznie ustalone zdobycze na polu eugeniki
i na tern podłożu rozstrzygnąć sprawę zapobiegania porodom w mał
żeństwach somapsychicznie zwyrodniałych, które zapoczątkowują całe
rody jednostek ze znamionami ciężkiego i niepoddąjąccgo się wpływom
profilaktycznym i leczniczym upośledzenia.
Na zakończenie pozwalam sobie nadmienić, że za granicą, szcze
gólnie we Francji, na prawodawstwie której wzorował się polski
projekt o sądach dla nieletnich, budzi się także opinja w sferach lekar
skich i prawniczych o konieczności wprowadzenia stałych ekspertów
przy sądach dla małoletnich z grona tych specjalistów, którzy zajmują
się badaniem somapsychicznych właściwości dziecka, zarówno normal
nego i jak nienormalnego, a to dla wszechstronnej oceny przyczyn
i wmrunków przestępstw u dzieci oraz tej biosfery, w' której one
powstały, co jedynie umożliwi sędziom ferowanie sprawiedliwych orze
czeń, opierających się na głębszych przesłankach w stosunku do
dziecka podsądnego.

flópita! Psych/atr/gue piib/ic de Posnanie a Dziekanka.
Dir. Dr. med. Dr. phH. Al. Piotrowski.

POINT DE VUE PSYCH IATRĘ ET MEDECIN-PEDAGOGUE PAR RAPPORT A U PLUS REGENT PROJET
DE LOIS POUR MINEURS - DELINQUANTS
EN POLOGNE.
Par
JULES GA^^/ROŃSKI.

Lauteur commence par la remarąue, ąue Fopinion des juristes
sur les delits des mineurs a subi une modification profonde vers la fiu
4)
Różnorodność przestępstw u dzieci niie wymaga aby w każdym
wypadku przestępczości dziecięcej potrzebna była ekspertyza wszystkich w y 
żej wymienionych specjalistów. Od Komitetu W ykonaw czego przy Radzie
Głównej, w skład której powinien wchodzić obowiązkowo lekarz-wychowawca łub jeden z pomienionych specjalistów zależeć będzie ukonstytuowanie
Komisji badawczej, która obradować winna pod przewodnictwem lekarz.awychow aw cy, łub lekarza hygjeny społecznej, zarządzającego poradnią oraz
instytutem obserwacyjnym przy takowej.
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du X IX siecle et que la reorgaiiisatioii de la proceduro judiciairc, effectuee par suitę de ce changement dans le monde cirilise decoule du
principe fondameiital, q u e t o u t e r e p r e s s i
o up eu a 1 e eiiV e r s 1 e d e 1i u q u a n t m i u e u r, m e m e d a u s u u e f o r m ę
a 11 e u u e e , d e v i e u t u u i s i b 1 c e t n ’ a 11 e i u t p a s s o n
b u t. Apres avoir souligne certaines differences fondamentales, qui se
lencontrent en ce moment dans la legislation pour mineurs dans differents pays de 1'Europe et au dela, rauteur caracterise le projet de la
dite legislation en Pologne et emet les postulats suivants;
1. Vu que la majorite des delinquants mineurs se recrute parrni
les jeunes psychopates hereditaires provenant d’un milieu immoral et
asocial, il est de toute necessite que des psychiatres et des medecinspedagogues participent constamment comme experts aux debats judiciaires.
2
Qu’un examen complet de 1’enfant au point de vue somatique,
anthropologique et psycliobiologique soit effectue a d e s s t a t i o n s
s p e c i a 1 e m e n t o r g a n i s e e s a cet effet et conduites par des
lisychobiologues, des psychiatres et des medecins-pedagogues.
3. (a'ue ces s t a t i o n s
s o i e n t mu n i e ś d ’ i n t e r n a t s
c o m m e p o s t e s d ’ o b s e r v a t i o n , pour y entourer immediatement Tenfant d’une protection raisonnable et faire une connaissanco
appri.iondie du naturel de Fenfant delinquant.
4. Que le juge pour mineurs procede dans chaque cas particulier
a juger 1’affaire et a prononcer Tarret sur base de Topinion des stations
sus-dites- qui donneraient une garantie d’exactitude scientifique, car
c'est le seul moyen de parvenir a des arrets justes et de choisir les
moyens proprcs au relevement somapsychique de lenfant delinquant.
5. Que ces postulats soient inseres dans les paragraplies de la
loi projetee.
En terminant, Fauteur presumc que les stations contribueront a
decouvrir les causes essentielles des delits cliez les mineurs et a construire un systeme prophylactiquc c’est-a-dire un ensemble de mesures
curatives et educatrices visant a preveuir les delits chez les cnfants.
Enfin, il indique les plus importants problemes dc prophylaxie que los
dites stations devraient entreprendre en premier liou.
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Dyr. Dr. med, Dr. fil. Al. Piotrowski.

ZABURZENIA CZUCIA POWIERZCHOWNEGO
W EPILEPSJI.
DR. HENR2i!K ZAJĄCZKOWSKI, lekarz asystent.
Referat wygłoszony na VIII. Zjeździe Psydijatrów Polskich w Warszawie dn. 28. V. 28.

Sprawą zaburzeń czucia powierzchownego w epilepsji poruszał
już swego czasu Muskens, następnie Maes-Claude, Balint, Strauszler
i inni. Sprawa ta zdaniem naszem ma duże znaczenie praktyczne i pod
tym wzglądem wyniki badań w tym kierunku nie są dostatecznie wyzy
skane. Pomimo to, że mamy w zakładzie stukilkudziesiąciu epileptyków,
jednak ze wzglądu na stan ich psychiczny, mogłem jedynie badanie moje
przeprowadzić tylko u 23-ch chorych, którzy również wszyscy mieli
prócz napadów kurczowych, dość znaczne zaburzenia psychiczne.
Wszystkie obserwowane przezemnie 23 przypadki epilepsji, należy za
liczyć do grupy padaczki swoistej i żadnych cech padaczki symptoma
tycznej nie udało sią w przypadkach tych stwierdzić. Z obserwowanych
23 pacjentów— 10 było mężczyzn, 13 kobiet; wiek ich wahał sią od lat
18-tu do 51; przeważnie byli to wszyscy chorzy, którzy już od dłuższe
go czasu, bo od paru lub kilku łat cierpią na padaczką.
Zanim przejdą do opisania wyników przeprowadzonych badań,
chcą opisać metodą badania, którą sią posługiwałem.
Badanie czucia dotykowego przeprowadzałem przy pomocy pę
dzelka, dotykając nim pacjenta, któremu uprzednio poleciłem zamknąć
oczy i liczyć ilość dotknięć, lub markować odczuwane dotknięcia przez
powiedzenie słowa: tak. Granice odczuwania lekkiego dotknięcia
oznaczałem na kontrolnej zdrowej osobie, zwykle na pielęgniarzu łub
pielęgniarce.
Badanie czucia na ból, przeprowadzałem przy pomocy szpilki na
całym ciele, systematycznie posuwając się od dołu ku górze i kłując
zawsze z jednakową silą.. Reakcję bólową notowałem z zachowania sią
pacjenta, z odruchów obronnych, drgnień, wykrzykników, cofania się itd.
— przyczem pacjent miał również zamknięte oczy. Następnie dopiero
poleciłem pacjentowi, aby zaznaczał gdzie czuje silne ukłucie, badając
porównawczo zakresy skóry, gdzie poprzednio zauważyłem już silniej
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szą reakcją, z okolicami, z których pacjent reagował słabiej. Prosiłem
pacjenta, aby słowem „w iącej“ oznaczał moment, w którym ukłucie
szpilka.stanie sią bardziej bolesne i w ten sposób oznaczałem granice
przeczulicy na ból. Badania czucia przeprowadzałem na chorych w naj
rozmaitszych stadjach okresu miądzynapadowego, często tuż po, lub
przed napadem — niektóre zaś w przerwie paro lub kilkotygodniowej
między napadami.
W poszczególnych przypadkach badałem czucie pacjentów wie
lokrotnie, w zależności od czasu dzielącego moment badania od napadu.
Chciałem jeszcze zaznaczyć, że wszyscy obserwowani przezomnie
pacjenci, przez cały czas obsem acji nie byłi leczeni żadnemi środkami
cliemicznemi, a jedynie djetetycznie i higjenicznie.

We wszystkich badanych przypadkach znalazłem dość znaczne
zaburzenia czucia na ból w postaci hyperalgezji, przy braku zupełnym,
łub minimałnych zmianach czucia dotykowego.
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Wzmożoiu} wrażliwość na ból znajdowałem w postaci pasów sy
metrycznych po obu stronach ciała, odpowiadających zakresom skóry
unerwianym przez korzonki czuciowe odcinków rdzenia: grzbietowego
od I-go do lV-go i na koiiczynach dolnych — odcinkom rdzenia od
lędźwiowego V-go do I-go krzyżowego.
Wyżej opisane zaburzenia ilustruje rycina 1-sza i 2-ga, na któ
rych miejsca kreskowane oznaczają zakresy obserwowanych przeczulić
bólowych.
Intensywność tej hyperałgezji znacznie sią różniła w poszczegól
nych przypadkach i wahała się od załedwie zaznaczonego przez cho
rego, żywszego odczuwania ukłucia szpiłką, do bardzo żywej przeczulicy, wywołującej u pacjenta szereg energicznych odruchów obronnycn
U wszystkich pacjentów rozłegłość pół przeczułicowycłi i intensywność
odczuwania podniet bółowych, podczas powtarzanych w odstępach pa
rodniowych badań, znacznie się różniła, jak to poniżej dokładniej opi
szę — i wszędzie dawała się zauważyć zależność rozmiaru zaburzeń
czucia powierzchownego, od czasu dziełącego moment badania od
chwili pojawienia się nowego napadu kurczowego.
Muszę nadmienić, że opisanej przez Muskensa u epileptyków
hypoalgezji w żadnym z badanych przezemnie przypadków nie zna
lazłem.
Z badanych 23 przypadków, u sześciu pacjentów znalazłem hyperalgezję w obrębie skóry kończyn górnych i górnej części tułowia, aż
do linji poziomej, przebiegającej nieco poniżej sutków i takąż hyperałgezję w postaci kłinów na wewnętrznych stronach ud, ostrym końcem
klina schodzących aż do połowy podudzi. Przeczulica ta była w tych
przypadkach dość siłnie zaznaczona. W czternastu przypadkach zau
ważyłem przyczułicę w postaci pasa od 5 do kilkunastu centymetrów
szerokiego, przebiegającego poziomo na wysokości sutek, oraz na udach
w postaci wyżej wymienionych klinów. W pozostałych trzech przy
padkach znalazłem jedynie przeczułicę na bół w obrębie kończyn dol
nych, w postaci wyżej opisanych klinów, po wewnętrznej stronie ud,
a na tułowiu żadnych zmian czucia na ból nie mogłem stwierdzić.
U czterech z obserwowanych pacjentów, którzy się specjalnie, ze
względów psychicznych nadawali do przeprowadzejiia dokładnego ba
dania czucia i którzy mieli w dość regularnych odstępach czasu (mniejwięcej raz na dwa tygodnie) napady epileptyczne, badałem wielokrot
nie czucie powierzchowne na ból i dotyk, w zależności od okresu czasu,
od chwili badania do pojawienia się napadu kurczowego.
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W e wszystkich tych czterech przypadkach obserwowałem zgod
nie pojawiajtące się rozszerzenie zon hyperalgetycznych, tak na tuło
wiu, jak i na kończynach tłołnych, przed mającym się pojawić wkrótce
napadem kurczowym; tak np. przeczułica bółowa, która poprzednio
występowała w formie pasa okrężnego na tułomu — przed napadem
rozszerzała się na całą górną część tułowia i na kończyny górne. U chorych tych, przy każdorazowym badaniu czucia, zaznaczałem granico
wzmożonego czucia na bół kołorowym ołówkiem na skórze.
Również i intensywność obserwowanej hyperaigezji znacznie się
zwiększała, równocześnie z rozszerzeniem pół przeczułicowych. Zmia
ny te występowały dość wyraźnie tak, że były łatwe do zanotowania.
Przebieg opisauyc zmian w zakresie i intensywności, w spostrzeganych zaburzeniacli czucia powierzcłiownego-, ł)ył następujący; po na
padzie padaczkowym przeczułica znacznie sii; zmniejszała, po paru
dniacłi osiijgała najmniejszą swą siłę, a następnie powołi, prawie że
z każdym dniem })rzybierała na rozłegłość i natężeniu, osiągając przed
nowym na])adem maximum rozmiaru i intensywności. Tempo nasiłania
łub obniżania się tych zmian w zależności od napadów kurczowycłi.
było w każdym z tych przypadków indywiduałnie, znaczne zróżnicz
kowane.
Reasumując wyniki przeprowadzaiiycłi badań, doszedłem do następującycłi wniosków: 1) w jiadaczce swoistej występują zaburzenia
czucia iia bół w postaci liyperałgezji, w obrębie odcinków skóry, iiiierwionycłi przez korzonki czuciowe rdzenia grzbietowego od jiierwszego
do czwartego i odcinka rdzenia od lędźwiowego piątego do krzyżowego
pierwszego; 2) łuak znaczniejszych odcłiyłeń od normy czucia doty
kowego; 3) wyżej opisana liyperałgezja zmieniała się co do intens.ywności, w zależności od zakresu czasu, od cliwili jej konstatowania do
pojawienia się nowego napadu kurczowego.
Pomijając znaczenie tycłi obserwacji dla patogenezy padaczki,
jakie mają, spostrzegane przezemnie, załmrzenia czucia powierzchow
nego — jakkolwiek wybitnie występujący cliarakter korzonkowy tycli
zaburzeiij jest nader zastawiający — cłicę tylko podkreślić znaczenie
praktyczne wyników tycłi badań.
Spostrzeżenia te, jakkolwiek przez dość krótki czas prowadzone
i stosunkowo na niewielkim bardzo materjale, są jednak zachęcające
do dalszej w tym kierunku pracy, gdyż rokują nadzieję, że na tej dro
dze znajdziemy jeden ze wskaźników dość ściśle określonych, zwia
stujących pojawienie się nowego napadu kurczowego. Naturalnie, że
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wskaźnik ten trzeba bQclzie w każdym nowym wypadku epilepsji em]iiryczni(ł oznaczać i dopiero po dłuższym i wielokrotnym badaniu za
burzani czucia iiowierzchowneso u danejzo epileptyka, będzie można
z teao wskaźnika naprawdę korzystać.
Bardzo ważnem, jest bowiem, przy leczeniu padaczki, możliwie
dokładne oznaczenie pojawienia się nowego napadu kurczowego, aby
zwiększeniem dawek bromu czy luminalu, przeciwdziałać jego w y
stąpieniu.
W ten sposób, kontrolując stale rozległość zakresu występują
cej liyperalgezji u epileptyka, możemy przeciwdziałać zjawianiu się
nowych napadów kurczowych i osiągamy tern samem wzniesienie się
progu pobudliwości chorego na bodźce wywołujące padaczkę; stanowi
to jedno z głównych zadań, często jedynie osiągalne, w leczeniu epi
lepsji.
Chciałbym jeszcze na zakończenie podziękować panu dyrektoro
wi dr. Piotrowskiemu za łaskawe ui>rzystępnienie mi materjału cho
rych do badania i za cenne jego w tym kierunku wskazówki.
Hópiial Psychiałrique public de Posnanie a Dziekanka.
Dir. Dr. med. Dr. phil. Al. Piotrowski.

LES PERTURBATIONS DE L A SENSIBILITE
SUPERFICIELLE DANS L ’EPILEPS1E.
Par le
DP. HENRl ZAJĄCZKOWSKI.

I/’auteur presente łes resiiltats de sos recherches sur la śensibilite
superficiellc dans Tepilepsie, faites sur 23 malades dans les peritodes
intraparoxystiques. Chez touts ces malades il a trouve une hyperalgesie en formę de ceinture eiwironnante le corps et en fonne de pointes
intórieures sur les cuisses. En outre, rauteur a constate le changemont de 1’etendue de ces zones hyperałgesiques, en rapport avec le
moment de Tapparition des crises epileptiques. Avant ł’acces ces zones
se diłatent et Fintensite de Fliyperalgesie augmente visiblement —
apres la crise, ces phenomenes diminuent.
L ’auteur propose de profiter des resultats de ces observations
et dhitiliser ce symptóme assez exacte de 1’approche d’une nouvelłe
crise epileptique. Le fait, qu’on peut preciser Fapproche de la crise —
est tres important dans la therapie de Fepilepsie, car il permet d’affaibłir ou d’eviter la crise en appliquant des medicaments specifiques et
par consequence d’elever le seuil de l’excitabilite convulsive chez
le malade.
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Dyr. Dr. med. Dr. fil. Al. Piotrowski

EPILEPSJA A KODEKS K A R N Y
podał
O. BIELA'«^SKI.
Pcferat zgłoszony na VIII.Zjazd Psychiatrów Polskich w^^^arszawie w d. 27, 28, 2Q maja 28 r.

Jak doniosłe znaczenie dla kryminologa mieć musi padaczka,
wnioskować można z faktu, że już Lombrozo, genialny twórca Pozy
tywnej Szkoły, rzucajijc pojęcie przestępcy urodzonego, — miał przez
to na myśli ni mniej ni więcej, jak typ psycliicznego zwyrodnienia pa
daczkowej natuiy, typ, w^edlug jego mniemania, zasługujijcy na szcze
gólne wyróżnienie wśród grup przestępstw wyrastających z biologicz
nego podłoża.
Statystyki kryminalno-psychjatryczne doby dzisiejszej stwier
dzają zgodnie, że padaczka, — obok rozlicznych postaci niedoroztyoju
umysłowego, — liczebnie jest najsilniej reprezentowaną wśród zachorzeń psychicznych stwierdzanych u podsądnych przy expertyzie.
Wymowniejszemi jeszcze są zestawienia statystyczne, jeśli się
])orównywa wyniki, dokonanych pod kątem psychopatologicznym, badań
w szystk ich więźniów któregoś zakładu poprawczego wzgl. karnegoWtetiy, jak to stwierdzał również piszący te słowa*), zwyrodnienie
jiadaczkowe, wśród innych rodzajów degeneracji, niedorozwojów i aberacji od psychicznej normy, wystąpi wprost jako dominujący czynnik
upośledzenia psychicznego przestępcy.
Zjawisko to jest godne uwagi badacza. Każe ono myśleć, że
padaczka, zwłaszcza zaś towarzyszące jej zazwyczaj ciężkie psychicz
ne zwyrodnienie**), tworzy warunki, które nastawiają obciążonego spe
cjalnie przeciw społeczeństwu i ustalonym urządzeniom społecznym
wzgl. utrudniają mu możność osiągnięcia potrzebnej, dla dostosowa
nia się do obowiązujących karno-prawnych norm, plastyczności czyn
ników psychicznych.
*) W Wlęziieniu sądowiem w Gnieźnie w latach 1926— 1928.
**) Nadmienić tu naieży, że czyny karaine popełniane przez epileptyków
wśród zamroczenia świadomości, zamroczenia orientowanego, abscencehi
i t. p., innemi stów y — w t. zw. wyjątkowych stanach, — są stosunkowo rzad
kie, gros bowiem przestępstw zostaje dokonane przy zachowanej świadomo
ści epileptyka.
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Z uwagi na refleksje powyższe zagadnienie poczytalności eiiiieptyka nabiera specjalnego zainteresowania.
Na uboczu pozostawimy wszelkie stany zwane równoważnikami
psychicznemi tudzież stany odurzenia i bredzenia oraz moment znacz
nego otępienia władz umysłowych, jako' że czyny karalne popełniane
we wzmiankowanych dopiero co warunkach psychicznych pociągają
za sobą b ezsp rzeczn ie uchylenie odpowiedzialności ich sprawców a to
— z tytułu niepoczytalności tychże. Po za tern jeszcze stwierdzamy
II epileptyka cały szereg trw a łych zboczeń psychicznych oraz cech
wypaczenia charakteru — dotykających nieomal każdej dziedziny du( Iłowego życia — anomalje, które zwykliśmy określać mianem choro
bowej konstytucji i degeneracji padaczkowej.
Uprzytomnijmy wiąc sobie niektóre z pomiędzy lyich symptomów,
analizując je pod kątem ich ewentualnego wpływu na.karalne działania:
Epileptyk przedstawia typ umysłowości zewnętrznej: wzmoże
nie percepcji z jednej strony, a ociążałość, nieściłość i mitrężność
— przy intelektualnem opracowaniu zdobytego przez doświadczenie
rnaterjału — z drugiej.
Żmudność, powolność i niejasność w myśleniu epileptyka u t r u 
d n i a mu w znacznym stopniu m o ż n o ś ć k o r z y s t a n i a z przy
swojonych wiadomości tak, że te ostatnie l e ż ą niejako o d ł o g i e m
a n ap ozór światły, społeczny i etyczny osobnik, dopuszcza się czy
nów, których charakter musiałby niezawodnie zaprzeczyć istnienia
wzmiankowanych dopieroco duchowych zalet kulturalnego człowieka.
Epileptyk bowiem jest często moralnym i społecznym idjotą mimo że
drogą wychowania fo rm a ln ie zdobył wszelkie wiadomości potrzebne
do wytworzenia pojęć zarówno etycznych jak i socjalnych.
Jeśli chodzi o fakt dokonania jakiegoś czynu, znajdującego się
na indeksie kodeksu karnego, to osobnik dotknięty zwyrodnieniem psychicznem padaczkowej natury, zazwyczaj - r o z p o z n a j e czyn i j e g o
z n a c z e n i e. Owe atoli r o z p o z n a n i e i zrozumienie znaczenia
czynu jest nawskroś p o w ie r zc h o w n e i formalne, obdarte więc z wielu,
jeśli nie wszystkich, elementów psychicznych towarzyszących norm al
nie takiemu procesowi poznawczemu.
Pierwiastkami psychicznemi, które towarzyszyć z w y k ł y pro
cesowi uświadamiania następstw działania są w pierwszym rzędzie
liczne kojarzenia na temat etycznych i społecznych refłeksji oraz to
warzyszące im uczuciowe przydźwięki sympatji, współczucia dła błiź-
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iiicii. jiocziicia odrazy i niepokoju przy wyobraźni o ich krzywdzie, lę
ku przed myśli} o dolegliwościach grożącej kary itp. Epileptykom
braknie tak często właśnie owego, jeśli się tak można wyrazić, uczu
ciow ego zro zu m ien ia ') sucho-intelektualnie rozpoznanych przez nich
skutków przestępczego działania. A wszakże uczucia właśnie kierują
ludzkiem działaniem. Tu jednak na miejsce uczuć, które są zwykle
})rzywiązane do społeczno-etycznej oceny działania — a więc niezbęd
nych do tego, by kierować się nakazami porządku społecznego, —
rządzą uczucia pierwotne towarzyszące wyładowaniu się zwuerzęcycłi
liopędów’ i — instynktowniemu działaniu. Kierunek ich jest wręcz
}irzeciwny, prą one bowiem zazwyczaj właśnie ku zbrodniczemu czy
nowi. Takim jest u epileptyka mechanizm przestępstwa przeciw cudzej
własności, zbrodnie z Inbieżności, gwałty itp. Chęć posiadania, krwiożerczość i chęć odwetu — oto kierunek w którym to uczucie tenduje.
Pamiętać dalej należy, że epileptyk ustawia się w stosunku do
otoczenia w sposób zupełnie inny niż jak to czyni człowiek zdrowy.
Dwa ośrodki sił przyciągających zainteresowanie człowieka — ja
oraz otoczenie — są u epileptyka pozbawione z reguły warunków
wzajemnego zrównoważenia. Wszystko wszak jest tu oceniane z punktu
widzenia własnej jaźni. To też działania wynikłe z tak chorobowo
zmienionych kondycji wewnętrznych, siłą rzeczy narażać muszą ogół
na nieustanne pomijanie jego interesów, na działania włirew tym intere-.
som, innemi słowy — brnięcie epileptyka w zbrodni.'
Sfera uczuciowa u padaczkowego nasuwa niemniej danych dla
konfliktów z kodeksem karnym. Warunkami tych konfliktów jest wybuchowość, drażliwość, przewrażliwienie i rozstrój uczuciowy a nadewszystko objaw patologiczny zwany z a l e g a n i e m u c z u ć . Do
niosłe znaczenie sądowo-psychjatryczne momentu ostatniego jest,
zdaniem autora przez ekspertów niedoceniane. Oto często pod wpływem
przyjętych — bądź to w sennych marzeniach, bądź też w okresie minio
nego stanu zamroczenia świadomości — silnie nczuciowo zabarwionych
jirzeżyć, dopuszcza się epileptyk czynu, stanowiącego pod względem
uczuciowym psychologiczne przedłużenie ówczesnych doznawać. Tak
więc np. niektóre sny, afektywnie bogato wyposażone w seksualne
*) W tym względzie mamy tu zupełną analogię do psychologii dziecka.
Dziecko wcześnie, bo iuż w wieku około 5—8 lat, ma rozumowo przyswoione naibardziei utarte zakazy karne. Do utrzymania równowagi w społe
czeństwie braknie mu iednak ieszcze Wiele, bo — uczuciowego przetrawienia,
„uczuciowego zrozumienia" ustalonych społecznych norm.
N. P. 3
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przeżycia, potrafią pozostawić epileptyka, przez czas dłuższy czuwania,
pod wpływem siłnych fal zalegającego uczucia, które szuka swego
zmysłowego odpowiednika na jawie, wyładowując się w sposób brutalny
i dziki na przygodnej ofiarze seksualnego gwałtu Iflb mordu z lubieżności*).
Jeżeli do wyszczególnionych dotąd psychicznych znamion zwy
rodnienia epileptyków dodać pierwotną wprost wybujałość ich popędów,
nie dającą się opanować przez pi’zyswojone drogą wychowania hamulce
intelektualne, — to się wówczas okaże, że właściwie k a ż d a d z i e 
d z i n a ż y c i a d u c h o w e g o e p i l e p t y k a , jego osobowość
cała, j e s t c h o r o b o w o z m i e n i o n a ! przedstawia nader powa
żne ubytki pierwiastków psychicznych tak niezbędnych do harmonij
nego życia w społecznie zorganizowanem ludzkiem skupieniu.
Nie trudno też widzieć, że nieomal wszystkie podniesione tu
psychopatyczne objawy, które zwyrodnienie padaczkowe cechują, wła
ściwe są mentalności człowieka ery dawno minionej t. zn. znamionującofnięcie się na drabinie ewolucji gatunku.
Czy sprawca czynów karalnych, którego psyche jest tak do
szczętnie i wszechstronnie ch orob ow o przeinaczona (w porównaniu do
psyche normalnego człowieka), jest poczytalny? ,
*) Powiedziane zilustrować można 2-ma przykładami z własnej prak
tyki sądowo-psychjatrycznej. W pierwszym przypadku nastąpiło zgwałcenie
i uduszenie 5-letniej dziewczynki, dokonane przez epileptyka niezw łocz
nie po obudzeniu się ze snu pełnego przeżyć lubieżnych. W drugim przypad
ku został udaremniony sadystyczny gwałt usitowany wkrótce po zamrocze
niu. Obydwa czyny dokonane b y ły w stanie świadomości normalnej, a wpływ
zalegających uczuć na te czyny uznał trybunał za przekonywający.
Mimochodem warto tu zaznaczyć, że expertyza takich i im podobnych
przypadków sądowych jest trudna. Należy też sądzić, że nieraz szczegół
wpływu silnych uczuć zalegających na zbrodniczy czyn usuwa się wprost
z pod uwagi biegłego zwłaszcza jeśli zamroczenie świadomości jest głębo
kie a powstała po niem amnezja — dość pełna. Zresztą uczucia zalegające
nie zawsze mają za swe źródło opisane dopieroco stany zwężenia pola świa
domości. Są to nawet przypadki dość wyjątkowe a dla expertyzy względnie
łatwe. Z uwagi zwłaszcza na silną wrażliwość epileptyka, należy też pamię
tać o wpływie na działania przestępne uczuć zalegających, które pochodzą
z przeżyć doznanych w stanie czuwania i przy normalnej rozpiętości poła
świadomości, a które na długie godziny, jeśli nie dnie, poprzedzać mogą prze
stępstwo samo. Do wzmiankowanych trudności expertyzy dołącza się jeszcze
znany pospolicie takt inklinacji epileptyka do fałszywych zeznań, które w jego
mniemaniu ratować go mogą przed odpowiedzialnością, a które utrudniają
psychjatrze tembardziej dostęp do duszy podsądnego.
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Wachholc utrzymuje: „Jeżeli stan umysłowy epileptyka nie wy
kazuje zniedołążnienia umysłowego i jeżeli zarazem czyn, czy akt ich
zaczepiony w sadzie, przypadł na okres wołny od psychoz epizodycz
nych, wówczas musimy przyznać im zarówno odpowiedziałność karną,
jak i zdolność... i. t. d. W przeciwnym razie ocena będzie zależała od
stopnia stviierdzonego upośłedzenia intełektu“ .
Takie kryterja są jednak stanowczo zbyt szematyczne, zbyt
proste. Czystem ograniczeniem się do uchylenia poczytalności jedynie
w przypadkach psychoz i znacznego otępienia intelektualnego nie da
się wyczerpać sądowo-karnego znaczenia padaczki.
Odpowiadać za czyny swe może człowiek jeśłi one nie powstaną:
wskutek działania chorobowych mechanizmów psychicznych, wzgł. —
wskutek chorobowych zmian w normalnie działających mechanizmach.
Jeśli natomiast stwierdzamy, że łącznie cała osob ow ość epileptyka,
jak zarówno nieomal wszystkie jego c h o r o b o w o z m i e n i o n e
władze duchowne są takie, że źró d łu ją c działania, krzyżują na każdym
kroku zamierzenia zdrowego ludzkiego ogółu, w ł a ś n i e z przyczyny
tych chorobowo działających mechanizmów, — natenczas wypadnieorzec bezwzgłędnie niepoczytalność takiego sprawcy.
Jeśli stwierdzamy, że każda dziedzina życia duchowego epilep
tyka ulega chorobowemu wypaczeniu, wzgl. wykazuje poważne zna
miona wsteczne, to, rzecz oczywista, czyn w takich razach zrodzi się
w sposób par escelence nieprawidłowy.
To też ep ilep ty k o w yra źn ych cechach zw yrodnienia p s y 
ch iczn eg o a n ty sp o łeczn ej n atu ry winien b y ć uznany za n iep o
czy ta ln eg o z reg u ły .
Przy roztrząsaniu zagadnienia poczytałności epileptyka z tytułu
już samego, towarzyszącego tak często padaczce, zwyrodnienia psy
chicznego, uwj'datnia się jaknajbardziej znaczenie sposobu reda
gowania odnośnego przepisu o niepoczytałności. Istotnie, jeśli wzmian
kowaną formułą zamykają wyrazy odpowiadające psychołogicznym
pojęciom ograniczenia, wykłuczenia łub u c h y ł e n i a z d o ł n o ś c i
d o k i e r o w a n i a s i ę s w o j ą w o ł ą , — natenczas biegły nie
będzie miał trudny, by przekonać sąd (wzgl. prokuraturę i sędziego
śledczego), że ciężki epileptyk-degenerat za czyny swe przed społe
czeństwem nie odpowiada*). Natomiast jest fizyczną niemożliwością
*) T o też, wśród kazuistyki orzecznictwa sądowo-psychjatrycznego
w państwie, gdzie przepis taki obowiązuje, jak np. w Niiemczech (por. Huebner, Birnbaum, Wulffen) znajdziemy dużo tego przykładów.
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udowodnienie niepoczytalności sprawcy — o wyszczególnionym psychopatologicznym podmiocie
przed sądami kierującemi się, przy ocenie
znamion uchylających poczytalność, formułą wymagającą udowodnenia
n 1 e m o z 11 o s c 1 roz poz nani a z nac z eni a czynu. *).
Itzecz oczywista, że sposób dobrania psychologicznych wyrazów
mających składać się w’ kryterjum niepoczytalności — w różnych pańsiwacii różny, a u nas odmienny w każdej dzielnicy — odbija się na
ciiarakterze wniosków orzeczeń psychiatrycznych, odbija się tern sa
mem na wyrokach sądowo-karnych. To też w związku z oczekiwaną uni
fikacją sądownictwa karnego w Polsce, jeżeli przyjętą zostanie zapro
ponowana przez K.K. Rz. P. formuła o niepoczytalności, oczekiwać na
leży, że niejeden sprawca z pomiędzy zaszeregowanych dziś (w b. dziel
nicy pruskiej) do grupy „nieodpowiedzialnych z powodu zakłócenia
władz psychicznych", — wyrokiem karnego trybunału przeniesiony zo
stanie na wręcz przeciwny biegun sądowej oceny czynu i uznany za
zbrodniarza, jako że zdołał on jednak — aczkolwiek tylko formalnie
i na swój sposób — „rozpoznać znaczenie zamierzonego czyuu“ .
ł ’ rzy sposobności omawiania stosunku epileptyka do ustawy kar
nej nie od rzeczy będzie poruszyć wychowawcze znaczenia kary u osób
dotkniętych tą chorobą, czynnik aczkolwiek dziś nie decydujący jed
nak ważny przy wymiarze sprawiedliwości. Otóż doświadczenia czy
nione .w lecznicach psychiatrycznych, w zakładach dla małoletnich prze 
stępców, tudzież praktyka sądowo-karna — uczą nas, że epileptyk pod
wpływem czynników korygujących zdolny jest czynić postępy zaledwo
minimalne. Surowe obejście się przełożonego, represja w tej czy in
nej postaci działają na niego raczej jako moment p ro w o k u ją cy do no
wych niesfornych wystąpień przeciw istniejącemu porządkowi rzeczy.
Jeżeli czynnik wychowawczy kary praktycznie tu nie wchodzi
w rachubę, to pozostaje stwierdzić, że epileptyk nieomal z reguły staje
się czystym objektem społecznego rewanżu za wyrządzoną społeczeń
stwu krzywdę a w najlepszym razie, cierpi karę w celu odstraszenia
innych od czynów podobnych (tak zw5.na prewencja ogólna). Znaczenie
bowiem momentu unieszkodliwienia na czas jakiś w więzieniu jest po
ważnie osłabione skutkiem przyjęcia tak zwanych okoliczności łagodzą
cych z tytułu bądź co bądź stwierdzonej u podsądnego psychopatji,
wpływającej zwykle na zmniejszenie czasu internowania. To też epileptyk-degenerat, jeśli nie zostaje uznany za niepoczytalnego, zasila
*) Takie kryteria m. in. zawiera art. 10 §1 projektu Polskiego Kodeksu.
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jakiiajwydajniej grupę recydywistów. Należy więc przywitać z iiajwiąkszem uznaniem projektowane niektóre zmiany w naszem ustawodaw
stwie karnem nacechowane zrozumieniem postulatów przyrodniczych
a zdążające ku bardziej humanitarnemu, indywidualnemu i praktyczne
mu traktowaniu przestępcy (t. zw. środki zabezpieczające, warunkowe
zawieszenie kary i waninkowe zwolnienie skazanego oraz zatarcie
skazania.*).

H ó p iia l P s y c h ia ir ig u e p u b lic d e P o s n a n ie a D ziek a n k a . — D ir. D r. m ed .
D r. p h il. A l.' P io tr o w s k i.

EPILEPSIE ET CODĘ PEN A!..
Par
O. BIELAWSKI

L'auteui examine toutes les maniiestations psychopathologiąues
importantes qui relevent de la degenerescence mentale de naturę comitiale. En tenant compte ensuite des facteurs psychologiques' sur lesquels le magistrat fait reposer sa conception de Tirreesponsabilite, Tauteur emet ropinion que tout epileptique chez lequel on trouve des signes nets de degenerescence mentale, et la ou ces signes conditionnent
1'acte reprehensible, doit etre considere comme irresponsable. A ce
point de vue rauteur s’ecarte sensiblement de 1’opinion courante des
experts qui nAdmettent Firresponsabilite pour los epileptiques que dans
deux cas, a savior 1) quand il existe des signes d’un affaiblissement intellectuel marque, 2) quand 1’acte a ete accompli au cours d’un etat
second, caracterise par iine obnubilation plus iu moins grandę de la conscience tpsychoses episodiques de Wachholz).

*) Porównaj Zbiór Projektów Ustawodawczych Przeglądu Polskiego
ustawodawstwa cywilnego i kryminalnego N. 1 i N. 2.
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SPR OSTO W AN IE.
Sprostowania do artykułu Dyr. Dr. med. Aleksandra Piotrowskie
go „Kilka uwag korygujących niektóre błędy liczbowe w referacie Dr.
J. Bednarza, ogłoszonym w „Roczniku psychjatrycznym“ 1927. VI.
Na temat: Obecny stan opieki lekarskiej nad psychicznie chorymi
w Połsce“ .
I
(Nowiny Psychjatryczne kwart. IV. 1927.)
Sprostowania Sz. Pana Dr. Piotrowskiego oparte są chyba na
nieporozumieniu. — Tak z tekstu pracy, jak również z zestawień w y
nika, iż w tablicy A. w rubryce „W ojew ództw a" są podane W ojewódz
twa pochodzenia chorych, nie zaś ich ulokowania w szpitalach. — Nie
stety nie mamy jeszcze szpitali w każdem Województwie, jak by to
powino było wynikać z interpretacji Tablic A. przez Sz. Dyr. A. Pio
trowskiego. — Zresztą tuż obok, w tablicy „C “ — „Stan liczebny
chorymh w szpitalach" w kolumnie „Ogółem w szpitalach" w rubryce
„15 W . Poznańskie" również figuruje owa liczba „1140 chorych", t. j.
psychicznie chorych, pochodzących z W oj. Poznańskiego, a ulokowa
nych w rozmaitych szpitalach Państwa (1.078 w szpit. W. Poznań
skiego, 57 w szpital. Zachód. Polski oraz 5 w innych dzielnicach). Co
zaś się tyczy liczby chorych, przebywających w szpitalach W oj. P o 
znańskiego na kuracji, to z tej samej tablicy „C “ można przekonać się,
iż istotnie w Dziekance było ich 1. I. 925 — 576, w Owińskach zaś
595. — A więc te same liczby, które podaje Sz. Dyr. A. Piotrowski.

Co do etatu łóżek — Generalna Dyrekcja Służby Zdrowia po
siadała oficjalne dane;
Dziekanka
720 łóżek
830 łóżek
Owińska
Drobne
45 łóżek
Kościan
189 łóżek
1.784 łóżek
Razem
(Kościan wtedy nie funkcjonował, jako szpital psychjatryczuy,
tylko na paru oddziałach byli chorzy przeważnie z Małopolski, „Karty
nagłówne" których zostały przysłane do G. D, S. Zdr.; było tych kart
189, więc i policzono 189 łóżek).
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Jeżeli zaś uwzględnimy „poprawkę" dla Zakładu w Kościanie,
w owych czasach zajętego przez głuchoniemych już od lat kilku, to
będziemy, mieli 2.310 łóżek (720 + 830 + 715), jednak jeszcze o 225
łóżek mniej niż by chciał Sz. Dyr. Piotrowski, podług zaś moich obli
czeń (śmiem przytem obstawać, bo łóżka zajęte przez inną. kategorię
chorych od kilku lat nie można liczyć, jako łóżka psychjatryczne fun
kcjonujące, proszę przypomnieć tylko „Rybnik" i „Wejherowo") bę
dziemy mieli różnicę 751 łóżek. — Co zaś do roku 1927, pozwolę sobie
zwrócić uwagę, że podług oficjalnych danych, podanych przez Zakłady
Poznańskie, a opracowanych obecnie przez Dr. W. Łuniewskiego spra
wa przedstawia się jak następuje: Łóżek etatowych jest w Poznań
skie m:
,
,
M.
K.
R.
w Kościanie
200
150
350
w Owińskach
400
430
830
w Dziekance
500
500
1000
Razem

1100

1080

2180

więc ściśle 2.180 łóżek, jak oficjelnie podały Dyrekcje zakła
dów (mogę służyć N. N. dokumentów) nie zaś 2.620 łóżek, jak pragnie
Sz. Dyr. A. Piotrowski.
Liczba łóżek podług mojej pracy
A

1. I. 25.

Dziekanka
Owińska
Drobne
Kościan

Podług ankiety 1927 r.
720
830
45
189

Razem

1.784

Dziekanka

Owińska
Kościan
Razem

1000 łóżek
830
350
2.180 łóżek

Zwiększenie otrzymano dlatego, że liczba rozporządzalnych łó
żek w Kościanie zwiększyła się o 161, co jest zrozumiałe, ale
i w Dziekance liczba ,,etatowych łóżek" urosła o 280 w ciągu 2-ch lat,
co jest mniej zrozumiałe
Tak samo nie jest dla mnie zrozumiałe dla czego liczbę łóżek
etatowych w Owińskach — Dyrekcja Zakładu zawsze podaje na 830,
Szan. zaś Dyr. A. Piotrowski raz na 920 (1925) to znowu na 950 (1927
rok). — Rówmeż nie podejmuję się wytłumaczyć dla czego moje licz
by, jak liczby ankiety z 1927 roku, otrzymane drogą oficjalną od Dy
rekcji „Dziekanki", tak różnią się od liczb podawanych przez Sz. P.
Dyr. A. Piotrowskiego w artykule.
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Że Woj. l^iznańskie posiada nadmiar łóżek — to wyraźnie w y
nika z mojej pracy. — .Jeżeli odejmiemy 1.140 chorych pochodzących
z Woj. 1’ oznańskiego, ulokowanych w rozmaitych szpitalach — od
liczby łóżek w tern Województwie — (Tabl. C. i tabl. ,B.) 1.784 —
1.140 = 644 — otrzymamy wcale pokaźną liczbę. — Nie wątpię, że
i teraz nie, jest gorzej. — Ale to nic niema wspólnego z liczbą cho
rych pozostających poza szpitalem. — Naogól przyjmują, że jakie
20% — 35% zawsze w kraju pozostaje poza zakładem, ale to nie dla
braku miejsc wcale. — O tych złożonych przyczynach, które na to
wpływają, nie mam zamiani mówić, by nie przedłużać „sprostowania*'.
Liczba zaś 813 chorych, znajdujących się poza szpitalem w Wojew.
Poznańskiem niestety jest oficjalnym dokumentem przezemnie tylko
streszczonym na str. 46— 49 „Tabl. XIV. W oj. Poznańskie". —
W sprawozdaniach powiatowych podani są chorzy nawet z imienia
i nazwiska, a często podany jest też i adres. —

Tu muszę zaznaczyć, że ja operowałem materjałem oficjalnym,
więc zbijanie go dowolnemi twierdzeniami nie jest przekonywujące. —
Nie roszczę pretensji, jak zaznaczyłem to w samej pracy, do nadzwy
czajnej ścisłości tego materjału, ale śmiem twierdzić, że jest on więcej
ścisły i bliższy rzeczywistości niż dowolne twierdzenia i kalkulacje. —
Wnioski Sz. Pana Dyr. A. Piotrowskego, jako oparte na ,,myl
nych sprostowaniach" i dowolnych twierdzeniach pominę milczeniem.—•
Co zaś do tonu, jakim jest napisany artykuł, szczególnie jego koń
cowe ustępy pozostawiam sądowi kolegów. —
Dr. J ó z e f Bednarz.
Kulparków, dnia 12. marca 1928 r.

ODPOWIEDŹ Ń A P O W Y ŻSZE „ S P R O S T O W A N I E ' *
1)
Na stronie 67 i 68 Rocznika Psychiatrycznego 1927, VI wy
raźnie wydrukowano: „Tablica A: Liczba psychicznie chorych, u l o 
k o wa n y c h (podkreślił oponent) w szpitalach psychiatrycznych oraz
pozostających poza szpitalami w dniu 1. stycznia 1925 r. w Rzeczy
pospolitej." Tablica wspomniana zawiera rubrykę „ulokowano w szpit.".
Niema tu słowa, z któregoby wynikało, „iż w tablicy A. w rubryce =
Województwa = są podane Województwa pochodzenia chorych, nio
zaś ich ulokowanie w szpitalach," jak twierdzi autor Sprostowania.
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2) „Co do etatu lóżek“ , przytoczonego przez Dra Bednarza, na
leży podkreślić szczegół, że ,,etat łóżek" podany na żądanie G. D. S. Z.
przedstawiał określenie budżiUowe i nie obejmował faktymziiej iłości
łóżek psychiatrycznych r o z p o r z ą d z a 1 n y c li. lecz wyrażał tyl
ko liczbę łóżek zajętych przez chorych w chwili ustawiania budżetu.
Ze względów praktycznych budżety ustalono na podstawie stanu osobo
wego, a stan osobowy nie odpowiadał wtedy ilości łóżek rozporządzalnych. W owych czasach budżet, ustalony na podstawie ilości łóżek
rozporządzalnych, nie byłby z powodu braku pacjentów aktualny ani
racjonalny. Liczba łóżek psychjatrycznycłi r o z p o r z ą d z a l n y c h
w Poznańskiem była daleko wyższa niż liczba „łóżek etatowych" i wyra
żała się cyfrą 2 787 nie dla tego, że oponent tak „by chciał" wzgł. tak
„pragnie", ^ jak brzmi nieuzasadnione twierdzenie Dra łłednarza —
lecz że taki był stan rzeczywisty, stwierdzony na podstawie ścisłych
danych przedłożonych przez dyrekcje zakładów. Dr. Bednarz w' swoicii
twierdzeniach opiera! się na „etacie łóżek", a kalkulował tak, jak gdy
by miał do czynienia z liczliami rozporządzalnych łóżek psycłijatrycznycł). Tym sposobem doszedł do wniosków' błędnych, niepomyślnych dla
Wielkopolski. Na stronie 74 i 77 Bocznika Psychjatrycznego 1927, Vł
Bz. autor „Sprostowania" tw'ierdzi bowiem m. in., że tylko sytuacja
W' Wielkopołsce pogorszyła się; stosunek ilości łóżek psychjatrycznycłi
do liczby mieszkańców zmienił się na l : 1103, że Woj. Poznańskie pod
w'zgłędem intensyw'iiości zaopiekow'ania się swoimi chorymi zbliża się
do pewnycłi województw b. Kongresówki.
Tymczasem w' rzeczywistości na 1 000 mieszkańców' przypadło
1,29 łóżek, stosunek ilościowy łóżek do mieszkańców' przedstawdał sii;
jak 1 ; 776 (obecnie 751) a nie 1 : 1103, jak mylnie twuerdzi autor
„Sprostow'ania".
Powmłanie się Sz. autora „Sprostowania" na statystykę Dr. Liiniew'skiego nie może zmienić stanu faktycznego.
3) Dr. Iłednarz, wspominając o chorych znajdujących ,się poza
zakładem, nie uwzględnił okoliczności, że liczne rzesze tych chorych,
to chronicy, znajdujący się w schroniskach (np. schronisko w' Śremie),
W' opiece rodzinnej u swoich i u obcych. Wszyscy ci chorzy są zarejestrowuani i pozostają poza zakładem tylko dla tego, że nie potrzebują
opieki zakładowej. Jest to zjawisko normalne, a nie anormalne. Dr.
Bednarz przedstawił stosunki tak, że czytelnik odnosi wrażenie, jak
gdyby to byli cłiorzy potrzebujący koniecznie opieki zakładowej, a opie
ki tej nie doznali, i zbliżył pod tym względem Wiełkopołskę do „pew-

AL. PIOTROWSKI

ZESZyi III i IV

iiych województw b. Kongresówki," gdzie przecież, jak wiadomo ogól
nie, stosunki psychjatryczne nie są pomyślne.
4) Dla Szanownego autora „Sprostowania" nie jest zrozumiałem,
dla czego liczba łóżek w Dziekance wzrosła o 280 w ciągu 2 lat. A prze
cież to taki prosty rachunek. Z powodu przypływu pacjentów z innych
okolic Polski uruchomiono więcej łóżek dawniej nie zajętych.
Wyjawię Szanownemu autorowi „Sprostowania" jeszcze inną
tajemnicę. Liczba łóżek rozporządzalnych w Dziekance będzie się w na
stępnych latach nadal powiększała, albowiem niebawem powstanie tu
sanatorjum dla 60— 100 neurotyków i pozatem istnieje projekt wybudo
wania 2 pawilonów na 200 łóżek psychjatrycznych, aby tym sposobem
umożliwić umieszczenie chorych z województw wschodnich, gdzie się
jakoś nie zanosi na wybudowanie zakładu psychjatrycznego. Łóżka
wzmiankowane nie są przeznaczone dla potrzeb W^ielkopolski, która po
siada nadmiar miejsc psychjatrycznych, lecz są przewidziane dla pa
cjentów pochodzących z innych województw. O pogorszeniu się sytu
acji w Wielkopolsce mowy być nie może.
Co do Owińsk, to sprzeczność między liczbami oponenta a licz
bami Dyrekcji Zakładu w Owińskach jest tylko pozorna i polega na
tern, że Dyrekcja (tak samo jak i Dziekanka i Kościan) podała łiczby
„etatowe" (budżetowe), bo takie łiczby żądała <1. D. S. Z., a niżej pod
pisany uwzględnił liczby łóżek r o z p o r z ą d z a l n y c h , które się
zwiększyły. Przy tej sposobności wypada zaznaczyć, że Sz. autor
..Sprostowania" niesłusznie identyfikując te dwm pojęcia, gdy pisze
0 łóżkach rozporządzalnych (w Kościanie) i o łóżkach etatowych
(w Dziekance) w równem znaczeniu, stwarza niejasności.
5) Sz. autor „Sprostowania" doszedł do swoich błędnych wnios
ków o stosunkach psychjatrycznych w Wiełkopolsce drogą „obliczeń"
teoretycznych, dokonanych na odległość na podstawie ograniczonych
danych G. D. S. Z., w których uwzględniono tylko jedną cząstkę, nie
zaś całokształt zagadnień psychjatrycznych w W ojewództwie Poznańskiem. Natomiast niżej podpisany od 9 łat śledzi z bliska rozwój spraw
psychjatrycznych w Poznańskiem, brał i bierze w nich czynny udział
1 zna je z własnego doświadczenia. Chyba osobista znajomość przed
miotu przedstawia gwarancję dla ścisłości „Uwag korygujących".
Materjał Dr. Bednarza jest tylko „bliższy rzeczywistości", jak
sam autor „Sprostowania" twierdzi; materjał ten nie oddaje jed
nak wiernie stanu faktycznego i dla tego nie jest ścisły. Szanowny autor
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„Sprostowania*' przyznaje też, że nie rości pretensji „do nadzwyczajnej
ścisłości tego materjału“ .
W przeciwieństwie do tego, materjał oponenta jest ścisły, wiQC
nazwanie go przez autora Sprostowania ,,dowolnem twierdzeniem i kalkułacją“ jest nieuzasadnione.
Al. P iotrow ski.
Dziekanka, 8.VI.1928.
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VIII-my Z J A Z D P S Y C H J A T R Ó W P O L S K I C H
W W ARSZAW IE
w dniach 27, 28 i 29 ma a 1928 roku.

SPRAWOZDANIE.
Z E S T A W IE D R . Z A J Ą C Z K O W S K I - D Z I E K A N K A .

Dnia 27-go maja 1928 roku o godzinie 9.30 prof. Mazurkiewicz
zagaja VIII Zjazd Psyclijatrów Polskich i wita przybyłych w imieniu
Komitetu Organizacyjnego.

W słowie wstępnem z radością podkreśla, że poziom naukowy
zjazdów psychjatrycznych podniósł si(; od lat pięciu znacznie i jako
widomy wynik wspólnej pracy polskich psychjatrów’ wymienia dwa eta
py rozwoju opieki nad psychicznie chorymi i nauki psychjatrycznej, ja
kimi są ]) pierwsza statystyka psychiatryczna Państwa Polskiego, 2)
opracowanie projektu 1;stawy o opiece nad psychicznie chorymi.
Przemówienie przyjęto gorącymi oklaskami. Następnie prof.
.'Vłazurkiewicz proponuje profesora Radziwiłłowicza na przewodniczą
cego zjazdu, co zostaje przyjęte przez aklamację.
ihof. Hadziwilłowicz, obejmując przewodnictwo, dziękuje zja
zdowi za zaszczytny wybór i odczytuje nadesłane powitalne telegramy
i życzenia, między innymi od dyrektora Piotrowskiego z Franzensbadu,
od prof. Borowieckiego z Pragi, od lekarzy Dziekanki itd.
IM odczytaniu nadesłanych listów i telegramów, witają zjazd:
1) w imieniu Departamentu sanitarnego Minist. Spraw Wewn. — Dr.
Adamski. 2) w imieniu Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu im. Stefana
Batorego — prof. Rodziwiłlowicz, 3) w imieniu Wydziału lekarskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego — prof. Piltz, 4) w imieniu Wydziału le
karskiego Uniwersytetu warszawskiego — prof Mazurkiewicz, 5) w
imieniu Szwajcarskiego towarzystwa neurologicznego — prof. Minkowski oraz 6) w imieniu Towarzystwa kryminologicznego — Dr. Nelken. Następnie przewodniczący prosi do prezydjum prof. Minkowskiego, prof. Mazurkiewicza, prof. Piltza, Dr. Rosego, doc. Morawskiego,
(lyr. Bednarza i dyr. Wiendlochę.

Do sekretarjatu: Dr. Dreszera, Dr. Jankowską, Dr. Wilczka,
Dr. Pragera, Dr. Janusza, Dr. Pałasza, Dr. Sikorską i Dr, Sławińskiego.
Następnie zjazd przeszedł do obrad.

r
Z E S Z ^ ^ T III i IV

345

KONGRESY

REFERATY
Odczyt wstępny.

Prot'. Dr. R. R a d z i w i 11 o w i c z (Wilno).
,,D o ś w i a d c z a I n o i p o z a d o ś tv i a d c z a !
w p s ,y e h i a t r j i".

n (>

Wartość i prawo do istnienia momentu pozadoświadczalnego w
nauce, porusza w swej pracy. Krankheitslehre der Gegenwart —
Herscheimer. Rzeczywistem jest to, co jest spostrzegane, jest to akt
psychiczny. Przedmiotowość nie jest nigdy bezwzględni], gd,yż pod
lega właśnie tym czynnikom podmiotowym.
Przy badaniu chorobowych stanów psychicznych wielkie zna
czenie ma katamneza, to jest odtwarzanie przez ozdrowieńca wspom
nień z okresu choroby.
Również usiłowanie wczucia się w przeżycia chorego, daje
często pozytywne rezułtaty. ł tak np. wyolbrzymiając własne doświad
czenia, możemy odtworzyć w sobie przeżycia w psychozie manjakalnodepresyjnej, paranoi, a nawet w stanach pomieszania. Jedynie w schizofrenji nie mamy w sobie żadnych odpowiedników; próby ze stańaniem usunięcia uwagi nie dały pożądanych rezułtatów. Dlatego też
psychoza ta jest nam tak obcą.
W szyscy jesteśmy w nauce realistami, zasada „contra experimentum nullum argumentum” jest nienaruszalna. Nie możemy być
jednak realistami naiwnymi, musimy być kr>dyczni i zdawać sobie
sprfTwę z czynników podmiotowych.
Jednakże w nauce nie możemy się ograniczać jedynie do re
jestracji — musimy uogólniać, wyciągać wnioski z tych uogólnień —
wkraczać w granice pozadoświadczalne. Każde jednak uogólnienie
musi być sprawdzone eksperymentem. Wywmd nieudowodniony jest
metafizyczny — żeby się stał realnym, trzeba wynaleźć metodą do
udowodnienia go. Maximum przedmiotowmści daje powszechność zja
wiska. Metafizyka nie jest sprzeczną z nauką doświadczalną, tylko
nie może jej zastąpić. Trzeba sobie zdawać sprawę, kiedy się wkra
cza w granice metafizyki i jedynie bezwzględnie złą jest ta jej postać,
kiedy zatracamy poczucie wkraczania w jej dziedziny. W pracach
psychiatrycznych bardzo często spotyka się tę właśnie nieuświadomio
ną postać metafizyki. Herscheimer broni prawa „pozadoświadczal
nego “•w nauce. Pozadoświadczalne — jest to ten zaczyn myślowy,
który powinien bujnie rozkwitnąć w naukowej pracy eksperymental
nej. Przyczynowość w psychjatrji jest przeceniana; za to celowość
— niedoceniana.
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Związki przyczynowe psychjatrji są niestałe i zmienne. A pod
stawowa zasada przyczynowości nie zawsze znajduje wyraz w życiu
biologicznem. Psyclijatrja powinna być „magistra vitae” , dlatego ce
lowość biologiczna powinna przedewszystkiem cechować tę naukę.
Przyczynowość wkracza w życie psychiczne pod dwoma postaciami;
l) jako obarczenie dziedziczne, 2) jako uraz w najszerszym słowa tego
znaczeniu (psychiczny, fizykalny i chemiczny). Ze stanowiska biolo
gicznego ocenićby można zjawiska determinizmu i indeterminizmu, ja
ko: determinizm — byłby równoznaczny z dobrem przyrodzonem, indeterminizm — dobrem podmiotowem.
PADACZKA.
Referaty główne.

Doc. Dr. M o r a w s k i (Kobierzyn).
„Dziedziczność

w

p a d a c z c e” .

Przytaczając bardzo liczną literaturę: wyniki badań Muskensa,
Binswangera, Hofnera, Kretzchmera, Buszmera i innych — oraz opie
rając się na własnych badaniach, referent dochodzi do następujących
wniosków: pobudliwość padaczkorodna, to jest gotowość do drgawek
jest różną u różnych ludzi; obarczenie dziedziczne u epileptyków jest
znacznie większe, aniżeli u wszelakich innych psychicznie chorych;
w obarczeniu tern kiła i alkohol odgrywają największą rolę, jednakże
nie można ustalić bezpośredniego i bezwzględnego związku między
tymi dwoma czynnikami chorobotwórczymi, a występowaniem epi
lepsji.
Doc. Dr. Z i e l i ń s k i (Kraków).
,,Konstytucja

w

p a d a c z c e ”.

Referent obstaje przy wyodrębnieniu postaci epilepsji: „epi
lepsja genuina” od innych zespołów epileptycznych. Jako poparcie
tego mniemania wysuwa koncepcję zwartej konstytucji epileptoida
w padaczce swoistej, tak np. konstytucja schizoidalna w schizofrenji,
lub cykloidalna w psychozie manjakalno - depresyjnej. Konstytucję
określa jako związek struktury cielesnej i fizycznej.
W badaniach swych nad epilepsją, na plan dalszy usunął czyn
nik dziedziczny, a położył nacisk na zespół cech psychofizycznych.
Epileptoidzi pod względem budowy fizycznej należą do dwóch grup:
typy atletyczne i asteniczne, wyróżniające się cechami dysplastycznemi. Są to zwykle osobniki wzrostu średniego lub nizkiego, o szero
kich barkach, silnie rozwiniętych mięśniach, wystających kościach po
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liczkowych, mają zbyt silne rozwiniętą żuchwą. Jako rys najwybitniej
zniekształcający, występuje zaburzenie normalnej proporcji między dłu
gością tułowia i kończyn górnych i dolnych, które są zbyt długie.
W grupie astenicznej kobiecej silnie uwydatnia się różnica mię
dzy obwodem miednicy, a klatki piersiowej.
Naogół epileptyk zbudowany jest grubo, topornie i niekształtnie.
Referent przytacza spostrzeżenia Hofmana, który u 45-ciu badanych
epileptyków, znalazł 20-tu atłetyków, 20-tu asteników i 5-ciu dysplastyków. Cechą najbardziej charakterystyczną osobowości epiłeptycznej, jest nadzwyczaj silnie rozwinięta uczuciowość, jakby skupiona i
zgęszczona, lepka, małoruchliwa — przyczepiona do otoczenia, nie
mogąca się poruszać i zmieniać tak, jak wymaga tego życie. Epilep
tycy są drażliwi i wybuchowi, skłonni do podnieceń erotycznych, my
ślą powoli i koło ich myśli obejmuje przeważnie rzeczy bliskie; w ży
ciu są konserwatywni, trzymają się tradycji, są przeciwnikami wsze
lakich zmian.
Prof. Dr. M i n k o -w s k i (Zurich).
„Anatomja

patologiczna

p a d a c z k i ”.

W padaczce samoistnej najbardziej charakterystyczne są zmia
ny sklerotyczne w rogach Ammona. Przypuszczalnie występuje tutaj
konstytucjonalne osłabienie tkanki rogów Ammona, które stają się na
stępnie miejscem najmniejszego oporu w rozwijającej się chorobie.
Zwykle towarzyszącym objawem jest glioza brzeżna kory mózgo
wej. Ogólna glioza tkanki nerwowej nie jest jednak jedynym atrybu
tem epilepsji, gdyż występuje i w innych schorzeniach. Spotykamy
tu także zmiany naczyniowe jak: przerosty tkanki naczyniowej, teleangiectazje, często opisywane zakrzepy w naczyniach, a przedewszystkiem bardzo charakterystyczne świeże krwotoki w splotach naczyniastych, lub późniejsze w nich procesy wstefczne, jak zaniki komórek
gruczołowych, zakrzepy hiałinowe i zmiany sklerotyczne. Szczegól
nie wyraźne zmiany w splotach naćzyniastych obserwował referent u
dwóch papug, które miały napady epileptyczne po urazach emocyjnych.
Podczas samego napadu obserwowali Forster i inni, zmniejszenie ob
jętości mózgu i jego niedokrwienie. Bezpośrednio po atakach znaj
dowano krwotoki w splotach naczyniastych komór bocznych i w ro
gach Ammona, — jednak niezawsze.
Badania anatomo - patologiczne aparatu wewnętrzno - sekrecyjnego nie dały konkretnych wyników. Wszełkie spotykane zmiany
anatomo - patologiczne w padaczce samoistnej, są wynikiem kombi
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nacji- dwóch moimnitów diorobotw órczych: konstytucyjnego osłabie
nia układu nerwowego, z wtórnenii procesami degeneracyjnymi.
])r. R o s ę : (Berlin)
..Z in i a n y a r c h i t e k t o n i k i

in ó z g o w e j

w

p a d a c z c e”

Referent zaznacza, że l)(;dzie sit; zajmował WTłącznie cytoarcliitektoniką kory mózgowej. Referat ilustruje licznemi preparatami swy
mi i prof. Bielszowskiego. W e wst(;pie wspomina o ontogenetycznym
rozwoju kory mózgowej, ze specjalnym uwzgl(;dnieniem rogu Ammona.
Histopatologiczne zmiany w rogu Ammona sa najważniejszym sympto
mem w padaczce samoistnej. Spielmeyer w 80% badanych przez
siebie mózgów epiłetyków, znajdował zmiany w rogach Ammona. Re
ferent podaje dokładną budowę architektoniczną kory rogu Ammona,
dzieląc ją na pięć odcinkówn Zmiany sklerotyczne w rogach Ammona
występują w całym szeregu spraw' chorobowych, jednak w padaczce
występują izolowanie jedynie w pien\'szym odcinku. W ę wszelkich
sprawach .otępienionych. a więc i w dementia epileptica zanika trze
cia warstwa kory mózgowej przedewszystkiem w płacie czołowym.
W konkluzji dochodzi referent do wniosku, że rozpoznanie epilepsji
.,post mortem” , o ile mamy zmiany charakterystyczne w rogu Ammona-, jest możliwe.
Prof. Dr. O r z e c h o w s k i (Warszawa).
Klinika

padaczki

c i e 1 1>s n e j.

Referent wyraża przypuszczenie, że z biegiem czasu przy co
raz to lepszym poznawaniu patogenezy padaczki, grupa padaczki sa
moistnej coraz bardziej będzie się zmniejszać — kto wie czy wogóle
się utrzyma. Mówiąc o patogenezie padaczki, wylicza na pierwszym
miejscu zboczenia przemiany materji, dalej zaburzenia wydzielania
dokrewnego i wegetatywne; oraz podkreśla rolę zaburzeń naczynio skurczowych. Wszystkie te jednak wyliczone zaburzenia spotykamy
i w różnych innych ncTOicach, odgrywają one poważną rolę i w epil('psji, ale nie mogą być uważane za jedyną jej przyczynę. Przy
puszczalnie część zmian chorobowych jest wypływem poprzedzających
j(' zmian w korze mózgowej. Jako bezpośredni bodziec napadu, uważa
referent zaburzenia w krążeniu płynu inózgo - rdzeniowego; podczas
napadu mózg raptownie kurczy się i rozpręża. F'izjologicznym sensem
napadu jest dążność, według referento, do przywrócenia normalnego
krążenia płynu mózgo - rdzeniowego. Jako moment popierający tę
hipotezę, przytacza referent dodatnie wyniki, jakie ma przy stosowaniu
odmy czaszkowej w epilepsji.
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Z objawów klinicznych na plan pierwszy w' epilepsji wysuwają
się objawy miokloniczne. Mioklonja jest objawem bardzo rozprze
strzenionym u zwierząt, dzieci i ludzi pierwotnych. Pogotowie drgaw
kowe t.j. zdolność do oddziaływania drgawkami na podniety, jest różne
u różnych ludzi — u epileptyków próg pobudliwości drgawkowej jest
bardzo nizki.
Prof. Dr. P i 11 z (Kraków).

Kl i ni k a

pa da c z ko wy c h

z a bur z e ń

psychi cznych

Referent podkreśla nadzwyczajne podobieństwo występujących
zaburzeń psychicznych u danego chorego w poszczególnych napadach
psychozy — i tak, przeciwnie aniżeli w schizofrenii, treść i obraz prze
żywanej psychozy w danym napadzie, jest nadzwyczajnie podobna do
psychozy, przebytej poprzednio.
Dalszą ogólną cechą zaburzeń psychicznych w epilepsji, jest
ich napadow'e występowanie: nagłe pojawianie się ich i znikanie. Re
ferent zaznacza, że z licznych rodzai zaburzeń psychicznych, będzie
mówił jedynie o aurze, charakterze epileptycznym i delirium epilepticum.
W ylicza rozmaite rodzaje aury — podkreśla jej wielkie znacze
nie dla rozpoznania okolicy mózgu wciągniętej w chorobę, gdyż aura,
będąc pierwszym objawem napadu, jest wyrazem funkcji miejsca, które
pierwsze zostało zadrażnione i dlatego tak dużo można sądzić z niej
o lokalizacji. Aura u danego osobnika zwykle jest czemś stałem i niezmiennem. Referent wspomina o badaniach swych na królikach, u któ
rych drażnił prądem ełektrycznym różne miejsca kory mózgowej i u
których przy drażnieniu tych samych miejsc, miał zawsze te same po
czątkowe objawy; przy dalszym silniejszym drażnieniu obserwował
typowy atak epileptyczny. Początkowe te objawy uważa referent za
swoistą aurę.
i
Charakter epileptyczny: referent podkreśla zasadniczą różnicę,
jaka jest między zapatrywaniem badaczy, którzy uznają istnienie kon
stytucjonalnych typów epiłetyków i według których charakter epilep
tyczny poprzedza manifestację epilepsji — a zwolenników poglądu,,
że charakter epileptyczny wytwarza się dopiero z posuwaniem się pro
cesów degeneracyjnych, rozwijającej się epilepsji. Na sylwetkę cha
rakteru epileptycznego składa się: ociężałość, ograniczoność, niezdol
ność do myślenia abstrakcyjnego, drażliwość, wybuchowość, brutal
ność, przedłużony czas trwania afektu, silnie podkreślony akcent sek
sualny.
N P. 4
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Delirium epilepticum cechują halucynacje o charakterze nad
zwyczajnie żywym i plastycznym, zwykle w kolorze czerwonym;
treść delirium epileptycznego ma charakter żywiołowy, o skrajnem
zabarwieniu uczuciowem, już to ekstatycznego zachwytu, czy też sil
nego lęku i niepokoju. Nadzwyczaj charakterystyczne jest zabar
wienie religijne treści przeżyć epileptyków. Treść przeżyć w deli
rium epilepticum pochodzi jakby z najgłębszych warstw psychiki ludz
kiej, wspólnych wszystkim ludziom i stąd wyżej wymienione cechy —
żywiołowość i rełigijność. W bredzeniu gorączkowem, czy alkoholowem, treść bredzenia ma charakter zawodowy i zwykle różni się
bardzo u poszczególnych osobników. W bredzenie to, jest wciągnięty
dorobek życia indywidualnego — jest ono jakby zmienioną funkcją
warstw wyższych mózgu. Tymczasem w delirium epilepticum w s z y -.
scy: szewc i rolnik, uczony i analfabeta — stają się jakby do siebie
podobni, treść ich przeżyć nosi ten sam żywiołowy i pierwotny cha
rakter. Treść religijna przeżyć delirium epilepticum, występuje nietylko u osób uprzednio religijnych — referent obserwował pacjentkę,
wyrozumowaną ateuszkę i racjonalistkę, która w bredzeniu epilepty
cznym popadała w ekstazę religijną.
Dr. S t e r l i n g (Warszawa).
Pogranicze

padaczki.

Dr. S i k o r s k a (Kraków).
Leczenie

padaczki.

Referentka daje doskonały przegląd literatury dotyczącej le
czenia padaczki: dyjetetycznego i chemicznego. Komunikuje o do
datnich wynikach leczenia padaczki rtęcią — we wszystkich tych
jednak przypadkach istniało podejrzenie na kiłę nabytą, czy dziedzi
czną i tej etjologji przypisuje referentka skuteczność takiej kuracji.
Płk. Dr. N e l k e n (Warszawa).
Patologja

kryminalna

padaczki

i jej

znaczenie

s ą d o wo - p s y c h i a t r y c z n e .
Autor szkicuje we wstępie rozszerzenie pojęcia padaczki i ogromną jej rolę w etjologji kryminalnej, z czasów rozkwitu teoryj
L o m b r o s a . Przystępując do rozgraniczenia tego pojęcia zgodnie
z wymogami wiedzy współczesnej, rozpatruje on przedewszystkiem
znaczenie kryminalne padaczki swoistej i typy przestępczości padacz
kowej, następnie — pogranicze padaczki i znaczenie kryminalne pa-
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(laczkowatości. Dalsze rozdziały pracy stanowią: padaczka i alkohol,
padaczka a młodociani, padaczka a wojsko; w tym rozdziale znaj
duje się ocena kryminalnej padaczki urazowej i ocena stosunku do
padaczki stanów ucieczkowych. Przy rozpatrywaniu przestępczości
padaczki w świecie badań nad konstytucją psychozoficzną, autor
podaje wyniki badania nad konstytucją fizyczną padaczkowych, oraz
zespoły psychiczne padaczkowe, rozdzielone przez K r e t s c h m‘er‘a, wreszcie ’ poglądy na charakter epileptotymiczny D e 1 b r iic k a, podkreślając duże znaczenie tych badań dla oceny kryminologicznej padaczki. Streszczone są dalej badania nad konstytucją fi
zyczną ciężkich przestępców, nad stosunkiem typu fizycznego do re
cydywy. Formuła budowy fizycznej przestępcy, zbliża się najbardziej
do analogicznej formuły padaczkowej. Następnie statystyka prze
stępstw padaczkowych. W rozdziale o ocenie padaczki przed sądem
w postępowaniu karnem, omówioną została poczytalność przy padacz
ce, oraz rozpoznanie i wartość sądowm - lekarska poszczególnych sta
nów padaczkowych. Ocena padaczki w postępowaniu cywilnem, pa
daczka u świadków, oraz udawanie padaczki, zamykają te rozwa
żania.
Praca ukaże się w całości wraz z materjałem kazuistycznym
w Roczniku Psychiatrycznym.
Dr. D r o h o c k i (Kraków).

Psychol ogiczne

badani e

metody

nad

epi l epsj ą

we dł ug

Rohrschacha

n.
Metoda Rohrschacha polega na oznaczaniu kleksów atra
mentowych, jedno lub wielobarwnych, a to na podstawie podobień
stwa kształtów, barw, etc. etc. Czynniki eksperymentu są reprezentatami określonych właściwości psychicznych; tworzą one stałe ilo
ściowe stosunki charakterystyczne dla określonych schorzeń. Pod
dawszy metodę, a zwłaszcza interpretację czynników eksp.
rze
czowej, na doświadczeniu opartej analizie, referent zmuszony był
do zupełnego jej zmodyfikowania. Podaje wyniki własnych badań
nad istotą nauki Rohrschacha t. zw. typem przeżywań. Tak nazwał
mianowicie R. ilościowo wyrażony stosunek odpowiedzi ruchowych
do odp. barwnych. Przewaga odpowiedzi ruchowych jest cechą typu
introwersywnego i wyraża: skłonność do życia „wewnętrznego", zróż
nicowaną inteligencję twórczą, afektywność ustaloną. Przewaga odp.
barwnych jest wyrazem ekstratensji: wyżywanie się na zewnątrz,
inteligencja odtwórcza, stereotypowa, afektywność chwiejna. Okre-
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śloiiej psychozie odpowiada — wedle E. — określony typ przeżywań,
a inne czynniki ustosunkowują się korelatywnie.
II.
R. stwierdził na podstawie badaii nad 20 epileptykami typ
ekstratensywny — jako charakterystyczny dla epilepsji. Mój materjał obejmuje 78 epileptyków.

Własne badania;
Odpowiedź ruchowa:
l)
Zdolność ruchowego odczuwania spostrzeganych przedmiotów
jest cechą indywidualną, wrodzoną, od wieku i stopnia inteligencji
niezależną, nastrojowo - zmienną.

2. Odp. ruchowa nie może być równocześnie wyrazem tak
różnorodnych właściwości, jak wyżej wspomniane.
3. Pozatem właściwości te nie tworzą stałych związków ani po
między sobą, ani też z odp. ruchową.
,
4. Introwersja charakterologiczna nie zawsze manifestuje się
w eksperymencie, ale też często znajdujemy przewagę odp. rucho
wych tam, gdzie introwersji faktycznie niema.
5. Odp. ruchowe występują dość licznie u dementów, —

6. Z drugiej strony brak ich często u ludzi produktywnych
i oryginalnych.
7. Ilość odpow. ruchowych (zdolność ruchowego odczuwania)
wzrasta w miarę afektywnego podniecenia.
8. Odp. ruchowe epileptyków nie wykazują żadnych prawid
łowości.
9. Z czego wynika, że znaczenie odpow. ruchowych jest nie
jasne.

Odpowiedź barwna;
1. Nie może być wyrazem właściwości tak różnorodnych (jak
wyżej wspomniane) — i nie skorelowanych ze sobą.
2. odpow. barwne epileptyków nie wykazują żadnych prawi
dłowości liczbowych, — z zastrzeżeniem;
3. Że w okresie ataków liczba ich wzrasta niepomiernie i to
aż do eliminacji reakcji kształtowych.
(Być może, że została tu
wyzwolona pierwotna forma reakcji).
4. Pewne stany afektywne wzmagają reakcje na pewne barwy;
może nawet przyjść do wytworzenia korelatu afekto - barwnego.
Związek ten jest zupełnie niezależny od tego, czy dana afektywność
jest chwiejna, czy ustalona, skierowana na zewnątrz, czy na wew
nątrz.
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5. Każda barwa posiada swoja jakość afektywna.
6. Ostateczny wybór tej, czy innej barwy zależy od wyniku
konfliktu pomiędzy nastrojem wdasnym, a stanem afektywnym, narzu
canym przez spostrzegana barwę. W ybór ten może być w pewnych
warunkach wyrazem afektywiiości chwiejnej, wzgl. ustalonej. (Wa
runków tych R. nie określił).
7. Zmienność intro - indywidualna reakcji barwnych przekreśla
ich znaczenie charakterologiczne, czyniąc z nich wyraz zmiennych
stanów afektywnych.
Typ przeżywmń;

,

1. Zakwestjonowanie słuszności interpretacji reakcji rucho
wych i barwnych kwestjonuje tern samem koncepcję Rohrschacha o
typie przeżywali. Doświadczenia referenta nad epileptykami wyka
zują to w zupełności:
2. Typ przeżywali u epileptyków’ jest wielkością inter — i —•
introindywidualnie zmienną i nawmt odwracalną.
3. Znajdujemy tu ekstratensję zarówno jak i introwersję.
4. Żaden z tych typów nie jest specyficznym korelatem cho
roby lub charakteru.
. 5. Związki pomiędzy introwersją wzgl. ekstratensją charak
terologiczną a temi, które manifestują się w eksperymencie
są nie
stałe i nieokreślone.
,6. Zestawienie w jednym stosunku liczbowym dwu jakości róż
nych przy zupełnie dowolnie przyjętych jednostkach; jest absurdem.

7. Typ przeżywali jest fikcją.
III.
Niezależnie od sprawy interpretacji czynników eksperymen
tu, wyniki badań referenta nad epileptykami nie wykazują żadnych
stałości liczbowych. Jakiekolwiek byłoby zatem znaczenie poszcze
gólnych czynników eksp., założywszy, że jest ono wszędzie to samo,
stwierdzam: że epileptycy nie stanowią psychologicznie jednoznacznie
określonej grupy.
IV.
Tendencja do wyczerpania całokształtu psychiki ludzkiej w
dwu — jakoby biegunowych — właściwościach i ich rzekomych korelatach jest już dziś formalnie, rzeczowo i teorjopoznaw’Czo ^ nie
usprawiedliwioną.
Dr. W i c h e r t i Dr. D r e s z e r (Warszawa).
Z

histopatologii

padaczki.

Referenci demonstrują koło stu preparatów histopatologicznych
mózgu.— z sześciu przypadków’ padaczki: 1) bez wyraźnej etjologji,
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2) samoistnej, 3) alkoholowej, 4) pourazowej, 5) Jacksonowskiej, 6)
status epilepticus w paraliżu postępującym. W e wszystkich tych przy
padkach znaleziono znaczne zmiany histopatologiczne, jak zgrubienie
opon mózgowych, zmiany degeneracyjne komórek mózgowych, roz
rost gleju, zmiany w rogu Ammona oraz w przypadku padaczki Jack
sonowskiej — rozległą blizną w korze mózgowej, najzupełniej tłomaczącą, obserwowaną padaczką.
Dr. M i l e w s k i
Obserwacja

i Dr. W i l c z k o w s k i

(Warszawa)

k a p i 1 a r o s k o p i j n a ,u e p i 1 e p t y k ó w.

Referenci przedstawiają wyniki badań kąpilaroskopowych w
padaczce. Krążenie w naczyniach włosowatych bada się pod powięk
szeniem w fałdzie nadpaznogciowym. Referenci badali zachowanie
się krążenia włosowatego u epileptyków w czasie międzynapadowym,
przednapadowym i w okresie samych napadów. Napady w.ywoływano
przy pomocy hyperwentylacji. Obserwacje te wykazały znaczne za
burzenia w krążeniu krwi, mianowicie każdy napad epileptyczny po
przedzała znacznego stopnia staza. Referat ten był ilustrowany licznemi zdjęciami kapiłaroskopowemi.
Dr. B i e l a w s k i

(Dziekanka).

Zgłosił referat: E p i l e p s j a a k o d e k s k a r n y (w streszczeniu)
(Oryginał drukowany w' Now. Psychjatr. 1928, III - IV.)
Autor rozpatruje wszystkie ważniejsze objawy psychopatołogiczne które składają się na charakterystykę zwyrodnienia typu padaczkow-ego. Uwzględniając dalej psychologiczne założenie sądownika w koncepcji niepoczytalności, — przychodzi autor do wniosku,
że epileptyk o wyraźnych cechach degeneracji psychicznej, gdy zna
miona tej degeneracji źródlują czyn karalny, winien być uznany z
reguły za niepoczytalnego. W tym względzie ref. przeciwstawia się
dość utartemu poglądowi psychologów sądowych, jakoby czyny epi
leptyka uważać należało za niepoczytalne jedynie w razie 1) stwier
dzonego znaczniejszego otępienia intelektu tudzież 2) wtedy, gdy zo
stanie stwierdzone, że były one dokonywane w wyjątkowych stanach
zaburzenia świadomości (psychozy epizodyczne według wyrażenia
Wachholza).
Dr. B i e l a w s k i (Dziekanka).
Zgłosił referat: E 1. a h i s t e r j a .
(Praca in extenso ukaże się drukiem w następnym zesz. N. P.)

i
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Dr. Z a j ą c z k o w s k i (Dziekanka).
Zaburzenia czucia powierzchownego w epilepsji.
(streszczenie)
(Oryginał drukowany w Now. Psychjatr., 1928, III - IV.)
Referent przedstawia rezultaty badań czucia powierzchownego,
u epileptyków, przeprowadzonych na 23 chorych w' okresach międzynapadowych. U wszystkich tych chorych stwierdził hyperalgezją w po
staci pasa otaczającego tułów i w postaci trójkątów po w^ewnątrznej
stronie ud. Pozatem autor stwierdził zmienianie się rozmiaru pól hyperalgetycznych w zależności od chwili pojawienia się napadów epi
leptycznych. Przed napadem te pola się rozszerzały i intenzywność
hyperalgezji zwiększała się widocznie, po napadzie te objawy zmniej
szały się.
Referent uważa, że spostrzeżenia te można wykorzystać, jako
wskaźnik pojawienia się nowego napadu kurczowego co jest bardzo
ważnem w leczeniu epilepsji, gdyż zwiększając dawki leków specy
ficznych możemy przeciwdziałać wystąpieniu napadu i tern samem osięgamy wzniesienie się progu pobudliwości kurczowmj u chorego

Dr. Z a j ą c z k o w s k i (Dziekanka).
Zgłosił referat:
Zespół

„h a i n e s f a m i 1 i a 1 e s”
(streszczenie).

u epileptyków,

Referent badał uczucia rodzinne 23 chorych i u wszystkich
tych chorych prócz jednego przypadku, znalazł je o żywym nasileniu.
W tym jedynym przypadku niechęć do rodziny była zupełnie uspra
wiedliwiona. Znanem jest zaś częste pojawianie się zespołu niena
wiści rodzinnej w schizofrenji. Referent przytacza tezę Piotrowskiego,
że brak lub wielka rzadkość występowania zespołu nienawiści rodzin
nej u epileptyków, mogłaby być wykorzystana jako moment różnicz
kowy między pewnemi nietypowemi zaburzeniami psychicznemi w epi
lepsji, a psychozą schizofrenijną, — fakt istnienia „haines familiales ’
w takim wątpliwym przypadku przemawiałby raczej za schizofrenję.
Dr. M a ń k o w s k i (Kulparków).
W p ł y w a u t o h e m o t e r a p j i na p r z e b i e g p a d a c z k i .
Przy leczeniu padaczki autohemoterapją dąży się tą drogą do
odtrucia ustroju. Leczenie to przeprowadzano w następujący spo
sób; początkowo brano 5 cnt. krwi i wstrzykiwano je domięśniowo;
następnie po 10 cnt., powtarzając to kilkakrotnie. U chorych, u któ
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rych trudno było pobierać krew, stosowano autohemoterapję pod po
stacią suchych baniek, wytwarzających sińce, w których wynaczynienia odgrywają rolę domięśniowo wstrzykniętej krwi. Leczenie to sto
sowano u 45 chorych, zaprzestając podawania jakichkolwiek innych
środków, jak brom, luminal itd.

U wszystkich tych chorych, których obserwowano przez dwa
miesiące, zauważono pewną poprawę, cechującą się rzadszym wystę
powaniem napadów kurczowych i osłabieniem ich złośliwości. Naj
większe rezultaty obserwowano w przypadkach świeżych epilepsji,
mniejsze w epilepsji chronicznej. We krwi, obserwowanych pacjen
tów, stwierdzono znaczne wzmożenie czerwonych ciałek krwi i wzmo
żoną zawartość wapnia. Referent poleca tę metodę leczenia w epi
lepsji jako zupełnie nieszkodliwą, często skuteczną, a niekosztowną.
Dr. P r a g e r (Kulparków).
Pr o b l e m

t wór c z oś c i

e p i l e p t y k ó w.

Referent badał dzieła i życiorysy wielkich ludzi, którzy ucho
dzili za epileptyków i zastanawia się. na mocy powyższego materjalu,
którzy z nich byli rzeczywiście epileptykami i jaki wpływ choroba wy
warła na ich twórczość. Zastanawia się nad: Mahometem, Aposto
łem Pawłem, Tołstojem, Dostojewskim, Flaubertem, Edgarem Poe.
Dochodzi po szczegółowej analizie ich dzieł i życiorysów, do wniosku,
że tylko Dostojewski byt rzeczywistym epileptykiem, a wszyscy inni
wyżej wymienieni histerykami. W dziełach Dostojewskiego wybitnie
uwidacznia się jego osobowość epileptyczna — akcja jest przełado
wana drobnemi szczegółami i bardzo charakterystycznemi są, nadzwy
czajnie żywe w wyrazie, wierzenia religijne, przejawiające się z tak
żywiołową siłą w pracach Dostojewskiego.
Dr. J a n k o w s k a (Wilno).
B a d a n i a nad s pr awnoś ć. i ą c z y n n o ś c i o w ą wąt r oby,
w p a d a c z c e (doniesienie tymczasowe).
Autorka, szukając przyczyn powstania napadów drgawkowych
padaczkowych w nagromadzeniu się amoniaku w krwi, na skutek nie
domogi czynnościowej wątroby, przeprowadzała u 9 chorych na pa
daczkę, szereg badań nad sprawnością czynnościową tego narządu,
które dały następujące wyniki:
l)
Przemiana węglowodanowa okazała się w 7 wypadkach za
burzona
mianowicie krzywa alimeiitarnej hyperglykemji dawała od
chylenia od krzywej normalnej.

Z E Szy i III i IV

KONGRESy

257

2) Badanie czynności regulacji gospodarki wodnej wykazuje w
6 przypadkach przedłużenie trwania rozwodnienia krwi pod wpływem
wprowadzonego płynu.
3) Ilość bilirubiny w krwi w 6 przypadkach okazała się zwięk
szoną, w pozostałych 3-ch trzymała się najwyższej normalnej granicy.
4) Urobiłinogen w moczu w mniejszych łub większych ilościach,
stwierdzamy we wszystkich przypadkach.
5) W czasie krzepnięcia krwi, oraz w ilości fibrinogenu również
stwierdzono cc. w połowie przypadków odchylona od normalnych
wielkości.
6) Niedostatecznie jeszcze miarodajne próby badania czynności
wątroby syntetyzowania mocznika z amoniaku, zdają się jednak wska
zywać na zaburzenia tej czynności wątroby, oraz na prowokacyjne
działanie soli amoniakowej w stosunku do napadu.
7) Próba barwikowa wypadła we wszystkich przypadkach
ujemnie.
DRUGI DZIEŃ ZJAZDU 28. MAJA.
STW O

Przedmiotem obrad drugiego dnia zjazdu było: PIELĘGNIAR
PSYCHJATRYCZNE I OPIEKA NAD PSYCHICZNIE
CHORYiMI.

Doc. M o r a w s k i
Role

(Kobierzyn).

pielęgniarstwa

w opiece
chorymi.

n aR

p s y c h i c z n i ,e

Zmienił się stosunek nasz do psycłiicznie chorych — niedawno
jeszcze jedynym celem, przy umieszczeniu chorego w zakładzie psycłijatrycznym, było unieszkodliwienie psychicznie chorego dla społeczeń
stwa. Dawne hasło: „Chorzy psychicznie i wszyscy psychjatrzy tyl
ko do zakładów’ , obecnie upada; zakłady tracą coraz bardziej cha
rakter detencyjny, a upodabniają się do szpitali. Patronage familial
opieka pozazakładowa nad psychicznie chorymi, w wielkim zakre
sie wprowadzona w Ameryce i Belgji, a obecnie wchodząca w życie
we Francji i w Niemczech, daje ogromne rezultaty i tendencją obecną
jest, aby jedynie ostre psychozy były łeczone w zakładzie zamknię
tym, a jaknajwięcej psychicznie chorych poza zakładem. Przekonano
się, że znaczna część objawów psychotycznych, szczególniej w schizofrenji, jest następstwem niekorzystnych wpływów, wynikających z
umieszczenia chorego w zakładzie zamkniętym. Z drugiej znów stro
ny cały szereg obserwacji korzystnego wpływu odbierania pacjentów
z zakładu, w okresach wczesnej rekonwałescencji, podkreśła w wiełu
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przypadkach wyższość leczenia pozazakładowego chorych psychicznie.
Wysuwa się cały szereg zadań psychjatrji społecznej jak: przepro
wadzenie zasad eugeniki, rozbudowanie i przeprowadzenie hygieny
społecznej, popularyzowanie psychjatrji. Pozazakładowa opieka nad
psychicznie chorymi jest wielkiem odciążeniem finansowym dla spo
łeczeństwa, gdyż wielu z obecnych pacjentów pozostałych w zakła
dach zamkniętych, będzie można łęczyc w społeczeństwie. Program
opieki pozazakładowej przewiduje:
1) opiekowanie się psychicznie
chorymi, pozostającymi przy rodzinach, przyczem obowiązuje zasada
jaknajprędszego zaopiekowania się chorym, 2) wynajdywanie odpo
wiedniego środowiska dla chorych, 3) zbieranie danych anamnestycznych o chorych i udzielanie informacji zakładom, szkołom itd., 4) współ
praca instytucji opieki psychiatrycznej z innymi instytucjami opieki
społecznej. Ażeby podołać wszystkim tym wyżej wymienionym za
daniom trzeba ogromnej ilości lekarzy psychiatrów i pielęgniarzy
psychiatrycznych, specjalnie wyszkolonych i posiadających poważne
fachowe wykształcenie. Przechodząc do kwestji pielęgniarstwa w
naszych stosunkach, podkreśla referent nadzwyczajną odpowiedzial
ność pracy pielęgniarskiej w zakładzie. Prócz opiekowania się i do
zorowania pacjentów, rozumny pielęgniarz często powinien pośredni
czyć między pacjentem, a lekarzem i może pomódz w obserwowaniu
choroby. Ostrożność, dbałość i znajomość popularnej psychjatrji powiny cechować dobrego pielęgniarza. Pozazakładowa praca pielęg
niarstwa wymaga kontroli chorych w opiece rodzinnej. Obecnie w
Polsce rekrutują się pielęgniarze z materjału mało inteligentnego, czę
sto analfabetów. Materjal ten podlega przez pobyt w zakładzie prze
siewaniu. Wyrobienie w tych wmrunkach służby pielęgniarskiej trwa
przez lat kilka. Braki odpowiedniego fachowego wyszkolenia i od
powiedniej inteligencji u personelu pielęgniarskiego musimy wyrów
nać, stosując zasadę ślepego posłuszeństwa względem wskazań leka
rzy. Musimy się liczyć że jeszcze długie lata będziemy mieli taki sam
mało wyszkolony i mało inteligentny materjal pielęgniarski. Ażeby
zaradzić brakom w tym względzie referent proponuje następujące środ
ki zaradcze: 1) należy polepszyć uposażenie pielęgniarzy, 2) wprowa
dzić cenzus od 3 — 4-ch lat szkoły średniej i półroczny kurs pielęg
niarski, 3) podzielić personel pielęgnarski na posługujących i pielęgnia
rzy, 4) ażeby podnieść ,,prestige” pielęgniarek, które są właściwie przy
chorych psychicznie dozorczyniami, a nie piełęgnarkami, proponuje
referent zmianę nazwy ich na hygienistki, 5) utworzenie kursów conajmniej półrocznych pielęgniarstwa psychiatrycznego w zakładach.
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Liż. W ó j c i e c h o w s k i (Warszawa).
Dobór

personelu
pod w z g l ę d e m
t e c li n i c ,z n y m.

p s y c h o-

Jakkolwiek dotąd sfery psychiatryczne nie interesowały się
specjalnie psychotechniką, to jednak cały szereg wybitnych psychia
trów jak n.p. Toulouse, Moes — uważają że praw^dziwym psycholechnikiem może być tylko psychiatra. Wszelkie zawody praktyczne
zagranicą opierają się przy wyborze kandydatów' na psychotechnice;
jedynie przy wyborze kandydatów' na pielęgniarzy do tej pory psychotechniki nie stosowano. Referent analizując zawód pielęgniarski
i w'chodzące weń czynności: jak ubieranie chorych, karmienie, porząd
kowanie, dozorowanie chorych, rozmowy z chorymi, w'ykonywanie po
leceń lekarzy i zabiegi przy chorych — zastanawia się jakich uzdol
nień wymagają te zajęcia.
Aby módz się zorjentować w' uzdolnieniach kandydata do zaAvodu pielęgniarskiego, proponuje referent następujących 26 testów
psychotechnicznych. Testy te są tak pomyślane, aby bez większych
w’ydatków i kosztownych instrumentów, można je było stosować przy
przyjmowaniu kandydatów', w' każdym Zakładzie psychiatrycznym.

Testy służby pielęgniarskiej:
1) Migaw'ka, nastawiona iDS sek. podczas którego to czasu
pokazuje się badanemu parę liter łub kształtów' geometrycznych, które
ma później opisać.
2) Płytki: pięć płytek z wyciętemi różnego kształtu otworami,
pokazuje się badanemu, który później ma je w'skazać wśród czter
nastu płytek.
3) W łóczki barwne : badany w'ybiera włóczkę żądanego koloru.
4) Gama barwna z płytek kolorowy'ch jednej banvy, lecz róż
nych nasileń, którą badany ma ułożyć według stopnia nasilenia.
5) Brzęczki: badany z zamkniętemi oczami wskazuje miejsce

skąd dochodzi odgłos brzęczka.
6) Płytki chropowmte: badany ma ułożyć według stopnia chro
powatości.
7) Siłomierz.
8) Drut Gilbretha: zawile skręcony drut na który trzeba na
łożyć 25 krążków, przyczem notujemy jak długo nakłada badany krąż
ki i jak prędko następuje wprawa przy nakładaniu dalszych krążków^.
9) Punktowanie.
10) Termometr.
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11) Zawieszanie — poleca sią zawóesić obraz notując jak prędko
to robi.
12) Test pamięci poleceń.
13) Test pamięci osób.
14) Test pamięci stów'.
15) Test pamięci liczb.

,
wszystkie te testy pamięci przeprowadza się jak zwykle badania pamięci.
16) Test Bourdona, bada się przez wykreślanie odpowiednich
liter w kilku zdaniach lub figur geometrycznych u analfabetów.
17) Test sygnałów: w arkuszu, który jest zadrukowany szere

giem kwadracików^, przy pokazaniu umówionego sygnału barwmego,
ma badany odpowiednio przekreślać kwadraciki n.p. sygnał czerwony
oznacza kwadraciki na łewo itd.
18) Tablicza liczb.
19) Drążki spadające:

zawńeszone drążki u elektromagnesu przy
wyłączeniu prądu spadają; droga którą przebędzie drążek do chwili
uchw'ycenia go ])rzez badanego śwuadczy o .zdolnościach do szybkiego
orjentowmnia się i szybkich ruchów.
20) Test. Amara: rozłożone ramiona obciąża się ciężarami i ob
licza się czas, jak długo badany zdoła ramiona w' tej pozycji utrzy
mać.

'
21) Liczenie z przeszkodami jest próbą szybkości znużenia umy
słowego: badany w przeciągu 5 minut, wykonuje prymitywme zadania
rachunkowe, podczas których badający przeszkadza mu najrozmait
szymi pytaniami.

22) Sądy zdań: przeprowadza się jak przy zwykłem badaniu
na inteligencję.
23) Test pakowania: daje się dwanaście przedmiotów rozmaitego
kształtu do jaknajłepszego zapakowania w jedną paczkę.
24) Sześcian Yerkesa: składa się z małych sześcianów', których
każda ściana jest innego koloru; badany ma złożyć z nich duży
sześcian, tak by każda z poszczególnych jego ścian była jednolitego
koloru.
^
25) Segregowanie blaszek: badany ma rozsegregować 180 bla
szek, których jest dwanaście rodzai i kształtów niewiele się od siebie
różniących.
i
26) Test czyszczenia: zwyczajną szybę powalaną sadzą przy
krywa się blachą z w'ycięciem w' środku; badany ma wyczyścić szybę
pod wycięciem.
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Dr. F u li r m a ii (Świecie).
Program

wyszkolenia

i
personelu

psych

i a t r y c z n e g'o.
Referent podkreśla na wstępie nadzwyczaj ważne zadanie, ja
kie ma przed sobą pielęgniarz w zakładzie psychiatrycznym. Aby tyra
zadaniom sprostać, musi personel pielęgniarski otrzymywać odpowie
dnie wykształcenie.
Sprawa ta była poruszona już na pierwszym
zjeździe psychiatrów i Dr. Sterłing projektował wtedy utworzenie
trzyłetniego kursu piełęgniarstwa psychiatrycznego. Przy rozpatry
waniu tej, sprawy, na pierwszy plan wysuwa się kwestja centrali
zacji, czy też decentralizacji szkolenia pielęgniarzy, to zn. czy mają
być utworzone kursy pielęgniarskie w stolicy, podczas których ucze
stnicy oddawaliby się jedynie nauce czy też tylko kursy dokształca
jące w poszczególnych zakładach psychiatrycznych, na które uczę
szczaliby pielęgniarze pełniący służbę w zakładzie. Referent wy
powiada się za stosowaniem w naszych warunkach tej drugiej metody,
podkreślając zalety kształcenia teoretycznego z równoczesnemi praktycznemi zajęciami, co ogromnie sprzyja fachowemu rozwojowi per
sonelu pielęgniarskiego. Obecnie w Polsce kształcony jest personel
pielęgniarski jedynie w poszczególnych zakładach, przyczem Krajowy
Zakład Psychiatryczny w Dziekance pierwszy u nas wprowadził kursa
dokształcające dla pielęgniarzy i stoi pod tym względem na pierwszym
miejscu. Referent podaje dokładny program i czas trwania kursów
dokształcających W' Dziekance,. Kocborowie, Kobierzynie, Świeciu
i innych. Następnie wyraża pogląd swój na kształcenie pielęgniarzy:
kandydaci powinni być przyjmowani w wieku o(l lat 20-stu (kobiety
łat 18) nie starsi jak lat 25; każdy pielęgniarz powinien przechodzić
kurs służby pielęgniarskiej i nauczanie powinno odbywać się w go
dzinach służbowych; wykłady powinni mieć najstarsi i najbardziej
doświadczeni lekarze; za nauczanie lekarze powinni być specjalnie wy
nagrodzeni; powinien być jednolity we wszystkich zakładach program
kursów oraz egzaminowanie i wydawania świadectw z ukończenia kur
sów. Celem dalszego ujednostajnienia wykształcenia personelu pielęg
niarskiego, powdnien być wydany wspólnemi siłami — przez kilku au
torów podręcznik piełęgniarstwa psychjatrycznego. Referent dodaje,
że w przyszłości, przy wprowadzeniu w życie w Polsce opieki pozazakładowej, koniecznem będzie utworzenie kursów o wyższym po
ziomie, któreby mogły sprostać rozległym zadaniom jakie mieć będzie
hygienista psychiatryczny społeczny.
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Na zakończenie referent stawia wniosek w poruszonych spra
wach do uchwalenia przez plenum zjazdu. Patrz wnioski.
Al. P i o t r o w s k i (Dziekanka) .
Zgłosił referat:
Organizacja służby pi elęgniarskiej
psychi atrycznym. '

w sz, pi t a l u

I — II).
Autor omawia sprawę służby pielęgniarskiej w zakładzie psych
iatrycznym i stawia gruntowne fachowe przygotowanie personału jako
warunek sprawnego funkcjonowania pielęgniarstwa psychiatrycznego
i to nietylko dla dobra chorych, lecz i dla podniesienia wzgł. zacho
wania stanowiska społecznego personału. Nałeżycie pojmowany za
wód pielęgnowania chorych to zawód trudny, poważny i odpowie
dzialny, który absorbuje wszystkie władze fizyczne i umysłowe kandata i wymaga zamiłowania.
Przygotowanie zawodowe pielęgniarza nie jest dostateczne, je
żeli lekarz dla swoich dążeń wychowawczych nie znajdzie należytego
zrozumienia i poparcia u starszego, wykwalifikowanego personału.
Tam, gdzie zarówno łekarz jak i starszy piełęgniarz stoją na wyso
kości zadania, — chory dozna starannej i troskliwej opieki, a kandy
dat do służby pielęgniarskiej nauczy się być pożytecznym pomoc
nikiem. Dobry przykład starszych pielęgniarzy odgrywa przy wycho
waniu młodszej służby doniosłą rołę.
(Str eszczenie. — Oryginał patrz Now. Psychj.1928,

Autor podaje plan tego wychowania, wylicza przedmioty, któ
re należy wykładać na kursach dła piełęgniarzy, przedstawia formy
awansowania niższego personału na wyższe stopnie, żąda najmniej 54',
najwięcej — 66 godzin pracy tygodniowo i wykazuje sposób, jakim
nawet przy mniej licznym personale można zadość uczynić potrzebom
pielęgnacji chorych bez nadmiernego obciążenia służby. W końcu
przytacza regulaminy i przepisy obowiązujące personał pielęgniarski
w Dziekance.

Dyr. Dr. C h o d ź k o (Warszawa).
O p i e k a o t w a r t a n a d p s y c h i c z n i e c h o r y mi .
Nadszedł już. czas, ażeby wprowadzić opiekę otwartą nad psy
chicznie chorymi i u nas w Połsce. Opieka ta wzięła początek w
Biers w Ameryce, rozrosła się tam ona kolosałnie i jest stosowana
obecnie w jaknajszerszym zakresie. Dwieście organizacji społecz
nych zajmuje się tam hygieną psychiczną i opieką otwartą. Trzy
czasopisma specjalnie są temu poświęcone. W roku 1918 dzięki Tou-
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lou seW i stworzono też w Belgji „Ligę hygieny i profilaktyki psychi
cznej”. W Szwajcarii zajął się tą sprawą Bleuler — w' Niemczech
i we Francji również opieka otwarta nad psychicznie chorymi wcho
dzi w ostatnich latach w życie. Nietylko choroby zakaźne, ale i cho
roby psychiczne .powinny być zaliczone do chorób społecznych. Ośrod
kiem walki z chorobami psychicznemi jest przychodnia hygieny psy
chicznej, która się powinna kierować względami i interesami spo
łecznymi. Jej zadaniem powinno być zapewnienie każdemu z pupi
lów jaknajwiększej wydajności społecznej. Przychodnia porad psychjatrycznych ma służyć jako poradnia dla wszelakich psychopatów,
którzy się do niej zwracają, czując, że ich funkcje psychiczne nie są
w porządku. Zarówno względy oszczędności społecznej, jak i czysto
lekarskie nakazują, by nienormalny psychicznie osobnik znajdował się
jaknajdłużej poza zakładem. Przy wprowadzeniu opieki pozazakładowej, skrócił się pobyt poszczególnych chorych w zakładzie, wzmógł
się jednak znacznie ruch chorych w zakładach i zwiększyła się niepo
miernie ilość osób, zwracających się do lekarzy o poradę psychia
tryczne. W Niemczech obliczono, że jeden chory w zakładzie ko
sztuje tyle — co 50-ciu chorych w opiece otwartej pozazakładowej.
Każda przychodnia psychjatryczna powinna mieć podstawę w otwar
tym zakładzie psychiatrycznym, który ma jeszcze za sobą i zakład
zamknięty, tak jak jest w Paryżu. Na czele przychodni stoi lekarz:
do pomocy ma hygienistki społeczne, których rola jest ogromna. Do
oddziałów otwartych są przyjmowani jedynie chorzy zgłaszający się
dobrowolnie; jest to instytucja w najlepszym tego słowa znaczeniu,
społeczna i humanitarna. Do oddziałów otwartych są przyjmowani
pacjenci bez zamącenia świadomości, jak astenicy, natręctwa, paranoicy; specjalnie zaś zaburzenia schizofrenijne są otwartą domeną dla
opieki pozazakładowej. Referent przytacza statystykę Falkhausera
z oddziału otwartego:
,
psychozy m. d.
14,
%
schizofrenii
42,4 %
psychopatii
19,5 %
alkoholików
15,
%

Zakład otwarty powinien być połączony w jedną całość z zakła
dem zamkniętym, tak aby przeniesienie chorego z jednego do drugiego,
odbywało się bez żadnych trudności i formalności. W naszych stosun
kach nie trzeba dążyć na początek do tworzenia oddzielnych oddzia
łów otwartych, ale zorganizować je jedynie przy istniejących już za
kładach zamkniętych. Najbardziej wysuniętą placówką byłaby przy-
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cliodnia. któiej zadaniem byłoby objęcie opieki pozazakładowej nad
kilkoma najbliższemi powiatami. Przychodnia ta powinna utrzymy
wać kontakt z sądami dla nieletnich, szkołami, instytucjami i urzędami
opieki społecznej. Koszta otwartej opieki psychjatrycznej są niewiel
kie — koszta te powinny pokrywać częściowo Państwo, samorządy
i miejscowe kasy chorych.
P. B a 1) i c k a. (Warszawa).

Organi zacj a

pr ac y

pi el ęgni arski ej

pozazakładowej.
■Referentka opisuje wrażenia swoje z pobytu w Ameryce, gdzie
chciała zapoznać się z organizacją opieki otwartej nad psychicznie
chorymi. Szpitale amerykańskie nie wiele różnią się od naszych, ale
pielęgniarstwo stoi na wiele wyższym poziomie. Pielęgniarka psychjatryczna bada warunki domowe chorego, zbiera o nim wszelkie informa
cje i objaśnia lekarza przed przyjęciem pacjenta do zakładu. Jeśli chory
zgłosi się sam, również pielęgniarka zbiera o nim zaraz informacje.
Jeśli chory nie nadaje się do zakładu zamkniętego, umieszcza się go
odpowiednio — w pensjonatach, szpitalach wiejskich, lub dopomaga
mu się do podjęcia pracy. W Nowym Jorku jest ogromna sala pracy
dla przychodnich chorych — gdzie mogą oni pracować spokojnie, zdała
od niekorzystnych warunków' domowych i gdzie można ich obserwo
wać. Bardzo dobrze zorganizowane jest badanie wczesnych objawów
nienormalnych u dzieci; przy magistracie jest urząd psychjatryczny
i pielęgniarstwa społecznego, który zwraca uwagę na dzieci w szko
łach. Istnieją specjalne szkoły niższe dla dzieci nienormalnych od lat
9-ciu; w wieku lat 14-stu szkoły wyższe, gdzie dzieci pozostają do
18-go roku życia. W szkołach tych są przeważnie zajęcia specjalne,
wykłady ogólne połączone są najczęściej z praktycznem zastosowaniem.
Uczniowie mają swój samorząd, aby się mogli uczyć samodzielności
i zaradności. Największą trudność przedstawia następnie wynajdywa
nie odpowiedniej pracy dla tych dzieci, po ukończeniu szkoły. Dla
tych, którzy zupełnie rady w życiu sobie dać nie mogą, są specjalne,
domy, gdzie roztacza się nad niemi opiekę i pomaga w podjęciu pracy.
Zadaniem pracowniczki społecznej, która ukończyła dwuletnią szkołę
pracy społecznej i ma parę lat praktyki szpitalnej, jest przedewszystkiem zbadanie przyczyn, dla których chory nie może sobie dać rady
w życiu; następnie zadecydowanie — co należy z nim zrobić i wreszcie
nadzór nad chorym. Prócz pracowniczek społecznych, istnieją w Ame
ryce różne organizacje społeczne, które opiekują się psychicznie cho
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rymi. Następnie referentka przedstawia swój „Projekt ustawy o wy
konywaniu praktyki pielęgniarskiej" wzorowany na stosunkach ame
rykańskich.
Dyr. Dr. Ł u n i c w s k i (Tworki).
i kTirator Dr. R y c h 1 i ń s k i (Drewnica).

Uwagi

o projekcie rozporządzenia Prezydenta
R z e c z y p o s p o l i t e j o o p i e c e na d
p s y c h i c z ni e c h o r y mi .

Ostateczny projekt rządowy o opiece nad psychicznie chorymi,
który ma hyc przedstawiony Sejmowi, różni się nieco od ogłoszonego
uprzednio w loczniku Ministerstwa Skarbu. Mianowicie § 9. który gło
sił. że koszta opieki nad psychicznie chorymi mają ponosić samorządy
— został zmieniony przez Ministerstwo Skarbu o tyle, że obowiązek
ten będzie ciążył na samorządach jedynie wtedy, kiedy Min. Skarbu
uzna dany samorząd za zdolny finansowo do ponoszenia tego obowią
zku. Jak z samej treści tej poprawki wynika, jest ona nieistotną. Rów
nież Ministerstwo Skarbu nie zgodziło się, żeby Państwo brało w po
łowie udział w budowie nowych i melioracji dawnych zakładów. Mini
sterstwo Skarbu zgodziło się na nieobowiązującą formulę, że Państwo
będzie się przyczyniać jedynie do tych przedsięwzięć. Poza temi po
prawkami Ministerstwa skarbu — Ministerstwo kolei i spraw wojsko
wych wystąpiło również z szeregiem swych postułatów. Rozdział III
projektu ustawy nie uległ prawie żadnej zmianie — myśl zasadnicza,
żeby cały zakład psychiatryczny był traktowany jako otwarty, jak np.
w Hołandji, została zachowana. Rozdział IV. traktujący o pozbawieniu
wolności osobistej, przez umieszczenie w zakładzie, opracował radca
Kryński. W projekcie tym kontrola sądowa jest tylko fakultatywną,
będzie wchodzić ona w’ życie, kiedy chory, albo ktoś inny tego zażąda
— tyczy to się zakładów publicznych. Dla niepublicznych zakładów
pozostaje obligatoryjna kontrola sądowa. Dalej w porozumieniu z Min.
Spra\Viedliwości wyłonił się projekt stworzenia „Collegium sądowo psychiatrycznego", jako najwyższej instancji, do której odnoszonoby
się w sprawach spornych lub specjalnie trudnych. Nowe to ciało sądo
wo - psychiatryczne ma składać się z dwóch sędziów, dwóch psychia
trów' i czterech zastępców’. Referent podkreśla, że omawiany projekt
ustawy jest ow’ocem kompromisu między psychiatrami a sądownikami
i brak mu, w’ pewnym stopniu, tej bezwzględnej konsekwencji myślowej,
która cechuje koncepcję jednej osoby, np. projekt prof. Radziwiłłowicza.
N P. 5
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Kurator dr. Rycliliiiski podkreśla ciężki stan, w jakim się znaj
dują zakłady psychjatryczne w Polsce i niewystarczającą pod wzglę
dem jakościowym i ilościowym opiekę nad psychicznie chorymi. W yra
ża swe oburzenie na obligatoryjną kontrolę sądową przy przyjmowa
niu do zakładu psychicznie chorych — jest to wyrazem braku zaufania
do lekarzy - psychjatrów i traktowania ich z góry jako zdolnych do
popełnienia zbrodni, pozbawienia osobistej wolności człowieka zdro
wego.
Dr. Rychliński zgłasza na plenum zjazdu swój wniosek.
Dyr. Dr. Ł a p i ń s k i

(Warszawa).

Z h i s t o r j i S z p i t a l a im. J a n a B o ż e g o .
Dry. Dr. B e d n a r z

(Kulparków).

St an l e k a r s k i

a opi e ka p s y c h i a t r y c z n a

w Rzeczypospolitej.
Referent przedstawia smutny stan liczebny psychjatrów' polskich.
Od 1919 r. przybyło młodszych sił psychiatrycznych 60, po paru łatach
ubyło z nich 26. Równocześnie przez ten czas opuściło szeregi psychia
trów' 30 starszych lekarzy. Jest to smutny objaw ucieczki lekarzy od
psychjatrji, którzy mimo zainteresowań i zamiłowania w tym kierunku,
nie mogą ze w'zględów materialnych pracować nadał na tern polu.
Obecnie mamy 111 stanowisk w zakładach psychiatrycznych,
z których tylko 67 jest objętych, a 44 pozostają wolne. Stan ten tembardziej jest niepokojący, że coraz wdęcej nowych pół pracy otwiera
się dla psyęhjatrów'' polskich, jak psychotechnika, eugenika, opieka
otwarta.
Al. P i o t r o w s k i

(Dziekanka).

Zgłosił referat: Z a s a d a s w' o b o d y o s o b i s t e j a p r z y m u 
s o we u m i e s z c z e n i e o s o b y p s y c h i c z n i e c h o r e j
w s z pi t al u psychi atrycznym.
(Streszczenie. — Oryg. cf. Now. Psychj. I.— II.).
Swoboda osobista stanowi najwyższe dobro, jakiem się cieszy
i do czego ma niezaprzeczalne prawo każdy obywatel. Dla tego dobro
to należy respektować oraz zapewnić mu wszełkiemi możłiwemi gwa
rancjami — prawnemi i społecznemi — trwałość i niedopuścić, aby
mogła być naruszona bezpodstawnie, niepotrzebnie, lub ograniczona
bezprawnie.
Podkreślając postulat nienaruszalności swobody osobistej, trzeba
się jednakże wystrzegać przesady, albowiem przesada w tym względzie
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może niekiedy doprowadzić do absurdu, mianowicie w przypadku zachorzenia psychicznego, gdy chory, potrzebujący w celach kuracyjnych
koniecznie opieki zakladowmj, dobrowolnie nie chce się poddać sku
tecznemu leczeniu, a ze względu na zasadę nienaruszalności swobody
osobistej, przymusowe oddanie go do szpitala byłoby zaniechane. Przy
musowe umieszczenie psychicznie chorego w szpitalu psychjatrycznym
jest naruszeniem swobody osobistej. Niektórzy chorzy protestują prze
ciwko umieszczeniu ich w zakładzie i wnoszą skargi do prokuratora
wzgl. do władzy administracyjnej o rzekomo nieprawne pozbawienie
ich swobody osobistej.
Autor omawia dwa przypadki protestu przeciwko internowaniu
i wskazuje na niespodzianki, jakie czekają, psychjatrę z powodu przy
jęcia chorego do zakładu. Niefachowcy mają w przedmiocie umieszcze
nia psychicznie chorego w zakładzie psychjatrycznym zapatrywania
odmienne od opinji psychiatry, który kieruje się tylko przesłankami
łeczniczemi, podczas gdy łaicy akcentują w pierwszej linji naruszenie
zasady swobody osobistej.
Autor podkreśla, że kontrola i nadzór nad sprawami psychjatrycznemi są potrzebne i podaje rodzaje takiego nadzoru; odrzuca myśl
nadzoru wykonywanego przez komisję złożoną z laików, jako nierealną,
odradza od nadzoru komisji mieszanej (laicy + fachowcy), zgodziłby
się na nadzór sądowy w formie rejestracji sądowej chorych, wkońcu
przychodzi do wniosku, że najpraktyczniejszy sposób rozwiązania zada
nia byłoby ustanowienie osobnego Urzędu Centralnego dla Spraw Psy
chiatrycznych pod kierownictwem fachowca, który decydowałby o po
trzebie pobytu w zakładzie i m. in. także w sprawach spornych w razie
skargi chorego o pozbawienie go swobody osobistej z powodu umie
szczenia go w zakładzie psychjatrycznym.
Dr. J. G a w r o ń s k i

(Dziekanka).

Zgłosił referat: Z a k r e s
w a wc y w o b r ę b i e

d z i a ł a l n o ś c i 1 e k a r z a - w y.c h ozakładu psychiatrycznego.
(Streszczenie).

Autor zagaja swój referat pogłądem, opartym na osobistem do
świadczeniu i na współczesnej literaturze, dotyczącej odnośnego przed
miotu, że w okresie reformy opieki nad psychicznie chorymi, która staje
się dziś aktualniejszą (polega ona na reorganizacji zakładów zamknię
tych, otoczonych murem i krępujących wszelką swobodę przebywmjących tam chorych oraz na usunięciu wszelkich represji w' formie zamy
kanych izolatek, łóżek osiatkowanych, wanien okratowanych, kaftanów.
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kocy oraz podwórzy i ogrodów omiirowaiiych, nadmiaru środków che
micznych otępiających, natomiast na otoczeniu chorych regime’m, zbli
żonym do życia normalnego w rodzinie), koniecznością się staje intenzywny wpływ wychowawczy na chorych, a więc niezależnie od dzia
łalności psychjatrycznej równoległa działałność łekarza - wychowaw
cy. dednem słowem; im więcej swobody dła psych, chorych, tern wię
cej przemyślanych i systematycznie realizowanych wpływów leczniczowychowawczych.
Uzasadniając w dalszym ciągu swej pracy wypowiedziany wyżej
postulat, autor twierdzi,
1) że większość chorych, pozostających w zakładzie psychjatrycznym potrzebuje przeważnie i domaga się świadomie łub instynk
townie wpływów wychowawczych, które wykonać może w sposób racjonałny li tylko personel pielęgniarski, stojący na odpowiednim pozio
mie kultury i oświaty oraz przygotowany do pełnienia zabiegów* wychowaw'czych przez lekarzy - pedagogów*.
2) Właściwy personel pielęgniarski nie powinien się rekrutować
z personelu posługującego, nie posiadającego żadnych kwalifikacji do
obcowania wpływającego wycłiow*aw*czo na chorych, ale z osób o odpo
wiednim poziomie inteligencji i poświęcenia, przygotow*anych do peł
nienia tych trudnych obowiązków na kursach pedagogiki leczniczej.
3) Każdy zakład psychjatryczny współczesny winien posiadać
oddział leczniczo - wychowawczy, połączony ze szkołą specjalną dla
dziatwy i młodzieży psychopatycznej ew*. psychicznie chorej oraz oso
bników nienormalnych w okresie rozwojowym, aby przed oczami psy
chiatrów rozwijał się obraz ewolucji zachorzeli psychicznych — od
okresów w*czesnego dziecięstwa, aż po wiek inwolucyjny i starszy.
W ówczas zakład psychjatryczny stanie się z konieczności studjum psychjatrji porównawczej, co przyczyni się niewątpliwie do pogłębienia
nauki i sztuki psychjatrycznej. Naturalną jest rzeczą, że kierownikami
takich oddziałów nieletnich winni być lekarze - wychowawcy, korzysta
jący ze stałej konsultacji lekarzy psychiatrów.
4) Wśród dorosłych chorych psychicznie jest znaczny procent
oligofreników. którzy z racji swego niedorozwoju potrzebują intenzywnych wpływów wychowawczych oraz specjalnych oddziałów szkolnych,
sal zajęć itp. urządzeń kształcących, wchodzących w zakres kompe
tencji lekarza wychowawcy, b) chorych psychicznie z natręctwami, na
łogami, wymagających systematycznej i planowej interwencji leczniczowychowawczej.
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5)
Zakład psyclijatryczny współczesny, stojący na poziomie wy
magań przystosowania się do istotnych potrzeb psychicznie chorego
i zbliżający jego rodzaj życia (w izolacji od szkodliwości środowiska
rodzinnego i społecznego, z którego wyszedł), do życia normałnego,
winien miarowo przeradzać się z systemu koszarowego w' system ro
dzinny, a więc w^ychowawczy. Zamiast oddziałów koszarowych, mie
szczących po 70 chorych, winny być w obrębie Zakładu, za wyjątkiem
oddziałów obserwacyjnych, szpitalnych, infirmerji i oddziałów dla nie
spokojnych, siedziby rodzinne, złożone z maximum dziesięciorga odpo
wiednio dobranych chorych pod opiekę pięlęgniarza w'ychowawxy łub
pielęgniarki - wychowawczyni, resp. małżeństwa, rekrutującego się
z personelu wychowawczego. W ówczas wpływy leczniczo - wychowaw
cze spotęgowałyby się znacznie i zatarłby się zupełnie charakter repre
syjny i więzienny zakładu, budzący dziś obaw^ę i niechęć w’ społeczeń
stwie. Kierunek nad 10-ciu takiemi rodzinami nałeżałby do konsyljum
z lekarza w^ychowawcy, p.sychjatry i dyrektora zakładu.
Reasumując powyższe wTwody, autor wyraża przekonanie, że
w zakładach psychiatrycznych przyszłości, przystosowuijących system
opiekuńczy do istotnych potrzeb psychicznie chorych i uwzględniający
ich ogólno ludzkie właściwości, działalność łekarzy psychiatrów i leka
rzy - wychowawców winna odbywać się równolegle.
Dr. J. G a w r o ń s k i

(Dziekanka).

Zgłosił referat: S t a n o w i s k o p s y c h i a t r y
i 1e k a r z a w y c h o w' a w c y w o b e c I) a i n o W' s z e g o p r o j e k t u p r a w a
o s ą d a c h dla n i e l e t n i c h w Po l s c e .
(Streszczenie. — Oryg. drukowany w Now. Psychj. 1928, III.— IV.).
Autor rozpoczyna swój referat od wzmianki, że opinja prawników
o przestępstwach karnych, popełnianych przez nieletnich, uległa głę
bokiej zmianie pod koniec X IX wieku i że reorganizacja procedury
prawnej wskutek powyższych zmian poglądów we wszystkich krajach
cywilizowanych, wychodzi z zasadniczego założenia, iż wszelka represja
karna wobec nieletniego przestępcy nawet w formie złagodzonej staje
się szkodliwa i nie osiąga pożądanego celu. Zaznaczywszy pewne róż
nice podstawowe, spotykane obecnie w prawodawstwie dla nieletnich
w różnych krajach Europy i poza nią, autor charakteryzuje projekt
wspomnianego prawodawstwa w Polsce i wysuwa następujące postu
laty.
1)
Z racji, że większość przestępców nieletnich rekrutuje się
z obciążonych dziedzicznie psychopatów, pochodzących ze środowisk
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asocjalnych i niemoralnych, jest rzeczą niezbędną, aby psychiatrzy i le
karze - wychowawcy jirzyjmowali stale udział jako eksperci w obradach
sądowych.
2) Badanie szczegółowe dziecka pod względem somatycznym,
antropologicznym i psychobiologicznym, winno być przeprowadzone
w specjalnie na ten cel urządzonych poradniach, pozostających pod kie
runkiem odpowiednich lekarzy specjalistów; psychiatrów i lekarzywychowawców.
3) Poradnie te przy sądach dla nieletnich winny być uzupełniane
internatami, służącymi jako stacje obserwacyjne, aby dziecko odrazu
otoczone było racjonalną opieką i aby w tycli warunkach pogłębiało się
rozpoznanie natury dziecka - przestępcy.
4) Sędzia dla nieletnich opiera się w badaniu spraw nieletnich
przestępców i wydawaniu odpowiednicli wyroków na orzeczeniu powyż
szych poradni, które dają gwarancję ścisłości naukowej, gdyż to jest
jedyna droga do osiągnięcia wyroków sprawiedliwych i do wyboru środ
ków wychowawczych dla odrodzenia somapsychicznego dziecka prze
stępcy.
5) Pow.yższe postulaty winny być w'prow’adzone do paragrafów
projektowanego prawa!
W zakończeniu autor przewiduje, że wspomniane poradnie przy
czynią się do wykrycia istotnych przyczyn przestępstw u nieletnich
i rozbudowy systemu profilaktycznego t. zn. zespołu środków leczniczówychowawczych, mających za zadanie zapobiedz przestępstwom u dzie
ci, poczem wylicza najważniejsze zagadnienia profilaktyki psychicznej
i społecznej, którą w pierwszym rzędzie wanny podjąć i i>rzeprowadzić
powyżej wymienione poradnie.
D Y S K U S J A .
W dyskusji nad epilepsją zabierali głos doc. dr. Zieliński, Dr. Pregowski, dr. Bornsztajn, dr. Bychowski.
Doc. dr. Z i e l i ń s k i
Podkreśla znaczenie hydroterapii, przez którą możemy w epilepsji har
tować i tonizować układ wegetatywny, rolę. zaburzeń wegetatywnych i naczynioruchowych podkreślał w swym referacie prof. Orzechowski. Dr. Z.
porównując rezultaty badań metodą Rohrschacha dr. Drochockiego, ze spo
strzeżeniami samego Rohrschacha i innych autorów, zaznacza ich sprzecz
ność i uważa, że dr. D. za daleko zaszedł w swych wnioskach, twierdząc,
że stwarzanie typów jak schizoid, cykloid cz y epileptoid, zuboża całe bo
gactwo zjawisk z tej dziedziny. Dr. Z. przestrzega przed rezygnowaniem
z cennych zdobyczy w tej dziedzinie Kretschmera, Bleulera i Fneuda.
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Dr. P r ę g o w s k i
W yraża mniemaniei, że spostrzeżenia prof. Orzechowskiego, oparte na
dodatnich wynikach stosowania odmy wewnątrzczaszkowej, tlomaczą je
dynie mechanizm powstania samych napadów kurczowych, a nie mówią nic
0 patogenezie epilepsji. Dr. P. nie godzi się na anulowanie pojęcia padaczki
samoistnej.
Dr.

Bornsztajn.
Wielu autorów przeprowadzało badania psychoanalityczne w epi
lepsji.. Badania te rzucają światło na niektóre z psychoapatycznych objawów.
Spostrzeżenia prof. Piltza nad delirium epilepticum pokrywają się w zupeł
ności z wynikami badań psychoanalityków, którzy już niejednokrotnie pod
kreślali charakterystycznie cechy regresji tych objawów. Religijność, nad
zwyczajna grzeczność, poniżanie się — sa kompensata tych impulsów sa
dystycznych i zbrodniczych, które tkwią u podstawy padaczki.
Dr. B y c h o w s k i (junior).
Zwraca uwagę na leczenie padaczki u dzieci Nirwanolem, szczególnie
w „petit mai” jest ten środek skuteczny. Następnie przytacza, obserwowany
przez siebiie ciekawy przypadek histerji, który cechował się napadami nad
zw yczaj podobnymi do epileptycznych i który ogólnie uważany był za epi
lepsję. Psychoterapia stosowana przez parę miesięcy uleczyła go zupełnie.
Porusza jeszcze dyskutant ciekawy fakt, że zaburzenia pamięci w padaczce,
które są uważane za objawy otępieniowe organiczne — mogą być zniesione
na drodze sugestii.
W dyskusji nad sprawą opieki nad psychicznie chorymi i projektem
ustawy dotyczącej tej opieki zabierali głos: pp. Dr. Łapiński, Dr. Bychow
ski (senior). Dr. Deresz, inż. W ojciechowski, Dr. Chodźko, Dr. Radziwiłłowicz. Dr. Rychłiński, radca Chełmski, prof. Mazurkiewicz.
Dr. B y c h o w s k i i(senior)
Trudność wprowadzenia u nas opieki otwartej polega na tern, że poję
cie choroby psychicznej, jako choroby społecznej — w społeczeństwie jesz
cze się nie rozpowszechniło. W tym kierunku zrobiono i u nas już pierwsze
kroki. W W arszawie i Amelinie znajduje się przychodnia dla alkoholików
1 dzieci niedorozwiniętych. Równeż na ulicy Wspólnej istnieje przychodnia dla
alkoholików. W planie rozbudowy W arszawy jest przewidziane stworze
nie przychodni opieki społecznej. Dr. B. proponuje zatwierdzenie przez
zjazd uchwały, nawołującej do organizowania opieki nad psychicznie cho
rymi w Polsce.
Dr. B y c h o w s k i (junior).
Podkreśla, że Polska stoi z tyłu poza innymi krajami w sprawie
opieki otwartej; uważa, że w dużym stopniu odgrywa tu rolę brak od
powiedniego nastawienia u ogółu psychiatrów polskich. Koniecznem ró w 
nież jest zwrócenie uwagi na sprawę wyszkolenia psycho - analitycznego
lekarzy - psychiatrów, które u nas specjalnie szwankuje. Kasy chorych i in
stytucje ubezpieczeniowe nie mają zupełnie zrozumienia dla psychoterapii
i ze wstydem trzeba myśleć o tern, że u nas jedynie ludzie uprzywilejowani
mogą korzystać z psychoterapii.
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Dr. Ł a p i ń s k i .
Podkreśla, że przedewszystkiem powinna cechować pielęgniarza dobroć
serca, o czem nic nie może nam powiedzieć psychotechnika. Psychotechnika ma duże znaczenie teoretyczne, daje wiadomości o zdolnościach czło
wieka, o szybkości reakcji jego na pewne bodźce, nie ma mimo to jednaK
sposobu na określenie rzeczywistej zdolności do pracy w danym zawodzie.
Wspomina o wielkich zasługach jakie położył na polu pracy nad badaniami
psychologicznemi Abramowski. Charakterystyczne jest bardzo, że często
psychopaci dają wspaniałe rezultaty przy badaniach psychotechnicznych, a
jednak pracować nie potrafią.
Prof. R a d z i w i ł ł o w i e z.
Rządowy projekt ustawy jest płodem, który się urodził z konkuoinatu między psychjatrą a sądownikiem i dlatego jest potworkiem. Treść
do ustawy o opiece nad psychicznie chorymi powinien dać tylko psych
iatra, a nie prawnik. W rządowym projekcie pomieszano właściwie dwie
ustawy, t.j. o opiece nad psychicznie chorymi i o opiece nad ludźmi zdro
wymi, ażeby nie zostali zbrodniczo pozbawieni wolności osobistej, przez
umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym. Podkreśla, że nigdzie w całej
historii psychiatrii nie notowano nadużyć na tym tle. Prof. R. proponuje
zredagowanie przez psychiatrów własnego projektu o opiece nad psychicz
nie chorymi i wystąpienie z nim w sejmie, niezależnie od projektu rządo
wego. W yraża nadzieję, że myśl psychiatryczna znajdzie większe zrozu
mienie w sejmie, aniżeli w urzędniczych umysłach prawników. Do wniosku
tego przyłącza się Dr. Rychliński.
Dr. B e d n a r z .
Podkreśla znaczenie referatu o psychotechnioe i fakt, że referat ten
wygłosił inżynier a nie lekarz psychiatra. Uważa, że specjalnie nadaje się
na psychotechnika - psychiatra, gdyż odnosiłby się on krytyczniej'do różnych
metod badania. Tak np. test pakowania, który ma służyć do wykazania
zdolności praktycznych, zupełnie inaczej wypadnie u człowieka, który miał
już z tern kiedyś do czynienia, aniżeli u takiego, który się tern nigdy nie zaj- ■
mował. Również test uwagi inaczej zupełnie wypadnie u inteligenta, który zna
dobrze wykreślane litery, aniżeli u analfabety, który ma wykreślać figury
geometryczne; są one bowiem dla niego dużo bardziej obce, niż dla ludzi
czytających — litery.
W sprawie projektu ustawy o opiece nad psychicznie chorymi, w y 
stępuje przeciwko projektom prof. Radziwiłłowicza i Dr. Rychlińskiego. Jak
kolwiek myśli tak jak w yżej wymienieni przedmówcy, to jednak zdaje sobie
z tego sprawę, że wszelkie zdobycze kulturalne są zawsze wynikiem kom
promisu i prawnicy mogliby jeszcze bardziej zniekształcić myśl psychia
tryczną, aniżeli to dotąd zrobili. Jesteśmy krajem analfabetów, ogół lekarzy
naszych nie ma pojęcia o psychiatrii, uniwersytety nasze nie mają katedr
psychiatrycznych, a ogół społeczeństwa uważa psychiatrę za magika i czar
noksiężnika. Przy tych stosunkach ustawa psychiatryczna nie znalazłaby
zupełnie zrozumienia w naszem społeczeństwie, byłaby dlań zbyt postępową
— za dobrą. Projekt rządowy jest znacznie lepszy od ustawy np. austrjac-
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kiej i jeżeli będziemy mu się sprzeciwiać, to fatalny stan prawny, pozosta
łych po zaborcach i dotąd obowiązujących trzech ustaw o opiece nad psy
chicznie chorymi, przeciągnie się na czas dłuższy.
Dr. D e r e s z .
Słusznie podkreślił profesor Mazurkiewicz, że dotychczasowe zjazdy
zajmowały się przedewszystkiem psychjatrją naukową — czas jednak naj
w yższy, by zająć się energicznie psychjatrją społeczną. Brak jest u nas
planu ogólno-państwowego w tej palącej kwestji. W departamencie zdrowia
niema nikogo, ktoby się temi sprawami zajmował i z tej racji lekarze psych
iatrzy, którzy stykają się na każdym kroku z niedolą psychicznie chorych
i ich rodzin, powinni się tern zająć. Dr. D. proponuje, żeby stworzyć „Polskie
Towarzystw o Opieki nad umysłowo chorymi” , z filiami w całym kraju,
któreby się zajęło wszelkiemi zagadnieniami, wchodząaemi w zakres psych
iatrii społecznej. Oświadcza, że wniósł projekt do magistratu miasta W ar
szawy, o utworzenie przychodni społecznej. Zgłasza wniosek na plenum
zjazdu, dotyczący tych spraw.
Prof. M a z u r k i e w i c z .
Uważa za rzecz niemożliwą, żeby Towarzystw o psychiatryczne wno
siło do sejmu swój odrębny projekt, obok projektu rządowego. Nie w yob
raża sobie, żeby ciało tak liczne jak sejm, mogło się zdobyć na jednomyślną
decyzję. Proponuję, żeby w ybrać komisję, któraby broniła w sejmie sta•nowiska psychiatrów przy debatach nad tym projektem. Na członków tej
komisji proponuję prof. Radziwiłłowicza, dyrektora Łuniewskiego i dr.
Chodźkę.
Radca C h e 1i ń s k i.
Uważa, że możliwą jest twórcza współpraca między prawnikami a le
karzami. Niesłusznie obrażają się lekarze psychiatrzy za wprowadzone do
projektu, obowiązujące ich klauzule. Konstytucja przewiduje kto będzie są
dził Prezydenta Rzeczypospolitej, sędziego itd., a jednak nie czują się oni
tern urażeni. W prawodawstwach wszystkich krajów istnieją zastrzeżenia,
co do możliwości zamknięcia człowieka zdrowego w zakładzie psychia
trycznym, w psychice współczesnego człowieka tkwi poczucie tej możli
wości i z tern prawodawca musi się liczyć. Zaznacza, że moment jakiej
kolwiek nieżyczliwości sadowników względem lekarzy, któraby kierowała
wprowadzeniem tej klazuli, należy kategorycznie wykluczyć.
Inżynier W o j c i e c h o w s k i .
W odpowiedzi Dr. Łapińskiemu, że nie są miarodajne badania psycho
techniczne przy angażowaniu pielęgniarza, o ile ten nie będzie miał dobrego
serca — zaznacza, że z drugiej strony nie wystarczy na to, żeby b y ć dob
rym pielęgniarzem, mieć dobre serce, o ile się nie posiada koniecznych
właściwości psychofizycznych do pełnienia tego zawodu. Uważa za ko
nieczne wprowadzenie badań psycho-technicznych w kierunku uczuciowości
badanego — należałoby tylko obmyśleć odpowiednie w tym celu metody;
Podkreśla, że wielki psychiatra dr. Toulouse jest jednym z pionierów psychotechniki. W odpowiedzi dr. Bednarzowi przypomina, że z góry zastrze

KONGRESy

ZESZyi lii i IV

gał się co do względności podanych prób i testów, niemniej jednakże każda
z tych metod badania, o ile znajdzie się \v rękach doświadczonego psychotechnika, ma pozytywną wartość.
Dr. R y c h l i ń s k i .
Sprzeciwia się poglądom dr. Bednarza, nie możemy dopuszczać do
tego, żeby nasza uczciwość była podejrzewana. Ustawa taka deprawo
wałaby nasze dusze. Jiest dumnym z tego, że jest Polakiem, jest dumny
z prawników polskich, którzy stworzyli najlepsze istniejące prawo hipote
czne i nie widzi powodu, dla którego mielibyśmy się godzić na w prow a
dzenie niedość dobrej, a w niektórych miejscach w ręcz krzywdzącej nas
ustawy.

TRZECI DZIEŃ ZJAZD U 29 MAJA W TWORKACH.
O d c z y t y 1 u ź n e.
Dr. W i z e 1 i Dr. M a r k u s z e w i c z

(Warszawa).

Drugie

sprawozdanie z prób leczenia
s c h i z o f r e n i i z i m n i c ą.
Referenci -przedstawiają wyniki leczenia malarją schizofrenii,
wyciągając następujące wnioski. Leczenie malarją w przypadkach prze
wlekłych żadnych wyników nie daje; natomiast jest ogromnie skutecz
ne "W przypadkach ostrych i periodycznych. Ważnem jest, w którym
miesiącu choroby jest zastosowana zimnica. Najpomyślniejsze wyniki
osiągnięto przy stosowmniu leczenia w pierwszem półroczu trwania cho
roby.
Dr. M a t e c k i (Vv'arszawa).
L e c z e n i e s c h i z o f r e n i i z i m ,n i c ą.
Referent stosował leczenie zimnicą u 60-ciu scliizofreników', z któ
rych więcej jak połowm miała postać katatonicziią. W 48% przypad
ków otrzymał pewne polepszenie. Jest to procent taki sam, w jakim
w.rstępiije samoistnie poprawa w schizofrenii, bez leczenia malarją. W y
raża mniemanie, że zimnica broni przed zupełnem otępieniem schizofrenijnem. Odnosi się krytycznie do optymistycznych wniosków poprzed
nich referentów o leczeniu schizofrenii zimnicą.
Dr. H a n d e 1 s m a n (Tworki).
Próby leczenia sc h iz o fr e n ii

metodą

W a l b u m a.

Leczenie schizofrenii solami metali ciężkich, ma duże podstawmy
teoretyczm* — wprowmdził je Reiter uwmżając, że schizofrenia jest wy
wołana zaburzeniami endokrynnemi, łub zatruciem infekcyjnem — me
toda ta dąży do odtrucia ustroju. Referent przeprowadzał leczenie so
lami manganu u 30 chorych. Notuje pewmą poprawę w schizofrenii pa-
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laiioidaliiej, a mianowicie iia 17 takich przypadków, u dwóch chorych
wystąpiła znaczna poprawa, u dwóch innych mniejsza, w ] 3 przypad
kach stan się nie zmienił.
Dr. J a n k o w s k a
Przyczynek
>

(Wiłno).

do n a u k i o e j d e t y z m i e i j e g o
z konstytucją

związki

fizyczną.

Autorka przeprowadzała badania nad spostrzeżeniami ejdetycznemi u 46 osób, stosując przytem zabieg hyperwmntyłacji w^ cełu wy
wołania stanu tężyczkowatego, który podług koncepcji Wałtera Jamsche ma warunkować typ „ T “ spostrzeżeń ejdetycznych. U badanych
(niemał w^yłącznie dzieci) przeważał wybitnie pod wzgłędem fizycznym
typ „B “ , spostrzeżenia zaś ejdetyczne wyższych stopni, prawie wyłącz
nie również nosiły cechy typu — „ B “ . Autorka nie spostrzegała po łiyperwentyłacji pojawienia się łub nasiłenia się cech ejdetycznych typu
„ T “ . Raczej zyskiwały one na płastyczności, rucliliwości, wyrazistości,
oraz na zasadniczem zabarwieniu — z czego można wmioskowmć o kumułowauiu się wpływu na tego rodzaju zjawiska psychiczne stanów
basedowoidałnych i tężyczkowatycłi. Autorka spostrzegała rówmież •
zjawiska ejdetyczne w dziedzinie pozostałych zmysłów', które niejedno
krotnie nasiłały się po łiyperwentyłacji. — Co się tyczy drugiego zaga
dnienia, które autorka sobie stawia, a mianowicie stosunku spostrzeżeń
ejdetycznycłi do omamów' (rzeczywistych i rzekomych) — to cechy od
różniające spostrzeżenia ejdetyczne od omamów' wogóle, widzi w tern,
że treścią spostrzeżeń ejdetycznych są wyobrażenia,., znajdujące się
w ognisku świadomości i że są one wywołane dowolnie wysiłkiem uwmgi. Od omamów’ rzeczywistych odróżnia je prócz tego krytycyzm i śwńadomość doświadczającej osoby, że zjawisko jest czysto podmiotow’e, —■
od omamów' zaś rzekomycłi — doświadczanie ich w' tak zw'anem przedmiotowem połu widzenia.
Dr. J a n u s z (Kułparków').
Ktery z ac j a

j a k o m e t o d a r o z p o z n a w' c z a
W’ p s y c łi j a t r j i.

Metoda badania psychicznie chorych, za pomocą narkozy etero
wej, była stosowana przez Cłaude, Borin, Schultza, Szpakowskiego
i innych. Jest to sw’oista próba psychiki, nadająca się do badania cho
rych autystycznych, negatyw'istycznych i silnie zahamow'anycłi. Dzięki
tej metodzie, można często zdać sobie sprawę z treści psychozy, ujaw
nić kompleksy ideoplastyczne, odsłonić ukryte mechanizmy.
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Dr. B r u n o w a (Warszawa).
Z b a d a ń u a d g e' n e a 1 o g i q. r o d z i n

a l k o h o l i k 6 w.

Reforenlka przedstawia swe spostrzeżenia nad badaniem dzie
dziczności czterech, ciężko obarczonych, rodzin. W rodzinach tych
istnieją rozległe i różnorakie obarczenia — spotykamy tam alkoholizm,
zwyrodnienie alkoholowe, dysomanję, epileps,ię, typy zbrodnicze. Nie
było ani jednego przypadku psychozy manjakalno - depresyjnej, parę
zaledwie przypadków schizofrenii, częste bardzo konwulsje w dzieciń
stwie. We wszystkich tych rodzinach intolerencja alkoholowa dziedzi
czyła się przez kobiety, przechodziła z matki na dzieci.
Dr. M i k u l s k i

(Warszawa).

B a d a n i a z a s o b u słów u o s ó b z d r o w y c h
i u po rażeńc ów postępujących.
Dr. B o r n s z t a j n (Warszawa).
Z n a c z e n i e F r e u d y z m u dla

p s y c h j a t r j i.

Rozwój Freudyzmu można podzielić na trzy etapy: 1) okres
kompleksów, stwierdzanych metodą kojarzeniową Jounga, 2) postęp
psychoanalizy i ujęcie nerwic, jako zaburzeń związanych z pewnym
okresem rozwoju libido, 3) stwierdzono, że również i psychoza man
jakalno - depresyjna i schizofrenja są zwdązane z okresami fiksacji libi
do w obrębie sfery moralnej, przy pomocy mechanizmu introjekcji. Naj
silniej zaznaczyła się psychoanaliza w schizofrenji
dzięki niej można
w,yjaśnić choremu pewne chorobowe objaw'y i sprowadzić go do życia
i pracy. Psychoanaliza pozwmlila nam zajrzeć w głąb duszy chorego.
Wspomina o jednym przypadku melancholji, w którym przeprowadzał
psychoanalizę i ta stwierdziła wyżej wyrażone poglądy na mechanizmy
psychiczne, 'tkwiące w tej psychozie.
D Y S K U S J A .
Dr. W i z e 1.
Omawia nadal leczenie schizofrenji zimnicą i podkreśla pozytywne
wyniki lecznicze. Sprzeciwia się wnioskom dr. Małeckiego, ażeby w schi
zofrenii występowała w 48% samoistna remisja. Przypuszczalnie Dr. M.
uważał za remisję najdrobniejszą chwilową poprawę. W literaturze świa
towej są notowane remisje w schizofrenji zaledwie w kilkunastu procentach
przypadków.
Dr. M o r a w s k i .
Przytacza wyniki leczenia schizofrenji solami ciężkich metali, prze
prowadzone przez Dr. Zielińskiego w Batowicach. Z, 17-stu przypadków,
w jednym wystąpiła znaczna poprawa, w dwóch wyraźne polepszenie, i w
dwóch lekka poprawa. Wyniki występow ały dopiero w dalszym przebiegu
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kuracji. Jako przeciwwskazanie tej kuracji, jest zaostrzenie gruźlicy. Dy
skutant zwraca uwagę na nadużywanie obliczeń procentowych przy malej
ilości przypadków, które to obliczenia wtedy nie mają żadnej wartości. Co
do referatu Dr. Brunowej, Dr. M. zwraca uwagę, że wyprowadzanie wnio
sków genealogicznych w rodzinach, gdzie mamy prócz usposobienia psycho
patycznego, jeszcze i zewnętrzne zatrucia, — jest bardzo ryzykowne, gdyż
działają tutaj dwa czynniki, które wzajemnie się kombinują.
Dr. P r ę g o w s k i .
Referat Dr. Bornsztajn określa, jako pełną polotu poezję, a nie refe
rat naukowy — protestuje przeciwko wyciąganiu wniosków na podstawie
jednego przypadku. Podkreśla wartość leczenia schizofrenii malarją.
Dr. S i w i ń s k i .
Donosi, że i w Kochanówce leczono schizofrenię malarją. Uważa za
słuszne krytyczne stanowisko w tej sprawie Dr. Mateckiego. Spostrzegano
w schizofrenii przewlekłej wybitną remisję po leczeniu malarją.
Dr. N e l k e n .
W sprawie eteryzacji, — gdyby się okazało, że u chorych, dzięki
narkozie eterowej, można wniknąć w treść ich przeżyć — można by
badać w ten sposób przestępców. Łączy się ta kwestja z zagadnieniem,
które się wysuwa przy obserwacjach psychiatrycznych przypadków sądo
wych, a mianowicie jakie metody badania wolno nam w tedy stosować. Dy
skutant sprzeciwia się kategorycznie stosowaniu jakichkolwiek metod badania
w brew woli badanych. Każdy przestępca ma prawo osobistej obrony i ma
teriał dow odow y nie może być z niego czerpany, \vbrew jego woli. Dr. N.
w yraża mniemanie, że w obserwacjach sądowych nie mamy prawa stosować
próby alkoholowej, pobierać krew i robić nakłucie lędźwiowe, w brew woli
badanych. W sprawie psychoanalizy zaznacza, że już nawet w obozie prze
ciwników psychoanalizy, wtargnęła ona do wyw iadów , jako badanie treści
psychozy. W yraża mniemanie, że za lat .30 zmieni się zasadniczo stosunek
świata psychiatrycznego do psychoanalizy — na jej korzyść.
Dr. B y c h o w s k i i(junior).
Podkreśla wartość pracy Dr. Mateckiego. Swego czasu stosował, ale
bez powodzenia eteryzację — w tym samym celu z dobrym wynikiem da
wał duże dawki kokainy. Uważa, że psychoanaliza daje większe rezultaty
niż eteryzacja i nie da się nią zastąpić.
Związek schizoidji z alkoholizmem, uwidoczniony w pracy Dr. Bruno
wej, tłomaczy sobie częstem występowaniem alkoholizmu u nerwicowców,
którzy znów nie rzadko rekrutują się ze schizoidów.
Dr. W i l c z k o w s k i .
Zabiera głos w sprawie leczenia antymalarycznego przy przerywaniu
malarji. Znajdował w krwi pacjentów, u których malarja wygasła samo
istnie, plazmodja malarji nawet po paru miesiącach — mogły one służyć
w każdej chwili jako punkt wyjścia do nawrotu choroby. Uważa za błąd
lekarski niestosowanie pełnego leczenia antymalarycznego w przypadkach
samoistnego przerwania się malarji.
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Dr. M a t e c k i.
Polemizuje z Dr. Wiziem w sprawie wynikó*w leczenia schizofrenji
malarią.
Dr. B o r n s z t a j n .
W odpowiedzi Dr. Pręgowskiemu zaznacza, że zwyczajna miara sta
tystyczna nie może być stosowana do przypadków psychoanalitycznych. Nie
on jeden jednak przeprowadzał psychoanalizę w psychozach i w szyscy do
chodzili do podobnych, jak on rezultatów.

Następnie przedłożył Zjazd do uchwałenia zgłoszonycii wniosków,
przyjmując jednoRłośnie następujące wnioski:
r.
W n i o s e k D r. D e r e s z a został przyjęty z zastrzeżeniem,
że ostatnia jcRo część, tycząca alkohołizmu będzie ogłoszona ..pro foro
externo“ .
Zważywszy na katastrofalny stan opieki nad psychicznie chorymi
w Polsce. VIII Zjazd Psychjatrów stwierdza, że niezwłoczna, wydatna
akcja ze strony rządu jest konieczną.
Dla przeprowadzenia planowej organizacji opieki nad psychicznie
chorymi niezbędneni jest:
1) ustanowienie centralnego, autorytatywnego, uposażonego w należy
te środki i siły pomocnicze. — Urzędu do spraw psychiatrycznych.
2) Spieszne przeprowadzenie przez ciała prawodawcze ustawy psychia
trycznej.
>1) Wyjednanie dostatecznych kredytów na rozpoczęcie Imdowy no
wych zakładów psyclijatrycznych.
4) Polecenie czynnikom administracyjnym (lekarzom wojewódzkim i po
wiatowym), aby w porozumieniu z samorządami, powołali do życia
organizacje społeczne dla opieki pozazakładowej nad psychicznie
chorymi.
5) Ustalenie znacznych dodatków do uposażeń personelu zakładów
psychiatrycznych wogółe, a lekarzy w szczególności, gdyż obecne
wynagrodzenie lekarzy nie może zaspokoić nawet podstawowych
potrzeb człowieka kulturalnego.
6) Zorganizowanie kursów dokształcających dla lekarzy, którzy zechcą
się poświęcić psychjatrji, oraz kursów dla personelu pomocniczego.
Ze wzglądu na znaczny wpływ wywierany przez alkohol na roz
wój chorób psychicznych, oraz na ogólny stan zdrowotny, moralny
i społeczny ludności — Zjazd zwraca się do władz rządowych z gorą
cym apelem wykonania w całej rozciągłości ustawy przeciwalkoholo
wej, — właściwego całkowitego wydatkowania sum, przeznaczonych
przez ustawą, na walkę z alkoholizmem.
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W n i o s e k D r. B y c h o w s k i e g o.
Zważywszy, że rozwój hygieny psychicznej pod względem pań
stwowym jest niemniej ważny, niż rozwój hygieny fizycznej, zwraca
uwagę, tak społeczeństwa, jak rządu, na konieczność zaopiekowania
się w tym celu psychjatrją w Polsce, a to przez rozwój szpitalnictwa,
odpowiednie wyposażenie klinik psychiatrycznych, oraz stworzenie do
statecznie licznego i odpowiednio przygotowanego stanu lekarzy psy
chiatrów.
III.

W n i o s e k Dr . Ł a p i ń s k i e g o .
Ogłoszony w prasie.

Opieka nad psychicznie chorymi w Państwie Polskiem znajduje
się w stanie rozpaczliwym. Władze rządowe i samorządowe projektują
częstokroć bez udziału rzeczoznawców budowę zakładów psychiatrycz
nych w rozmaitych okolicach Rzeczypospolitej. VIII. Zjazd Psychia
trów Polskich, uważa postępowanie takie za niedopuszczalne i prosi
władze odnośne, by w sprawie opieki nad psychicznie chorymi, bez
udziału psychiatrów, nic nie przedsiębrano.
IV.

W n i o s e k D r. Ł u n i e w s k i e g o.
Celem ujednostajnienia sprawozdań zakładowych i umożliwienia
zbierania materiału statystycznego dotyczącego nosologji psychjatrycz- •
nej całej Polski. Zjazd powołuje komisję, która przedstawi następ
nemu Zjazdowi projekt wzorowego sprawozdania. Do komisji powo
łano; dyr. Łuniewskiego, dyr. Piotrowskiego, dr. Beckera, dr. Nelkena,
dyr. Bednarza.
V.
W n i o s e k D r. F u h r m a n n a. Przyjęty w zasadzie, za
rząd ma go zmodyfikować.
VIII. Zjazd Psychiatrów Polskich w Warszawie zważywszy, że
sprawa jednolitego zorganizowania szkolenia służby pielęgniarskiej
w polskich zakładach psychiatrycznych jest doniosłą i pilną, wybiera
komisję siedmiu członków, wśród nich delegata Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych, która 1) ustali zakres wymagań stawianych kandyda
tom do zawodu pielęgniarskiego, 2) w ogólnych zarysach określi pro
gram szkolenia, 3) jednemu lub kilku autorom poleci napisanie zgodne
go z temi zarysami podręcznika i 4) zaopiniuje i zajmie się wydaniem
tegoż podręcznika.
VI.

W n i o s e k p r o f. R a d z i w i 11 o w i c z a.
Wydanie ustawy o opiece nad psychicznie chorymi jest szczegól
nie pilne. Ustawa powinna być oparta na zasadach ustalonych przez
II. Zjazd Psychiatrów Polskich, odbyty w Poznaniu w 1921 r.
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VIII Zjazd Psychiatrów Polskich wybiera delegacją, której poriicza ochroną powyższych zasad. W skład delegacji wchodzą; Dr.
Cliodźko, prof. Eadziwilłowicz, Dyr. Łuniewski z prawem kooptacji.
Na tern zamknięto obrady VIII. Zjazdu Psychiatrów Polskich
i przystąpiono do wyznaczenia miejsca i terminu następnego Zjazdu,
Na wniosek prezydium uchwalono jednogłośnie, ażeby lX -ty
Zjazd Psychiatrów Polskich odbył się w końcu września 1929 roku
w Wilnie, razem ze Zjazdem Lekarzy i Przyrodników.
Jako tematy na najbliższe dwa zjazdy iirof. Radziwiłiowicz pro
ponuje: na rok 1929 porażenie postępujące — na rok 1930 alkoholizm.
Dr. Bornsztajn stawia wniosek, ażeby tematem głównym przyszłego
zjazdu była „psychopatia konstytucjonalna'.
Pierwszą część wniosku prof. Radziwiłłowicza i wniosek Dr.
Bornsztajna poddano pod głosowanie i większością głosów został wy
brany. jako temat główny na zjazd w 1929 roku — „p s y c h o p a t j a
k o n s t y t u c j o n a 1 n a“ ; na rok 1930 przyjęto jednogłośnie propo
nowany przt'z prof. Radziwiłłowicza jako temat główny „ a l k o h o-.
1 i z m“ .
Na wniosek prezydium — plenum zjazdu postanowiło jednogłośnie
pozostawić wybór tematów, tyczących zagadnień psychjatrji społecz
nej prezydjum zjazdu.
Prof. Radziwiłłowicz zamyka VIIł. Zjazd Psychiatrów Polskich.
łimtokól z walnego zebrania Polskiego Towarzystwa Psychia
trycznego w dniu 29. V. 1929 r. w Tworkach.
lT'of. Mazurkiewicz otwiera walne zebranie Polskiego Towarzy
stwa Psychiatrycznego, proponując następujący porządek dzienny, któ
ry został jednogłośnie przyjęty; I.) sprawozdanie ustępującego zarzą
du, II.) w’ybór nowego zarządu i redaktora Rocznika Psychiatrycznego,
łłl.) wolne wnioski.
Następnie prof. Mazurkiewicz prosi o przewu)dniczenie obradom
Dyr. Wiendłochą, który obejmując przewodnictwo powołuje na sekre
tarza Dr. Zajączkowskiego.
Przystąpiono do pierwszego punktu porządku dziennego.
1)
2)
3)
4)

sprawozdanie
sprawozdanie
sprawozdanie
sprawozdanie

sekretarza Dr. Sterlinga,
skarbnika Dr. Łapińskiego,
w-ydawcy Rocznika 1’ sychjatrycz. Dr. Handelsmana,
komisji rewizyjnej Dr. Wicherta.

Prof. Radziwiłłowicz składa podziękowanie Dr. Steiiingowi i Dr.
Łapińskiemu za gorliwość w^ ich pracy dla Towarzystwa. Zwu-aca uwa
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gę, że operując tak małemi sumami, nie powinno się trzymać pieniędzy
w kasie i lepiejby byro, gdyby 1000. zł. nadwyżki, które przedstawił
skarbnik, były już dawno wydatkowane na powiększenie wydawnictwa.
Dyr. Wiendlocha dziękuje w imieniu wszystkich Dr. Handelsmanowi za jego nadzwyczaj owocną pracę, jako wydawcy Rocznika Psy
chiatrycznego. Następnie przewodniczący otwiera dyskusję nad spra
wozdaniem ustępującego zarządu.
D Y S K U S J A .
Dr. D e r e s z stawia wniosek, aby zmienić sposób wybierania za
rządu, mianowicie: 1) żeby zarząd wybierali delesaci z poszcze.ęólnych
środowisk, a nie walne zebranie. 2) Aby rozszerzyć działalność Polskiego
Towarzystw a Psychiatrycznego na dziedzinę społeczną i stw orzyć sekcję
opieki społecznej, 3) w razie potrzeby zmienić statut P.T.P., ewentualni©
powiększyć skład zarządu. Dyr. B e d n a r z popiera projekt Dr. Deresza
stworzenia sekcji PwT.P. opieki społecznej, uważa jednak, że zarząd po
winien być wybierany przez walne zgromadzenie. W obec tego, że w dniu
ostatnim Zjazdu część uczestników już jest nieobecna i ogół jest już obra
dami przemęczony. Dr. B. stawia wniosek, aby podczas następnego Zjazdu
walne zebranie P.T.P. odbyło się drugiego dnia Zjazdu po skończonych de
batach nad głównym referatem.
Prof. R a d z i w i ł ł ó w ic z i Dyr. M o r a w s k i obstają przy utrzy
maniu dotychczasowej organizacji P.T.P. a mianowicie: walne zebranie w y 
biera zarząd, a nie delegaci poszczególnych środowisk.
Dr. Ł u n i e w s k i zaleca dążyć do stworzenia urzędu do opieki
społecznej, a nie tw orzyć specjalnej sekcji w Towarzystwie Psychjatrycznem P.T.P. mogłoby udzielać rad i wskazówek powyższemu urzędowi.
Na tern dyskusję wyczerpano.
Przewodniczący przystępuje do głosowania nad wnioskami Dr. De
resza i Dyr. Bednarza.
W sprawie formalnej zabiera głos Dr. P r ę g o w s k i i prof. R adziwiłłowicz.
Dr. P r ę g o w s k i stawia wniosek, ażeby wniosku Dr. Deresza nie
przegłosow ywać, a oddać do załatwienia zarządowi.
Wniosek ten przechodzi jednogłośnie.
Prof. R a d z i w i ł ł o w i c z proponuje, ażeby wniosku Dyr. Bednarza
nie uchwalać, jako uchwały obowiązującej, ale w formii© rezolucji — na co
zgadza się wnioskodawca. Wniosek przechodzi jednogłośnie.
Komisja rewizyjna stawia wniosek, żeby ustępującemu zarządowi
uchwalić absolutorium. Wniosek przechodzi jednogłośnie.

Następnie Dyr. B e d n a r z składa sprawozdanie z komis.ii za
wodowej P. T. P.
Dyr. W i e n d ł o c h a otwiera dyskusję nad powyższym sprawo
zdaniem.
N. P. 6
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D Y S K U S J A .
Dyr. C y r a n uważa, że za dużo było dyrektorów członkami komisji
zawodowej, a za mało asystentów i ordynatorów, którzy najbardziej są
upośledzeni. W yraża zadowolenie z ogólnego brzmienia memoriału; propo
nuje poprawkę w kwestji wymiany lekarzy w razie potrzeby, między
poszczególnymi zakładami, przez dodanie zastrzeżenia, że będzie to ro
bione ze zgodą tychże lekarzy.
Dr. P r a g e r proponuje, żeby okrieślić w projekcie na jaki przeciąg
czasu mogliby być wymieniani lekarze między poszczególnemi zakładami.
Prot. R a d z i w i ł ł o w i c z i Dr. D e r e s z
podkreślają nader ow o
cną dotychczasową pracę Komisji zawodowej w jej obecnym składzie i pro
ponują, ażeby utrzymać tę komisję niezmienioną na rok następny.
Dyr. Ł u n i e w s k i uważa, że komisja do spraw zawodow ych po
winna stale w P.T.P istnieć; należałoby tylko skład tej komisji zmienić,
a mianowicie, ażeby w równej mierze byli reprezentowani w niej dyrek
torzy, ordynatorzy i asystenci.
Dyr. B e d n a r z obawia się przeprowadzenia wniosku co do składu
komisji Dr. Łuniewskiego, gdyż różnice dzielnicowe sprawiają jeszcze wiele
trudności i uważa, że w skład komisji powinni w chodzć reprezentanci po
szczególnych środowisk — wskazanem byłoby tylko, ażeby do reprezen
tacji poszczególnych dzielnic wieszli także asystenci. Zgadza się na poprawkę
Dyr. Cyrana — zwraca się do walnego zebrania, ażeby zadecydowało, czy
komisja zawodowa ma dalej istnieć.
Dr. D e r e s z stawia wniosek, ażeby utrzymać komisję zawodową na
rok następny w jej dotychczasowym składzie.
Przewodniczący podaje pod głosciwanie wnioski; Dyr. Cyrana i Dr.
Deresza, które przeszły jednogłośnie.

Następnie przystąpiono do drugiego punktu porządku dziennego
wyboru nowego zarządu.
Prof. M a z u r k i e w i c z imieniem ustępującego zarządu, pro
ponuje listę nowego zarządu P. T. P.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

na
na
na
na
na
na

przewodniczącego — Dr. C h o d ź k ę ,
vice przewodniczącego — Dyr. Ł u n i e w s k i e g o ,
sekretarza — Dr. H a n d e l s m a n a ,
skarbnika — Dyr. Ł a p i ń s k i e g o ,
redaktora Rocznika Psychj. — pułk. Dr. N e 1 k e n a,
wydawcę Rocznika Psychj. — Dr. H a n d e l s m a n a .

Dyr. Ł a p i ń s k i prosi, ażeby na niego nie głosowano — równo
cześnie zaznacza, że dotychczasowym redaktorem Rocznika Psychjatrycznego był prof. Mazurkiewicz, doskonałe prowadząc wydawnictwo-,
proponuje pozostawienie prof. Mazurkiewicza na stanowisku redaktora,
dodając mu jeszcze kogoś do pomocy.
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Prof. M a z u r k i e w i c z stanowczo zastrzega się przeciw sta
wieniu jego kandydatury na redaktora Rocznika Psychiatrycznego —
chce pracować jedynie nadal w komitecie redakcyjnym.
Dyr. Ł u n i e w s k i wyraża mniemanie, że ponieważ zmienia się
kierunek działalności P. T. P., więc powinni wejść do zarządu nowi
'Członkowie, którzy są inicjatorami tych no^vych prądów; a mianowicie
proponuje na członka zarządu Dr. Deresza.
Dr. D e r e s z stanowczo zastrzega się przeciw stawianiu jego
kandydatury.
Przewodniczący przystępuje do głosowania nad zgłoszonemi kan
dydaturami.
Na przewodniczącego P. T. P. zostaje wybrany przez aklamację
Dr. C h o d ź k o .
Na vice przewodniczącego — Dyr. Ł u n i e w s k i.
Na sekretarza — Dr. H a n d e 1 s m a n.
Na skarbnika — Dyr. Ł a p i ń s k i ,
Na redaktora Rocznika Psychj. — pułk. Dr. N e ł k e n.
Na wydawcę Rocznika Psychj. — Dr. H a n d e ł s m a n .
Do komisji rewizyjnej — Dr. W i c h e r t, Dyr. B e d n a r z i
Dr. D e r e s z . Wszystkie te kandydatury przeszły jednogłośnie.
Na tern wyczerpano drugi punkt porządku dziennego.
Prof. R a d z i w i ł ł o w i c z składa podziękowanie Dyr. Wiendlosze za przewodniczenie w^ałnemu zebraniu. Obejmując przewodnictwo
walnego zebrania przewodniczący P. T. P. Dr. C h o d ź k o , wyraża
podziękowanie za zaszczytny wybór na przewodniczącego P. T. P.
Następnie przechodząc do ostatniego punktu porządku dziennego, wzy
wa do wnoszenia wolnych wniosków.
Nikt wniosku nie zgłosił.
Przewodniczący Dr. C h o d ź k o zamyka walne zebranie Polskie
go Towarzystwa Psychiatrycznego.

PROGRAM VI ZJAZDU MIĘDZYNARODOWEGO ZW IĄZK U
PRZECIW GRUŹLICZEGO.
urządzanego w Rzymie od 24. do 28. września br. przez włoski związek
przeciwgruźliczy.
15— 24 września.
okres wstępny poprzedzający otwarcie Zjazdu,
lejach włoskich od granic W łoch do Rzymu i
przeciwgruźliczych.

Taryfa ulgowa na koośrodków organizacyj
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24 września
— Zebranie Komitetu Wykonawczego Związku Miądzynarodowego.
g. 16
— Zebranie Rady Związku Międzynarodowego,
g. 10 — 17 — Rozdanie odznak i dokumentów' członkom Zjazdu,
g. 21
— Przyjęcie urządzane przez prezesa włoskiego związku
przeciwgruźliczego.

S. 10

25. września.
g. 8
— Dalszy ciąg rozdawania znaczków i dokumentów,
g. 10 m. 30 — Uroczyste otwarcie Zjazdu na Kapitolu,
g. 11 m. 30 — Przyjęcie urządzone przez gubernatora Rzymu,
g. 15
— Referat i dyskusja na temat biologiczny; Postaci
przesączalne zarazka gruźliczego. Ref. Prof. Alliert
Calmette (Paryż).
26. września.
8 m. 30 — Referat i dyskusja na temat kliniczny: Rozpoznanie
gruźlicy dziecięcej. Ref. prof. R occo Jemma (Neapol),
g. 11
— Odczyt prof. Eug. Morelli z Paw ji; C. Forlanini a
odma sztuczna w leczeniu gruźlicy płuc.
g. 14 in. 30 — Zwiedzanie'sanatorjum „Cesare Battisti“ , Czerwone
go Krzyża Włoskiego i instytucyj przeciw'gruźliczycli

g.

g. 19

w Rzymie.
— Wyświetlanie filmów przeciwgruźliczych Dep. Zdro
wia Publicznego we Włoszech. —

27. września.
8 min. 30 — Referat i dyskusja na temat społeczny; Zapobiega
nie gruźlicy na wsi. Ref. dr. William Brand (Londyn).
Odczyt
na temat ubezpieczenia obowiązkowego prze
g. 11 m. 30
ciw gruźlicy we Włoszech.
Ogólne zebranie Związku.
g. 14 m. 30
Zwiedzanie instytucyj przeciwgruźliczych w Rzymie.
g. 15
Odczyt
na temat: Leczenie chirurgiczne gruźlicy
g. 18 m. 30
płuc. Prof. L. Brauer (Hamburg). —

g.

g-

28. września
8 m. 30 — Wyjazd specjalnym pociągiem do Anzio. Wycieczka
do sanatorjum wojskowego. Posiłek w „Paradiso

g. 18

sul Mare“ .
— Powrót do Rzymu.
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— Wyjazd do Mediolanu.
29. września — pobyt w Mediolanie.

REGULAMIN W EW NĘTRZNY VI. ZJAZDU .
Mówcy zapisani do dyskusji przed 15. września (w P.Z.P. przed
15 lipca) będą mogli mówić 10 minut, mówcy zapisani w dniu wygło
szenia referatu — 5 m.
Streszczenie dyskusji będzie podane po każdem przemówieniu
w języku używanym przez głównego referenta.
Każdy mówca biorący udział w dyskusji jest proszony o złożenie
do sekretariatu Zjazdu w czasie posiedzenia tekstu lub streszczenia
swego przemówienia. —
Sprawozdania z posiedzeń i dane statystyczne dostarczone przez
związki przeciwgruźlicze z poszczególnych krajów będą zamieszczone
w Biuletynie Międzynarodowego Związku Przeciwgruźliczego.
Związek Międzynarodowy przyjął zasadę ze względów czysto
praktycznych utrzymania języka francuskiego i angielskiego dla w y
dawnictw i dyskusji, dodania dla dyskusji języka tego kraju, w którym
się odbywa Zjazd oraz przyjęcia w dyskusji innych języków, zalecając
jednak mówcom wybór jednego z wyżej wymienionych języków, by
jaknajwiększa liczba słuchaczów mogła wziąć udział w obradach. —
ZAPISY NA ZJA ZD
przyjmuje Polski Związek Przeciwgruźliczy (Warszawa, Chocimska
24) do dnia 15-go lipca r. b. — W charakterze członków Zjazdu mogą
Ryć przyjęte osoby nienależące do Międzynarodowego Związku Prze
ciwgruźliczego (lekarze i działacze społeczni na polu walki z gruźlicą),
a polecone przez Departament Służby Zdrowia M. S. Wew. łub Polski
Związek Przeciwgruźliczy.
Wpisowe wynosi 50 złotych. Żony członków Zjazdu będą korzy
stały z tych samych ulg, co i członkowie Zjazdu.
W YCIECZKA DO SANATORJÓW WŁOSKICH
odbędzie się po ukończeniu obrad Zjazdu. Program wycieczki jest na
stępujący:
30-go września: Medjolan, Sondrio, Sanatorium „Prasomaso“ , „Abetina“ , „Pinata di Sortenna“ , „Bormio“ .
1-go października: „Stelvio Passo“ , lub Alto Adige, Meran.
2, 3, 4-go października: Pobyt w Meranie, wyjazd do Bolzano.
5-go października: Sanatorium Griserhof, lub Nressanone. San. „Passo
of Mendola‘‘ , wyjazd do Arco.
G-go października: Powrót przez jezioro Garda do Mediolanu.
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Koszt wycieczki wynosi 350 lirów, udział należy zgłosić razem
z zapisem na Zjazd. Liczba uczestników wycieczki została ograniczona
do 300, zapisy beda przyjmowane w kolejności zgłoszeń.
MIĘDZYNARODOWA W YSTA W A PRZECIW GRU ŹLICZA
urządzona w Rzymie z okazji Zjazdu trwać bądzie od 25-go września
do lO-go października r. b. W wystawie przewidywany jest udział 35
Państw, członków Międzynarodowego Związku Przeciwgruźliczego.
P. S. Informacji szczegółowych udziela Polski Związek Przeciw
gruźliczy, Warszawa, Chocimska 24.
•

X III ZJA ZD LEK ARZY I PRZYRODNIKÓW POLSKICH
W W ILNIE.
(Okólnik Nr. 2)

Od chwili wydania w kwietniu b. r. pierwszego okólnika w spra
wie Zjazdu prace przygotowawcze Komitetu Organizacyjnego posunę
ły się następująco:
I. Termin Zjazdu ustalono na d. 26— 29 września 1929 r.
II. Sekcje naukowe zorganizowały się w sposób następujący:
Sekcja Nr. 1 (Nauk matematycznych, fizycznych i astronomicz
nych). Przewodniczący: prof. dr. W iktor Staniewicz; zastępcy prze
wodniczącego: prof. dr. Władysław Dziewulski i prof. dr. W acław
Dziewulski. Sekretarz: Prof. dr. Jułjusz Rudnicki, zast. sekretarza:
prof. dr. Stefan Kempisty.
Adres biura Sekcji: Obserwatorjum Astronomiczne U. S. B. ul.
Zakrętowa 15.
Sekcja Nr. 2 (Chemji). Przewodniczący: prof. Kazimierz Sławiń
ski, zast. przew'.: prof. dr. Edward Bekier, sekretarz: Magister Osman
Achmatowicz. Biuro: Zakład Chemji Organicznej U. S. B. ul. Nowo
gródzka 22.
Sekcja Nr. 3 (Geologji, geofizyki, geografji, minerałogji i paleon
tologii). Przewodniczący: prof. dr. Bronisław Rydzewski, sekretarz:
dr. Paweł Radziszewski. Biuro: Zakład Geologji U. S. B. ul. Zakrę
towa 15.
Sekcja Nr. 4 (Anatomji, zoołogji, antropologji i biołogji). Prze
wodniczący. prof. dr. Jerzy Ałexandrowicz, sekretarz: prof. dr. Ja*
Priiffer. Biuro: ul. Zakrętowa 15.
Sekcja Nr. 5 (Botaniki). Przewodniczący: prof. dr. Józef Trze
biński, zastępca przewodniczącego: prof. dr. Piotr Wiszniewski, se
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kretarz: Bronisław Szakien. Biuro: Zakład Botaniki rołniczej U.S.B.
uł. Zakrętowa Nr. 1 (Cołłegium im. J. Piłsudskiego).
Sekcja. Nr. 6 (Przyrodniczo-dydaktyczna). Przewodniczący: dr.
Zygmunt Fedorowicz (uł. Mała Pohułanka 11), zast. przewodn.: dr.
Aleksander Dmochowski (uł. Mała Pohułanka l), sekretarz: Zygmunt
Hryniewicz, nauczyciel gimn. uł. Dominikańska 3.
Sekcja Nr. 7 (Przyrodniczo-rołnicza). Przewodniczący; prof. dr.
Stefan Bazarewski, sekretarz; inż. Józef Szystowski. Biuro: Zakład
uprawy roli i roślin U. S. B. ul. Zakrętowa 1.
Sekcja Nr. 8 (Anatomji patologicznej i medycyny sądowej). Prze
wodniczący: prof. dr. Kazimierz Opoczyński, zastępca; prof. dr. Sergjusz Schiłłing-Siengałewicz, sekretarz; dr. Zygmunt Jakubowski. Biu
ro; Zakład Anatomji Patologicznej U. S. B. Antokoł.
Sekcja Nr. 9 (Bakterjołogji, hygieny i medycyny społecznej).
Przewodniczący: prof. dr. Kazimierz Karaffa-Korbutt, zastępcy: prof.
dr. T. Grygłewicz i dr. G. Sztołcman, sekretarz: doc. dr. Safarewicz.
Biuro: Zakład hygjeny U.S.B. Antokoł, Szpital wojskowy.
Sekcja Nr. 10 (Fizjołogji, chemji fizjologicznej, patołogji doświad
czalnej i farmakołogji). Przewodniczący: prof. dr. C. Traczewski, za
stępca przewodniczącego: prof. dr. M. Eiger, sekretarz: dr. M. Jagodowski. Biuro; zakład fizjołogji U. S. B. Zakrętowa 15.
Sekcja Nr. 11 (Medycyny wewnętrznej). Przewodniczący: prof.
dr. Z. Orłowski,zast. przew.: dr. Leon Kłott, sekretarze: dr. Kuncewiczówna i dr. Cynkutisówna. Biuro: I. Klinika chorób wewnętrznych U.
S. B. — szpital św. Jakóba.
Sekcja Nr. 12 (Chirurgji i radiologii). Przewodniczący: prof. dr.
K. Michejda. Biuro: Klinika chirurgiczna U. S. B. Antokoł.
Sekcja Nr. 13 (Otołaryngołogji). Przewodniczący; prof. dr. J.
Szmurło, zastępca przewodniczącego: dr. F. Świeżyński, sekretarze:
dr. Tadeusz Wąsowski i dr. P. Rozwadowski. Biuro: Klinika uszna,
Antokoł.
Sekcja Nr. 14 (Pedjatrji). Przewodniczący: prof. dr. W . Jasiń
ski, sekretarz: dr. H. Kaułbersz-Marynowska. Biuro; Klinika chorób
dzieci, Antokoł, szpital wojskowy.
Sekcja Nr. 15 (Chorób nerwowych). Przewodniczący; prof. dr.
Stanisław Władyczko, sekretarz; dr. Janina Hurynowiczówna. Biuro:
Klinika neurologiczna U. S. B. Szpital św. Jakóba.
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Sekcja Nr. ]6 (Psychjatrji). Przewodniczący; prof. dr. R. Radziwiłłowicz, sekretarz: dr. H. Jankowska. Biuro: Klinika psychiatryczna
U. S. B. ul. Letnia 5. Antokol.
Sekcja Nr. 17 (Okulistyki). Przewodniczący: prof. dr. J. Szymaiiski, zastępca przew .: dr. Halicki, sekretarz: dr. Abramowicz. Biuro:
Klinika oczna U. S. B. Antokol.
Sekcja Nr. 18 (Ginekologii i położnictwa). Przewodniczący: prof.
dr. W. Jakowicki, sekretarz: dr. W Zaleski. Biuro: Klinika ginekolo
giczna U. S. B. ul. Bogusławskich 3.
Sekcja Nr. 19 (Chorób skórnych i wenerycznych). Przewodni
czący: dr. Hanusowicz, zastępca przew.: dr. M. Mienicki, sekretarz:
dr. E. Sawicki. Biuro: Klinika chorób skórnych U. S. B. Antokol.
Sekcja Nr. 20 (Stomatologii) — dotąd nie zorganizowana.
Sekcja Nr. 21 (Historji i filozofii medycyny). Przewodniczący;
prof. dr. Stanisław Trzebiński, Biuro: Seminarium historji medycyny
U. S. B. Kollegjum Świętojańskie.
Sekcja Nr. 22 (Medycyny wojskowej) — dotąd niezorganizowana.
Sekcja Nr. 23 (Nauk farmaceutycznych). Przewodniczący; prof.
Jan Muszyński, sekretarz; inż. W. Strażewski. Biuro; Zakład farmakognozji U. S. B. ul. Objazdowa 2.
Sekcja Nr. 24 (Weterynarii)— dotąd niezorganizowana.
Podając powyższe do wiadomości wszystkich, mających zamiar
wziąść udział w Zjeździe, Komitet organizacyjny prosi, by w sprawach
naukowych zgłaszano się do przewodniczących poszczegółnych sekcji.
W sprawach sekcji dotąd niezorganizowanych jakoteż w sprawach
ogółnych zwracać się należy do sekretarza generalnego.
Prof. Michejda, sekretarz generalny.
Prof. Januszkiewicz, przewodn.

ZE ZJAZD U LEK ARZY KRESOWYCH W ŁUCKU
30.— 31. VIII. 1928 r.
Po referacie dr. med. Zdzisława Szymońskiego, ze szpitala psy
chiatrycznego w Drewnicy, w którym prelegent na wstępie skreślił
historię rozwoju opieki psychiatrycznej w trzech dzielnicach w cza
sach rozbiorowych i po wskrzeszeniu Polski, w którym prelegent odzwierciadlił największe bolączki, jak niedostateczna ilość łóżek psychia
trycznych w Małopolsce i w Kongresówce, jak prawie absolutny brak
opieki pozazakładowej, jak ogromne przepełnienie ponadetatowe szpi
tali Małopolski i Kongresówki itp.
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Zjazd Lekarzy Kresowych uchwalił na wniosek dr. Z. Szymońskiego następujące rezolucje:
że
1) . opieka nad psychicznie chorymi w Państwie Polskiem a w
szczególności na Kresach Wschodnich jest niedostateczna;
2) . tysiące istnień ludzkich marnieje z powodu braku racjonalnej
opieki opartej na zasadach współczesnej psychjatrji;
3) . uznając zasadniczo za konieczne by każde województwo po
siadało jeden duży szpital psychiatryczny, Zjazd dąży i wzy
wa obywateli całego Państwa a w szczególności Kresów
Wschodnich do wywierania nacisku na władze samorządowe
i pomocy w wybudowie conajmniej jednego dużego szpitala
psychiatrycznego dla mieszkańców Kresów Wschodnich;
4) . koniecznem jest żywe współdziałanie władz samorządowych
w akcji społeczeństwa;
5) . wskazanem jest, by społeczeństwo organizowało w każdym
województwie Tow. Opieki nad umysłowo chorymi, które to
Tow. byłoby taranem dla rozbicia przesądów panujących
o szpitalach psychiatrycznych i umysłowo chorych.
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STRESZCZENIA I OCENY.
H. C l a u d e , H. B a r u k e t A. T h ć v e n a r d :
„LE SYNDROMC
MOTEUR DE LA DEMENCE PRECOCĘ CATATONIOUĘ.“ — (Syndrom motoryczny w katatonii). — L’Encephale. 1927, Dćcembre, nr. 10.
Z pośród'licznych — niedostatecznie zorganizowanych — form klinicz
nych otępienia wczesnego zasługuje na szczególną uwagę „dementia praecor
catatonica". Symptomatologia tej formy przedstawia indyTyidualność całko
wicie odrębną, w ob ec czego należy się jej osobne miejsce w nozografji tej
choroby.
Jednym z najważniejszych objaw ów motorycznych syndromu katatonicznego jest sztywność postawy. Objaw ten jednak sam w sobie nie wystar
cza do rozpoznania właściwej katatonii, ponieważ spostrzegamy go w najróż
norodniejszych stanach psychotycznych. Pewien odłam badaczy nadmiernie
rozszerza zakres katatonii, zaliczając do niej wszystkie zaburzenia psychiczne,
w których chwilami pojawia się sztywność.
Katatonia prziedstawia syndrom odrębny, różniący śię pod wielu w zglę
dami od innych postaci klinicznych otępienia wcziesnego lub schizofrenii. Dla
tego właśnie H. Claude podkreślił konieczność rozczłonkowania*) obszernej
grupy schizofrenii bleulerowskiej i dołączenia do niej właściwego otępienia
wczesnego plus katatonii jako najbardziej charakterystycznej postaci klinicznej.
Syndrom katatoniczny jest stosunkowo dość rzadki, z pewnością o wiele
rzadszy niż inne form y otępienia ‘wcziesnego.
Niektórzy badacze twierdzą, że katatoniczne zaburzenia ruchowe są
następstwem zboczeń psychicznych i kładą je na karb „zaburzenia woli“
(Kraepelin). Inni natomiast utrzymują, że syndrom ten jest pochodzenia orga
nicznego, spowodowany uszkodzeniem mózgu.
Autorzy podają opis katatonii według koncepcji Quiraud’a i podkreślają
szczegół, że Guiraud uzależnia zboczenia psychiczne od zaburzeń m otorycz
nych, nie zaś odwrotnie.
Mimo uderzających analogii'między katatonią a niektóremi zaburzeniami
poencefalitycznemi nie ulega wątpliwości, że istnieją poważne różnice co do
stanu psychicznego w wymienionych wypadkach.
Autorzy przeprowadzili przedewszystkiem badania porównawcze mię
dzy zaburzeniami ruchowemi w katatonii a syndromem parkinsonowskim
i pozapiramidowym i badali przediewszystkiiem
1) sprawność funkcjonalną mięśni (chronaksja, krzywe elektromyograficzne
oraz badania chemiczne);
2) odruchy ułożenia (metodą graficzną), oraz
*) Referent wysunął postulat ten już przed kilku laty: cfr. A1. P i o drowski:
„Kilka uwag o potrzebie zrewidowania naszych poglądów
w przedmiocie schizofrenii". — Nowiny Psychiatryczne, 1925, nr. 3.
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3) oddziaływanie na postawę i równowagę (antero— , lateropulsio,, badania labiryntowie).
Główną cechą syndromu parkinsonowskiego poencefalitycznego jest
powolność, pewne zahamowanie ruchowe oraz sztywność i wzmożone odruchy
ułożenia.
W syndromie motorycznym katatonii uderza wybitne ograniczenie akty
wności ruchowej, dochodzące ew. do kompletnej akinezji. Pewna zakrzepłość
i odrętwienie przypomina objaw y parkinsonizmu. Przy bliższem jednak bada
niu widzimy — obok tych braków w dziedzinie ruchowej — , że mięśnie są
sflaczałe, albo też przeciwnie, stwierdzamy przykurczenia.
Mięśnie przy dotyku okazują się mniej elastyczne aniżeli u osoby
zdrowej.
Zdolność dowolnego kurczenia mięśni zanika; mięśnie nie przyjmują
i nie zachowują nadanych im pozycji (Seglas).
Sztywność jest zmienną, gdyż rozprzestrzenia się zależnie od podstawy
ciała, jaką chory kolejno przybiera. W pewnej określonej chwili kurczą się
mięśnie, których działalność jest konieczna celem zachowania danej pozycji.
W przeciwieństwie do skurczeń piramidowych i pozapiramidowych,
opisanych w neurologji, — sztywność u katatoników nie jest topograficznie
ustalona.
U parkinsonika wysiłek chorego potęguje trudność ruchów, u katatonika
natomiast przykurczenie ustępuje na skutek aktu woli. Chory np., który w y 
daje się w wysokim stopniu zesztywniały i zupełnie niezdolny do poruszenia
się w swem łóżku, wstaje z łatwością, by pójść do ustępu, a nawet — by wziąć
ze stołu, stojącego opodal, gazetę, która go zaciekawia. Dłonie jego, kurczowo
zaciśnięte, których nie można otw orzyć mimo największych wysiłków, poru
szają się sprawnie podczas jedzenia. Chory odzyskuje w ięc swobodę ruchów
zawsze na skutek aktu woli <i to zwykle wów czas, gdy jest przekonany, że
nikt go nie śledzi).
Autorzy stwierdzili, że chronaksja — prawidłowa w dementia praecox
wzgl. w schizofrenii niekatatonicznej — ulega modyfikacjom w katatonii. M o
dyfikacje te są nietylko zmienne, lecz i przemijające. Niema ich w okresach
remisji.
W elektromyogramach mięśni, znajdujących się w stanie sztywności katatonicznej, oraz mięśni podtrzymujących momentalną postawę, — odzwier
ciedlają się naogół znamiona skurczeń doiwolnych.
Tam, gdzie z powodu negatywizmu chorego badanie było uniemożliwio
ne, udało się drogą niespodziewanej dywersji psychicznej w yw ołać bezpo
średnio skurcz mięśnia i spowodow ać natychmiastowe ustąpienie objawu kataitonji.
Bodźce jednostajne są bezskuteczne. Już Paw łów wykazał, że bodźce
winny być urozmaicone celem podtrzymania aktywności korowej; bodźce
monotonne, często powtarzane powodują znużenie i sen. Badanie elektromyograficzne ma w katatonji doniosłe znaczenie, ponieważ uwydatnia związek
istniejący między objawem katatonicznym a stanem aktywności korowej.
Badania chemiczne wykazały, że ilość kreatyniny i kreatyny we krwi
parkinsoników i katatoników nie jest wzmożona. Prawdopodobnie ilość krea
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tyniny zmniejsza się, jeżeli aktywność chorego się zmniejsza — zwłaszcza
jeżeli chory leży w łóżku.
Na podstawie badań chemicznych nad zawartością kreatyniny we krwi
jeszcze nie da się odróżnić sztywności katatonicznej od pokrewnych stanów
hypertonji.
Natomiast badania nad odruchami ułożenia lokalnego i(czyli posturalnymi) winny dostarczyć — zdawałoby się — dość kryterji porównawczych mię
dzy sztywnością katatoniczną a hypertonją w parkinsonizmie, ponieważ jedną
z cech charakterystycznych hypertonji parkinsonowskiej są zaburzenia w dzie
dzinie odruchów ułożenia lokalnego w postaci wyraźnego wzmożenia ich,
nacechowanego intensywnością reakcji oraz przedłużeniem czasu trwania
skurczu odruchowego.
U parkinsonika, podrażnienie ścięgna mięśnia piszczelowego przedniego
powoduje długotrwały skurcz mięśnia; krzywa myograficzna idzie w .górę,
następnie pozostaje na tym samym poziomie, wreszcie bardzo powoli opada.
Powolność rozskurczu w ożę stanowić silną „zaporę" ruchową.
Objaw wzmożonych odruchów posturałnych występuje także często
w katatonii.
Wzmożenie się odruchów ułożenia świadczyłoby o bliskiem pokrewień
stwie między sztywnością katatoniczną a hypertonją parkinsoników. A jednak
dokładna analiza graficzna wykazała, że odruchy posturałne, aczkolwiek mo
gą odgrywać pewną rolę w demientia praecox catatonica, nie są jej czynnikami
podstawowymi.
Odruchy posturałne, pojawiające się w katatonji, nie są identyczne z od
powiednimi odruchami w parkinsonizmie: zdają się one ulegać modyfikacjom.
Ich zmienność w minimalnych odstępach czasu jest zjawiskiem swoistem kata
tonji, którego niema w parkinsonizmie.
Na podstawie doświadczeń klinicznych można sprowadzić do właści
w ego poziomu rolę, jaką odgrywa przedłużenie reakcji posturalnej u katatoników. Próba .skopolaminowa potwierdza te doświadczenia. Istnieje pewna
dysocjacja między czynnikiem posturałnym a katatonicznym. Aby wytłómaczy ć katatonję, należy obok czynnika posturalnego postawić odpowiednik
p.sychiczny.
inne kryterium różniczkowe między parkinsonizmem a katatonią stano
wi objaw popchnięcia (phćnomene de la poussće), często zniesiony, a conaimniej osłabiony u parkinsoników, — natomiast zupełnie normalny u katatoników.
Podczas badań labiryntowych katatonicy nie okazują żadnych reakcji
subiektywnych ani na silne prądy elektryczne ani na bodźce kaloryczne. Brak
reakcji w tym przypadku można wytłóm aczyć jedynie podatnością katatoników do przeprowadzenia podobnych ekspertymentów. Przypomina to nad
zwyczajną nieczułość na ból, tak często spotykaną u katatoników {jak rów 
nież i u histeryków). Zdaniem autorów przeprowadzone przez nich badania
labiryntowe potwierdzają ich tezę o istnieniu pokrewieństwa między otępie
niem wczesnem a histerją.
Odruchy skórne (mosznowe, brzuszne) są u katatoników bardzo żywe.
U niektórych katatoników występował przemijająco objaw Babińskiego.
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W jednym przypadku udało się autorom w yw ołać odruch Babińskiego zastrzy
kiem skopolaminy.
Ponieważ u chorych, cierpiących na dernentia praecox catatonica, sko
polamina nie wpływa na objaw y motoryczne, tak jak to ma miejsce w parkinsonizmie, przeto okoliczność ta przedstawia kryterjum różniczkowe mię
dzy sztywnością parkinsonowską a zaburzeniami motorycznerai w katatonii.
Do chwili obecnej nie znamy żadnego środka leczniczego na katatonię.
Remisje — o ile zachodzą — pojawiają się niespodziewanie i nie można
stwierdzić ich przyczyny.
Syndrom motoryczny w katatonii wykazuje pozorne podobieństwa do
syndromów parkinsonowskich. Podobieństwa te tłómaczą sobie niektórzy
badacze jako dowód pokrewieństwa bliskiego między katatonią a parkinsonizmem.
Jeżeli jednakże katatonia przybiera pozory pewnych syndromów or
ganicznych pozapiramidowych, to skądinąd jednak różni się od nich wyraź
nie pod względem niejednego objawu neurologicznego, funkcji posturalnych
oraz reakcji farmakodynamicznych.
W katatonii spostrzegamy ścisły związek między psychizmem a za
burzeniem ruchowem. Parkinsonik w alczy ze swą niemocą ruchową, u katatoiiika zaś niema ruchu, bo niema wysiłku woli. Z tego wynika, że zabu
rzenia motoryczne w katatonii mają podłoże psychiczne.
Bliższe jeszcze podobieństwo zewnętrzne zauważyć można między
katatonią a histerią. I w histerji mamy zaburzenia funkcjonalne o podłożu
dynamicznem; są one jednak mniej zorganizowane a więcej powierzchowne.
Pod wpływem podniet wzruszeniowych wzgl. uczuciowych, pod wpływem
czynników psychoterapeutycznych mogą one łatwiej być zmodyfikowane.
Widzimy, że — mimo analogii zachodzącej w obrazach klinicznych
parkinsonizmu, katatonii i histerji — nie można utożsamiać katatonii ani
z parkinsonizmem ani z histerią. Zdaje się, że dementia praecox catatonica
stoi na pograniczu między dwoma wymienionymi rodzajami zachorzeń.
Fakty cofania się objaw ów katonicznych, ich zmienność z chwili na
chwilę, nasuwają wniosek, że nie trzeba tu myśleć koniecznie o zmianach
anatomicznych w jądrach podstawowych lub w drogach pozapiramidowych
izresztą nigdy nie stwierdzonych). Conajwyżej można przypuszczać, że nie
znaczne uszkodzenia kory mózgowej, zauważone przez autorów oraz in
nych badaczy u hebefreno - katatoników, mogły grać rolę predysponującą
łub stanowić podatne podłoże dla powstania syndromu katatonicznego.
Stwierdzenie faktu zmienności stanów dynamicznych w systemach
tw orzących strukturę architektoniczną mózgu, wydaje się przedstawiać bar
dziej przekonywujące kryterjum podstawy chorobowej niż hypoteza ścisłej
lokalizacji anatomicznej. Otwiera się droga do poszukiwań biokłinicznych,
które w dziedzinie psychjatrji powinny iść w parze z badaniami anatomokliniicznemi, które w dziedzinie neurologii dały wybitne wyniki. Dane, które
dotąd osiągnięto metodą tą na terenie psychjatrji, są jeszcze niedostateczne.
Al. Piotrowski
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Prof. H e n r y k C l a u d e :
„L ’EXPERTISE PSYCHIATRIOUE ET
LES ANNEXES PSYCHIATRIOUES DES PRISONS” ((ekspertyza psy
chiatryczna a oddziały psychiatryczne przy więzieniach). — L’Hygiene Mentale, 12. Annee, nr. 10, Decembre 1927.
I
Autor żali się na niepomyślne warunki, w iakich się znaiduie ekspert
psychiatryczny, który musi badać podsądnego w okolicznościach tak niedo
godnych iak ie przedstawia cela więzienna, gdzie niema ani mieisca do spokoin ego badania, ani sposobności do obserwowania ew. obiaw ów chorobo
wych. Dalei podkreśla ze szczególnym naciskiem brak fachowe! obserwacii
podsądnego podczas jego pobytu w więzieniu i wskazuie na pomyślne wa
runki pod tym względem w więzieniach belgiiskich.
W Belgii istnieia obecnie przy więzieniach cztery oddziały psychia
tryczne ( w Antwierpii, Gandawie, Brukseli i Leodium), urządzone na w zór
nowoczesnych zakładów psychiatrycznych i zaopatrzone w naiskutecznieisze
środki do leczenia ostrych psychoz i zaburzeń nerwow ych uleczalnych. Od
dział składa się z sali ogólne!, na 8— 10 łóżek, oraz przylegaiących do sali
izolatek. Dozór dniem i nocą pełnią sanitariusze, wspomagani przez dwóch
więźniów. Starszy sanitariusz codziennie notuie szczegółow o wszelkie dane
dotyczące zachowania się umieszczonych na oddziale więźniów i przedkłada
je codziennie lekarzowi — kierownikowi oddziału, którym z reguły powinien
być psychiatra. Ekspertowi przysługuie prawo wglądu do kart szpitalnych.
W zasadzie regulamin dom owy oraz odżywianie na oddziale psychia
trycznym nie różni się od regulaminu i odżywiania w więzieniu. Lekarz iednak może — ze w zględów psychiatrycznych — zrobić tu pewne różnice.
Donosi on z urzędu sądowi każdorazowo o umieszczeniu podsądnego
w oddziale oraz o ew. poiawiaiących się zaburzeniach psychicznych wzgl.
nerwowych. Dzięki temu sędzia śledczy może zarządzić badanie psychia
tryczne nawet w przypadkach, gdzie o podsądnego nikt (nawet rodzina jego)
się nie troszczy.
Lekarz donosi też sądowi o przyczynach umieszczenia podsądnego
w oddziale z punktu widzenia lekarskiego oraz o naiważnieiszych jego obja
wach chorobow ych wzgl. grożących niebezpieczeństwem dla podsądnego lub
dla otoczenia. Lekarz w przedmiocie obserwacji i wypływających z niej
wniosków co do stanu psychicznego badanego nie powinien nigdy kie
rować się względami natury karnej, ale raczej przestrzegać ściśle swej nie
zawisłości zwłaszcza w stosunku do sędziego śledczego.
Co się ty czy zasądzonych lekarz winien bezwzględnie zakomunikować
dyrekcji więzienia wyniki obserwacii, zwłaszcza objaw y gwałtownie, antysocjalne, niebezpieczne, ażeby dyrekcja więzienia miała możność zarządzenia
środków zaradczych.
O przyjęciu na oddział decyduje <z wyjątkiem nagłych przypadków)
lekarz. Dyrekcja więzienia winna mu każdorazowo donieść, gdy u więźnia
pojawiają się objaw y psychotyczne. Z reguły jednak należy poddać obser
wacji na oddziale psychiatrycznym więźniów, którzy zdradzają skłonności
samobójcze, u których ujawniły się zaburzenia nerwowe, oraz którzy oka
zywali nieposłuszeństwo w obec zarządzeń dyrekcji więzienia.
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Czas trwania obserwacji na oddziale psychiatrycznym nie powinien
w zasadzie przekraczać sześciu, tygodni. Wyjątki są dopuszczalne jedynie
w przypadkach trudniejszych.
O doniosłości tej inowacji w więzieniach belgijskich św iadczy w ym ow Mie stały wzrost przyjęć w oddziałach psychiatrycznych.
Nader ciekawe pod względem kryminologlcznym są wyniki obserwacji.
Mianowicie, wykazały one, na ogólną liczbę 1449 badanych, że tylko 87 przy
padków, t. j. 6%, było normalnych. Na nienormalnych składało się: 15,87% —
psychozy dementywne, 244% — psychoza więzienna, 30,57% — psychopatia
i niedorozwój umysłowy, 20,99% — neuropatja, 1,66% — toksykomanja,
5,86% — skłonności samobójcze, 16,91% — różne, 6% — sine morbo.
Należy podkreślić, że przeszło 50% badanych znajdujących się przej
ściow o na oddziale przekazano do zakładu psychiatrycznego. Dalej z cyfr
pow yższych wynika, że psychopaci, neuropaci itp. (nie wyłączając przypad
ków z t. zw. psychozą więzienną) przedstawiają pod względem kryminalnym
0 wiele większe niebezpieczeństwo społeczne aniżeli chorzy dementywni.
Autor stwierdza, że oddziały psychiatryczne nietylko bezpośrednio,
lecz i pośrednio w yw arły w pływ bardzo dodatni w kierunku złagodzenia ży
cia więziennego, albowiem lekarz może dziś na podstawie nabytego doświad
czenia złagodzić niektóre przepisy ogólne, może zapobiec skutecznie reakcjom
niebezpiecznym dla personału i dla więźniów samych oraz wpłynąć na d y 
rekcję więzienia w kierunku właściwej oceny pewnych przypadków buntu
wzgl. nieposłuszeństwa ze strony więźniów. Pewien kierownik więzienia
ośw iadczył niedawno, że z chwilą urządzenia oddziału psychiatrycznego ka
ranie więźniów za nieposłuszeństwo, opór itp. należy do rzadkości, ponie
w aż nieznośni więźniowie — to naogół anormalni wzgl. chorzy psychicznie.
Dodatnie wyniki tej inowacji skłoniły zarząd więzień belgijskich do
■rządzenia podobnych oddziałów w więzieniach w Bruges, Liege, Mons
1 Namur.
Al. Piotrowski.

Prof. E m i l R a i m a n n .
ZUR YERMINDERTEN ZURECHNUNGSFAEHIGKEIT i(w sprawie poczytalności zmniejszonej) — Wien. Klinische
Wochenschrift 1928, 13.
Z okazji ogłoszenia drukiem projektu austrjackiej ustawy karnej autor
podkreśla z uznaniem fakt wprowadzenia do ustawodawstwa normy poczy
talności zmniejszonej, oznaczającej największy postęp w dziedzinie ustawo
dawstwa karnego.
'
^
Wprowadzenie pojęcia poczytalności zmniejszonej do ustawy karnej
w zięło początek od walki z przestępcą patologicznym.
Z obaw y przed psychiatrą stawia się osoby, umieszczone w zakładzie
psychiatrycznym, pod szczególną opieką sądów. Ustawodawca jednak nie
stw orzył równocześnie warunków odpowiednich dla celowej współpracy są
downictwa cywilnego i karnego. Pomijając fakt, że poza najbliższą okolicą
miast uniwersyteckich przygotowanie psychiatryczne biegłych pozostawia
wiele do życzenia, nadzór nad internowanymi przestępcami w zakładzie ce
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chuje nadmierna przewaga momentów subiektywnych i wynikająca ztąd do
wolność opinii, szkodliwa w skutkach zależnie od poziomu umysłowego, od
kierunku i nastawienia decernenta.
Przeciw jednostkom przestępczym, antyspołecznym, wypuszczanym
z więzienia, nic mamy dostatecznej obrony. Do spraw szczególnie drażli
wych należy niekaralność przestępcy z powodu zboczeń psychicznych, któ
rych jednak ogół nie docenia. Osoby ze zboczeniami psychicznemi nie są to
psychicznie chorzy w ścisłem tego słowa znaczeniu, lecz jedynie jednostki,
stojące na pograniczu między zdrowiem a chorobą. Przestępca zostaje uzna
ny za niepoczytalnego w stosunku jedynie do czynu karalnego, pozatem za
trzymuje swe prawa obywatelskie; niejeden przestępca stara się ciągnąć
korzyści z tytułu swojej niepoczytalności.
Pojęcie poczytalności zmniejszonej jest wypadkową dwóch odmien
nych prądów: prawniczego i lekarskiego. Prawnicy, uwzględniając przedewszystkiem momenty płynne, ilościowe u przestępców, przystosowali (pier
wotnie absolutne) pojęcie poczytalności wzgl. niepoczytalności do stanów po
granicznych. Naogół zakorzenił się w praktyce sądowej zw yczaj obniżania
kary w miarę ujawnionych cech chorobowych przestępcy.
Medycyna sonduje coraz głębiej dziedzinę pogranicza między zdro
wiem a chorobą psychiczną i rozróżnia osobników mniej lub więcej zdatnych
do życia, umiejących się do jego warunków dostosować, — nie może jednak
dla braku normy „w artościow ać".
Ponieważ najwięcej osobników o małej wartości społecznej znajduje
się w szeregu przestępców, zaczęto łączyć pojęcie choroby psychicznej
z przejawami przestępczości: zaczęto rozróżniać przestępczych psychicznie
chorycli od psychicznie chorych przestępców. Idąc śladem antropologii kry
minalnej lekarze studiowali przestępcę i znalaźli u niego tyle momentów pa
tologicznych, że zaczęli w końcu uważać każdego przestępcę za psychopatę.
Autor podkreśla jednak, że większość psychopatów nie staje się przestępczą.
Dalej, popiera on żądanie kategoryczne psychiatrów, by nie dopuszczać do
zakładu psychiatrycznego osób o zbrodniczości wrodzonej.
Autor żąda, aby państwo budowało osobne zakłady dla przestępczych
osobników małowartościowych. W zakładach tych należałoby umieszczać:
a) podsądnych, przeciw którym toczy się śledztwo o zbrodnię,
b) osoby, oskarżone o zbrodnię lub przestępstwo i zwolnienie od
winy i kary z powodu zaburzeń psychicznych.
Do powyższych kategorii zaliczyć można jedynie pewien odłam
przestępców. Z psychicznie chorymi w ścisłem tego słowa znaczeniu (cho
ciażby oni byli bardzo niebezpieczni dla otoczenia) zakład psychiatryczny
zawsze sobie poradzi.
Przyjmowanie do zakładu psychiatrycznego kryminalnych psychicz
nie chorych było podyktowane względami natury uczuciowej, — względami
na uczucie chorych i ich rodzin, oraz na ich zaufanie do zakładu. R zeczy
wistość jednak wskazuje nam właściwą drogę. Jeżeli niebezpieczny degene
rat zapadnie na porażenie postępujące, staje się on już tylko przedmiotem
lecznictwa psychiatrycznego. Nawet chorzy gwałtowni, cierpiący na otę
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pienie wczesne, dostosowują się łatwo do środowiska zakładowego (o ile
są nieliczni). Przestępcy natomiast, którzy w więzieniu zdają się chorować
na przewlekłą chorobę psychiczną, są — o iłe nie wchodzi w grę systema
tyczna psychoza — bez wyjątku psychopatami. Cech psychopatycznych nie
m ożna-było uwzględnić przy wymiarze kary. Psychopaci ze skłonnościami
zbrodniczemi wracają, z chwilą odzyskania wolności, natychmiast do swych
przestępczych poczynań.
Nowy projekt austrjacki nie jest zadowalający. Zdaniem autora udało
się jedynie ukuć broń przeciw najgroźniejszym wrogom społeczeństwa. Na
leży jednak pamiętać, że projekt ten jest tylko ogniwem w łańcuchu ew o
lucji walki ze zbrodnią. Bądźcobądź jednak zw yciężyło przekonanie, że
teza, jakoby prawo karne nie miało nic wspólnego z osobnikami chorymi,
jest nietylko mylna lecz i szkodliwa.
Pojęcie poczytalności zmniejszonej i jej uzasadnienie jest jeszcze kwestją sporną. Autor żąda usunięcia niefortunnego terminu i proponuje zamiast
poczytalności zmniejszonej używać określenia „małowartościowy". Medycjma wprawdzie nie powinna „w artościow ać"; czyni to jednakże społeczeń
stwo, — dla tego termin ten jest zrozumiały i dla laika.
Autor podkreśla z uznaniem fakt, że projekt wyodrębnił z grupy psy
chopatów—narkomanów, mianowicie alkoholików i kokainistów.
Projekt nowej ustawy karnej upoważnia sędziego do stosowania za
sady zwolnienia od kary tam, gdzie wystarcza zakład w ychow aw czy, niedo
puszczania zaś do zakładu w ychow aw czego elementów niepożądanych, dzia
łających destrukcyjnie na otoczenie, ale internowania ich w domu roboczym.
Niema mowy o zmianie na lepsze w postępowaniu karnem i w trakto
waniu przestępcy dopóty, dopóki nie skończy się samowola i ignorancja
przysięgłych.
Przestępca nie będzie miał interesu w tern, aby go uznano za osobnika
z poczytalnością zmniejszoną, ponieważ grozi mu internowanie, które trwać
może przez czas nieokreślony.
Według nowej ustawy karnej w przyszłości będzie się dzielić przestę
pców na normalnych, na małowartościowych i na psychicznie chorych, co
oznacza postęp; nie będzie trzeba lawirować między dwoma oiegunami.
orzeczeniu sądowo-psychjatrycznem biegły będzie mógł swobodnie wyłuszczyć wszelkie objawy patologiczne u oskarżonego bez obawy, że dopoma
ga mu do odzyskania wolności. I oskarżony nie będzie miał powodu do utru
dniania zasądzenia; symulacja też traci rację bytu.
Społeczeristwo bronić się będzie odtąd skutecznie drogą internowania,
obojętnie czy przestępca uważany będzie za „m ałowartościowego" lub nie.
Autor przypomina słowa Mannierre’a; „Nawet gdyby trzeba internować 80%
przestępców, należałoby to uczynić — bo to się sowicie opłaci; jako interno
wani pracują produktywnie, na wolności natomiast działają destruktywnie".
Autor jest zdania, że w ystarczy jeden typ zakładu, w którym należa
łoby sto.sować ccrapję pracy, wychowanie (o ile to u dorosłych możliwe),
ewtl. izolację, dodatki specjalne wzgł. potrącenia w wyżywieniu, które mają
cele nietylko lecznicze, ale i wybitnie wychowawcze.
N. P. 7
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Personel zakładowy, od dyrektora do ostatniego pielęgniarza, winien
stać na wysokości zadania.
Al. Piotrowski.
Dr. P a p a s t r a t i g a k i s (d’Athenes): HYSTEK-IE ET SYNDROMES
EXTRA-PYRAMIDAUX. (Histeria a zespoły pozapiramidowe). — L’Encephale, 1928, 2. fevrier.
Pojęcie histerii wiązano ściśle z pojęciem sugestii w postaci auto- i heterosugestji. Autor usiłuje wyświetlić sprawę za pomocą danych, zebranych
0 zespołach ekstrapiramidowych i dzieli temat na następujące rozdziały:
1) . Histeria dziecięca.
2) . Podłoże histeryczne u dorosłych.
J). Histeria u dorosłych.
4). Łączenie się histerii z innemi chorobami nerwowemi.
,5). Symptomatologia pewnych zaburzeń nerwowych.
Wiek dziecięcy jest wiekiem sugestyj i naśladowania, wiekiem imaginacji i emocji — stanowi więc teren nader podatny dla histerii w jej potocznem
znaczeniu, — chociaż opinia, jakoby histeria była u dziecka stanem normal
nym (Schnydier), trąci przesadą. Histeria dziecięca istnieje i to z wszelkimi
objawami histerii dorosłych. Przejawy histerii dziecięcej stoją w związku
z funkcjami motorycznemi; zboczenia ich przypominają zaburzenia spowodo
wane uszkodzeniem okolic pozapiramidowych, jak np. chorea, ticki, myoklonja,
drżenie, kurcze,, .,objaw y spastyczne", wadliwa postawa i inne. Fakt ten
staje się zrozumiałym,, jeżeli uwzględnimy doniosłą rolę funkcji pozapiramido
wych u dziecka zwłaszcza w pierwszych latach życia. Tern się też tłómaczy
łatwa pobudliwość wzruszeniowa dziecka.
Nadmierna wzruszeniowość, egzaltacja wyobraźni, zaburzenia uwagi
1 krytycyzmu, które to przejawy życia psychicznego u dorosłych tłómaczono
zacieśnieniem pola świadomości albo zerwaniem łączności między ośrodkami
„podpoligonalnemi'* i „poligonalnemi", jest zdaniem autora wyrazem opóźriienia rozwoju intelektualnego, jest objawem słabości umysłowej. Teren histe
ryczny przedstawia się w postaci niedomogi psychom otorycznej,, na którą
składają się psychiczne reakcje dziecięce oraz motoryczne funkcje pozapiramidowe. Niedomoga ta tłómaczy nieuleczalność histerji, która w przebiegu
życia chorego zmienia tylko swą szatę zewnętrzną.
Z pośród symptomów motorycznych w histerji dorosłych zasługują
' na uwagę anomalję napięcia mięśniowego i towarzyszące im zaburzenia funk
cjonalne agonistów i antagonistów, które kończą się porażeniem lub przy
kurczeniem danej kończyny. Zaburzenia te spostrzegamy także w zespołach
pozapiramidowych. W ystarczy uprzytomnić sobie terminy: przykurczenie,
spasmy. tick, myoklonja, chorea, drżenie i in., by skierować uwagę na układ
pozapiramidowy.
Zaburzenia czuciowe są wyrazem osłabienia uwagi albo objawem za
burzeń wazomotorycznych obw odow ych wzgl. ośrodkowych, lub też zaburzeń
czynnościowych wzgórka wzrokowego.
Zaburzenia w układzie mięśni współczulnych, zboczenia wazomotorycznie i troficzne nie są powodowane sugestją.
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Tężec tyiny histeryczny podobny jest z jednej strony do pewnych
reakcji wzruszeniowych dziecięcych, z drugiej strony — do sztywności „Sherringtona".
Autor pomijTi t. zw. psycliozy histeryczne, których odrębność — jego
zdaniem ~ nie jest ustalona, i bada jedynie zaburzenia psychiczne poprze
dzające napady, towarzyszące napadom wzgl. następujące po napadach histe
rycznych twierdząc, ze li tylko ścisły związek z napadami histerycznymi
pozwala podejrzewać, że zaburzenia psychiczne są pochodzenia podkorowego.
Więk.szość objaw ów klinicznych histerji dorosłych tłóm aczy się zabu
rzeniem czynności układu pozapiramidowiego, atoli i resztę — m o ż n a w ten
sposób iłómaczyć.
W ogólności na zespoły kliniczne chorób nerwowych składają się obja
w y piramidowe i pozapiramidowe, z predominacją — w każdym przypadku —
jednych albo drugich.
Zespoły histero - organiczne często zachodzą w przebiegu zachorzeli
pourazowych. Należy więc podkreślić przewagę objaw ów w postaci przykurczeń, spazmów, drżenia i wadliwej postawy jako objaw ów pozapiramidowych.
W ogóle autor przyjmuje pewną styczność między histerją a zespołami
pozapiramidowymi, która jego zdaniem tłóm aczy w pływ wzruszeniowości
na powstawanie objawów histerycznych, albowiem reakcje wzruszeniowe stoją
w związku bezpośrednim z układem pozapiramidowym, owem siedliskiem
automatyzmów. Należy rozróżniać automatyzmy, które były i są zawsze
niezależne od woli i automatyzmy, które przynajmniej z początku były od
niej zależne i wobec tego ponownie mogą ulec jej wpływom . Pierwsze są
wynikiem przystosowywania się jednostki do środowiska przez szereg poko
leń i zachodzą w świecie zwierzęcym, drugie zaś — automatyzmy spotykane
wyłącznie u człowieka, są nabyte w ciągu życia indywidualnego w okresie
dobrowolnego przystosowania się do wymagań społecznych środowiska,
w którem żyje. Pierwsze — to automatyzmy gatunku, drugie — to automa
tyzmy jednostki. Wzruszenie może wstrząsnąć automatyzmy. Zdaje się, że
wzruszenie histerogienne zachodzi przeważnie w grupie pierwszej automaty
zmów — i że zaburzenia w dziedzinie tych automatyzmów, powstałe przez
wzruszenie^ są spowodowane zerwaniem w ięzów między ośrodkami korowymi
a podkorowymi. Objawy histeryczne przedstawiają się zatem jako odruchy
wzruszeniowe utrwalone z powodu niedostatecznego wpływu czynności psy
chicznych w yższego rzędu na czynności automatyczne, pozapiramidowe.
Niezawsze objawy histeryczne są powodowane jednorazowym silnym
Szokiem wzruszeniowym.
Drobniejsze, lecz częstie urazy wzruszeniowe
mogą wskutek sumacji bodźców wzgl. nadmiernej wrażliwości chorego spro
wadzić wynik podobny. Tak samo rzecz ma się — zdaniem autora — w pew 
nych przypadkach t. zw. wzruszenia opóźnionęgo, które nie następuje bezpo
średnio po urazie. Automatyzmy, nadwerężone wskutek wzruszenia afektywnego, nie pozostają w stanie zaburzenia, jeżeli życie osoby dotkniętej urazem
jest zagrożone.
Autor dochodzi do wniosku, że z jakiejkolwiek strony się zbliżymy do
zagadnienia histerji,
wszędzie napotkamy zespoły pozapiramidowe. Nie
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dziwiłoby go bynajmniei, gdyby wkrótce histeria stanęła w szeregu tych
zespołów, tak jak to już się stało
z choreą, chorobą Parkinsona, kata
tonią i in.
,
Al. Piotrowski.
Dr. H a n i b a ł P u c a :
„LA INSULINO-TERAPIA NEI MALATI DI
MENTE“ (Leczenie insułiną w chorobach psychicznych). — Rassegna di
Studi Psichiatrici, voł XVI., łase. 5, settenibre-ottobre 1927.
Insulinę stosuje się już od dłuższego czasu na szeroką skalę w różnych
dziedzinach medycyny, np. w chirurgii, dermatologii, ginekologii i in., od nie
dawna — w pewnych stanach dyspcptycznych pochodzenia psychicznego
(melancholia, neurastenia i in.),, w stanach toksycznych (Basedow), u gruźli
ków niegorączkujących, u epileptyków w okresach napadów, u chorych w y 
chudzonych, nieprzyjmujących pokarmów. W gorączce insuliny nie należy
podawać.
Ponieważ chorzy chudną i nie przyjmują pokarmu głównie wskutek
wzrostu kwasoty w organiżmie, przeto autor bada! u tych chorych mocz
i surowicę krwi. pozbawioną białka, na aceton oraz na kwas etyldjacetyczny
i na, zdolność chłonną dla CO2 (metodą Van Slyke’ a), stwierdzał pH według
metody kolorymetrycznej Cullen’a, — pozatem kwasotę ogólną i powietrze
zalegające. Dla celów klinicznych wystarcza jednak, zdaniem autora, zbadanie
zawartości acetonu i kwasu etyldjacetyeznego.
W badaniach swych autor posługiwał się także metodą Lenk’a i Han'a,
którą zmodyfikował i uprościł i któią szczegółow o opisuje, zaznaczając, że
od szeregu łat stosuje ją z bardzo dobrym wjmikiem w swych badaniach nad
acetonami w e krwi.
Na podstawie swych doświadczeń z chorymi wychudzonymi z powodu
nieprzyjmowania pokarmu autor stosował u jedenastu pacjentów tego typu
insulinę w formie zastrzyków podskórnych 250 gr. 10%-wego rozczynu glukozy
i 5 jednostek insuliny. P ocząw szy od trzeciego dnia po pierwszych iniekcjach
dawał stale 10 jednostek insuliny. Cztery godziny po iniekcji insuliny autor
zastrzykiwał 250 gr. rozczynu glukozy wzgl. dawał per os — jeżeli chory się
nie opierał — 50 gr; cukru w wodzie łub mleku.
Wyniki były następujące: 9 chorych wykazało wzrost wagi od 0,7 do
3,85 kg., zmniejszenie ilości acetonów (później zupełny ich zanik), powrót
apetytu i polepszenie się stanu psychicznego. U dwóch pacjentów stan pozo
stał bez zmiany.
U 5 chorych, osłabionych wskutek krwawej biegunki, autor osiągnął
w ciągu 30 dni: w jednym przypadku — wzrost wagi o 4 kg., u reszty pacjen
tów — wyraźne polepszenie się stanu odżywienia.
Schizofrenik z urojeniami hypochondrycznemi i żółtaczką kataralną
po jednomiesięcznem leczeniu insuliną doszedł do kompletnej remisii.
Wyniki te, aczkolwiek nieuprawniające do daleko posuniętych wniosków,
są jednakże zachęcające.
Ew. insulinoresystencji w przypadkach cukrzycy symptomatycznej oraz
w napadach hypoglicemji należy zapobiec podawaniem węglowodanów w do
statecznych ilościach. Zjawisko hypoglicemji występuje 2—4 godziny po
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iniekcji i przejawia się w obfitych potach, uczuciu giodu, mdfościach, zawro
tach gtowy, zaburzeniach psychicznych itp. W ów czas należy stosować do
żylnie 30%-ow y rozczyn glukozy.
Leczenie insuliną należy przerwać, jeżeli pojawiają się obrzęki, stany
podgorączkowe oraz procesy ropne.
Leczenie insuliną może wpłynąć dodatnio na stan psychiczny oraz na
poboczne objawy chorobowe, jak hp. brak apetytu, nieprzyjmowanie pokarmu,
kwasota, schudnięcie^ marasmus, zaburzenia wątroby.
________ ___

Br. M.

A. W i z ę 1 et R. M a rk u s z e w i c z: PREMJERS RESULTATS DU
TRAITEMENT PALUDEEN DANS LA SCHIZOPHRENIE
(Wyniki leczenia
schizofrenii malarją). — L’Encephale, nr. 9, 1927.
Autorzy przedstawiają zachęcające spostrzeżenia nad leczeniem malarją
schizofrenii. Obserwację przeprowadzono w 27 przypadkach. Leczenie ma
larją stosowano
1) w 4 przypadkach schizofrenii ostrej: 3 przypadki nagle występującej ka
tatonii i w jednym przypadku schizofrenii paranoidalnej;
2) w -19 przypadkach schizofrenii chronicznej, z czego 14 przypadków hebefrenji, 6 przypadków przewlekłej katatonii i 3 przypadki chronicznej schi
zofrenii paranoidalnej;
,3) w 4 przypadkach schizofrenii przebiegającej periodycznie, napadowo.
W pierwszych czterech przypadkach osiągnięto bardzo znaczną popra
wę, która wystąpiła w trakcie leczenia malarją i trwała przez kilka miesięcy,
t. j. pr^ez cały ciąg obserwacji aż do wydania obecnej pracy. W 19 przy
padkach chronicznej schizofrenii nie osiągnięto żadnych rezultatów leczniczych.
Następnie w czterech przypadkach schizofrenii przebiegającej periodycznie
uzyskano natychmiastowe przerwanie napadów schizofrenicznych i dłuższe
remisje.
W konkluzji autorzy dochodzą do wniosku, że leczenie malarją ma
w pływ leczniczy na gruczoły o wewnętrznem wydzielaniu, których funkcja
w schizofrenii jest chorobowo zmieniona i jest podłożem i przyczyną nastę
powych zmian w mózgu. W przypadkach, gdzie istnieją już zmiany anato
miczne mózgu (19 przypadków schizofrenii przewlekłej), leczenie malarją
Żadnych wyników nie dało, zaś w czterech przypadkach schizofrenii ostrej
i w czterech przypadkach schizofrenii periodycznej, gdzie przypuszczalnie
zmieniona była chorobowo jedynie funkcja gruczołów o wewnętrznem w y 
dzielaniu, bez zmian anatomicznych mózgu, leczenie malarją dało wybitne
rezultaty.
Autorzy sprzeciwiają się poglądom A. Marie, żeby skutki leczenia schi
zofrenii malarją wynikały ze współistnienia tej psychozy z infekcją luetyczną
i polegały jedynie na specyficznem działaniu malarji na prątki czy toksyny
lu-etyczne. Wizel i Markuszewicz przeprowadzali we wszystkich obserw o
wanych 27 przypadkach dokładne badania krwi i płynu mózgowo-rdzenio
w ego na odczyn B.-Wa.ssermanna i wypadł on w jednym jedynie wypadku
dodatnio, — w schizofrenii przewlekłej, gdzie nie osiągnięto żadnego w y 
niku leczniczego.
H. Zajączkowski.
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Dr. R a f a t B e c k e r , kierownik Zakładu dla umysłowo ciiorych „Zoijówka" w Otwocku: ZA(iADNIENlA RASY ŻYDOWSKIEJ W ŚWIETLE
TEORJI.
Wydane przez Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydow 
skiej w Polsce „T oz.“ .
W książce swej Becker, rozpatrując nader sprzeczne zdania licznych
antropoloKÓw, zamierza dać posłąd na żydowska kwestje rasową.
Żydzi, dowodzi autor, nie posiadają specjalnych znamion antropologicz
nych. które pozwoiiłyby klasyfikować ich jako rasę w sensie biologicznym.
Wszystkie t. zw. zasadnicze cechy rasowe: wskaźnik czaszki, wzrost, kolor
oczu. włosów, skóry, na podstawie których dawni antropologowie jak Diihring, Chamberlain, Woltmann i inni zaliczali żydów do rasy semickiej, prze
stały być uważane przez współczesna antropologie za stale i niezmienne
czynniki rasowe. W szystkie bowiem te cechy powstały i u tw ie rd za j sie
dzięki różny^m przyczynom. Na podstawie t. zw. głównego wskaźnika czasz
kowego (stosunek szerokości do długości) rozróżniano długogłowość-dolichooephalia i krótkogłowość-brachj^oephalia: ta ostatnia cechować miała ludy
semickie, a zatem i żydów. Jednakże współczesna antropologia dowiodła,
że typow ość czaszek niekoniecznie jest dziedziczna i że kształt czaszki ule
gać może znacznie go przeobrażającym wpływom jak klimat, rodzaj pożyw ie
nia. postawa ciała przy codziennych zajęciach, oraz wzmożona czynność inte
lektualna, wywołująca silniejsze ciśnienie mózgu i krwi. A zatem, twierdzi
Becker, wskaźnik czaszkow y może być miernikiem rozwoju duchowego, w y ż 
szego poziomu intelektualnego, ale nie oznaką przynależności rasowej. U Ż y
dów zaś. skazanych od tak licznych szeregów generacji na prace umysłową,
jest jednolitość wskaźnika czaszkowego cechą jedności etnicznej, narodu ży
jącego prziez dłuższy czasu w odosobnieniu. Co do koloru oczu, w łosów i
skóry, to tak jak przewaga ciemnego typu nie jest specyficzną właściwością
rasy żydowskiej, tak z drugiej strony istnienie jasnego typu u żydów nie c z y 
ni pod żadnym względem wyłomu w ich jedności etnicznej. Powstanie jas
nego typu u żydów tłómaczy sie krzyżowaniem się z biblijnymi Amonitami
i Filistjmami, później zaś również zróżniczkowaniem się siebie, dzięki wa
runkom klimatyczno-geograficznym, prozelityzmowi i mieszaniu się z otacza
jącymi ludami. Obecnie naogól niższy wzrost żydów nie może być również
uważany za cechę rasową, jest on bowiem następstwem nieodpowiednich
warunków życiow ych, podkład ich wzrostu jest dość silnie rozwinięty, czego
dowodem jest, że ta część żydów, która znajduje się w odpowiednich wa
runkach życiow ych, wykazuje swoją pełną energje życiową, np. na Ukrainie,
w Stanach Zjednoczonych żydzi są wyżsi niż w innych krajach. Samaryta
nie, zaś. którzy zachowali czysty typ hebrajski, są najwyższym typem w ca
łej Syrji. Obok wyżej wymienionych t. zw. cech rasowych żydów należy je
szcze zw rócić uwagę na jednolitość fizjonomji żydowskiej. .lednakże nie
krzywy nos, ani pewna w łaściw ość oprawy oczu charakteryzuje twarz ż y 
dowską, ale ogół niedających się opisać kombinacji twarzy, coś nieuchwyt
nego, „co pozwała ulicznikowi postawić natychmiastową djagnoze rasową".
To dusza żydowska w przywiązaniu do swej religji, mówi BeckeT, jest tym
czynnikiem odróżniającym żydów od nie-żydów, a nie cechj- fizyczne. Na
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powstanie typu żydowskiego iiiie skfadają się bowiem czynniki antropolo
giczne, ale społeczno-psychiczne. Jest więc jednolitość fizjonomii żydow 
skiej również ważnym momentem dla ustalenia jedności etnicznej żydów.
Żydzi, reasumuje Becker, żyjąc przeważnie w takich samych warunkach
i unikając ściśle małżeństw mieszanych, doszli do pewnej jedności etnicznej,
którą jako taką można nazwać rasą. Specyficzność tej rasowości nie po^
lega jednak na pochodzeniu żydów z jakiejś rasy pierwotnej, której właści
w ości mieliby zachować bez żadnych modyfikacji. Żydzi współcześni są
produktem amalgamatu dawnych Hebrajczyków z Amorytami i Hetytami
i Filistynami, — później, prawie ze wszystkiemi odgałęzieniami rasy białej.
Następnie, prawdopodobnie w okresie rozszerzenia się chrześcijaństwa, pro
zelityzm ustaje; żydzi odosabniają się, i wtedy właśnie, przestrzegając czy 
stości rasowej przez 1000 lat, jak twierdzą jedni, czy przez dwa i pół tysiąca
jak mówią inni, — z narodu żydowskiego, mającego wiele krzyżowań za so
bą, wyłania się ta jedność antropologicznie ograniczona czyli rasa w szerszem znaczeniu tego słowa, tj. nie zoologicznem, lecz antropologiczno-kułturalneni. Kwestja zatem, jakie stanowisko zajmują żydzi w klasyfikacji antro
pologicznej, ma już tylko znaczenie teoretyczne.
H. Zajączkowski.
Doc. dr. J u 1j u s z M o r a w s k i : O PSYCHICZNIE CHORYCH 1 PIE
LĘGNOWANIU ICH W ZAKŁADACH PSYCHJATRYCZNYCH. — Kraków
1927, Nakładem Państwowego Zakładu Psychiatrycznego w Kobierzynie.
Około 3000 osób zatrudnionych pielęgnowaniem psychicznie chorych
w naszych zakładach psychiatrycznych nie posiadało dotychczas książki,
z której mogii by oni nabyć najelementarniejsze wiadomości o pracy, której
się poświęcają. W języku polskim mamy zaledwie kilka książek, poświę
conych pielęgniarstwu, z tych zaś jedna tylko książka Straszewskiego za
wiera nieco rozleglejszy rozdział, poświęcony piełęgnowaniu psychicznie
chorych.
Książeczka doc. d-ra Morawskiego wypełnia istniejącą lukę — daje ona
w ytyczne dla pielęgnowania psychicznie chorych, oparte na współczesnych
poglądach psychiatrycznych. Istotną część książki, zawartą w rozdziale 6-ym
1 poświęconą pieięgnowaniu chorych w zakładzie, poprzedza wstęp, oraz opis
ważniejszych objawów i częściej spotykanych postaci chorób psychicznych.
Rozdział czwarty uświadamia czytelnika o profilaktyce chorób psychicznych,
piąty opisuje zakład psychiatryczny i jego urządzenia.
Książka doc. d-ra Morawskiego jest pożytecznym nabytkiem dla za
niedbanej u nas sprawy fachowego wyszkolenia personelu pielęgniarskiego
zakładów psychiatrycznych. Że była ona bardzo potrzebną, dowodzi fakt
wyczeipania nakładu książeczki w ciągu kilku miesięcy po jej wydaniu.
Książka jest opracowana sumiennie, zarzucić by można jej to jedynie,
że dla niższego personelu jest może nie dość przystępnie napisana, dla per
sonelu wyższego, posiadającego pewien stopień ogólnego przygotowania moż
na by było ją nawet nieco rozszerzyć w kierunku ogólnych wiadomości psy
chologicznych.

Dr. Łuniewski.
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Doc. M. .1. dr. J u l i u s z M o r a w s k i ;
CHOROBY PSYCHICZNE
ORAZ ZASADY WALKI Z NIEMI. — W popularnym zarysie poda! Kra
ków 1928. Krakowska Spółka W ydawnicza.
Nowopowstałe Towarzystw o opieki nad psychicznie chorymi w Kra
kowie zapoczątkowało serie wydaw nictw dotyczących sprawy opieki nad
psychicznie chorymi i sposobie zaradzania tei kiesce społecznej, jaką jest cho
roba psychiczna. Broszura doc. d-ra J. Morawskiego stanowi numer pier
w szy tego wydawnictwa. Ma ona na celu spopularyzowanie podstawowych
wiadomości o chorobach psychicznych i sposobach ich zwalczania.
Jeżeli popularyzacja nauki jest naogół zadaniem nie łatwem, to popu
laryzacja nauk lekarskich należy do zadań, nastręczających szczególne trud
ności. Popularyzator musi sie tu liczyć nietylko z trudnościami przedsta
wienia rzeczy skomplikowanych w sposób przystępny dla nieprzygotowanego
po temu czytelnika, ale musi sie też liczyć z możliwością nadużywania źle
zrozumianych wiadomości z zakresu medycyny przez tych wszystkich, któ
rzy sie czują powołanymi do uprawiania lecznictwa, oraz z często spotykaną
u laików skłonnością do wyciągania z popularnych książek lekarskich wnios
ków!, podsycających wszelakiego rodzaju patophobie. Doc. dr. Morawskiemu
udało sie pokonać wszystkie te trudności dość gładko.
W krótkiej, bo zaledwie 55 stronnic liczącej broszurce autor daje czy 
telnikowi pojecie o różnicy, jaka zachodzi pomiędzy niedorozwojem psychicz
nym i psychozą nabytą, o objawach chorób psychicznych, szkicuje w sposób
odpowiadający prawdzie naukowej a zarazem łatwo dla każdego zrozumiały
obraz częściej spotykanych chorób psychicznych, daje najogólniejszy prze
gląd istniejących systemów opieki nad psychicznie chorymi i niedorozwinię
tymi w Polsce i zagranicą oraz metod zwalczania chorób psychicznych i de
generacji ludności. Ze stanowiska psychiatrycznego, w szczególności z punk
tu widzenia programu opieki nad psychicznie chorymi w Polsce w chwili
obecnej można by mieć pewne zastrzeżenia co do racjonalności tworzenia
przytułków dła chorych spokojnych i nieuleczalnych, oraz zakładów spe- ■
cjalnych dla epileptyków i narkomanów. Z ujemnych stron obecności psy
chicznie chorych w społeczeństwie, które autor wymienia szczegółow o na
str. 49, wynikałaby też potrzeba zastanowienia sie, czy system opieki pozazakładowej, stosowany w innych krajach, nadawałby sie do wprowadzenia
go w Polsce, gdzie nie mamy tego minimum zakładów, bez którego opieka
pozazakładowa nie da sie należycie zorganizować. Musimy tu jasno i dobit
nie zaznaczyć każdemu i wszystkim, że dopóki każde w ojew ództw o nie po
zyska choćby jednego zakładu psychjatrycznego, nie da sie w Polsce zor
ganizować racjonalnej opieki nad psychicznie chorymi.
Tern nie mniej autor ma słuszność, że trzeba społeczeństwo zapoznać
bliżej z istotą tych palących i zaniedbanych spraw w naszem życiu publicznem, trzeba je przygotow ać do reform opieki nad psychicznie chorymi i pod
tym względem książka doc. d-ra Morawskiego przyniesie niezawodny po
żytek.

Dr. Łuniewski.
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Z ZAKŁADÓW PSYCHJATRYCZNYCH W POLSCE.
Sprawozdanie z zaktadu dla umysłowo chorych

RYBMIK
na
ROK 1927|?8
PODAŁ DyP. M. W I E N D L O C H A

RYS OGÓLNY.
Zakfad w Rybniku jest jednym z najstarszych w Polsce. Budowę jego
postanowiono w roku 1879. .hiż w czasie budowy projektowana początkowo
ilość łóżek wzrosła z 400 do 600, w miarę zaś rozwoju śląskiego okręgu
przemysłowego, a co za tern idzie, — wzrostu ilości schorzeń psychicznych,,
rozszerzał się i Zakład przez dokupywanie otaczających go terenów i dobudowywanie nowych pawilonów tak, że w roku 1914 — ilość łóżek etato
w ych wynosiła 1.300. Szybki ten a nieplanowy rozwój był przyczyną nie
racjonalnego i rażącego rozmieszczenia budynków, co wskazuje (usprawie
dliwia) poniekąd na jednoczesne istnienie zupełnie nowoczesnych obok nieodpowiadających wymogom lecznictwa psychiatrycznego urządzeń.
Po wytnarciu znacznej części pacjentów wskutek niedożywiania w cza
sie wojny światowej szereg pawilonów zajęły władze wojskowe na szpital.
Liczba chorych dosięgała wówczas 1.800 osób.
Gospodarka wojskowa doprowadziła Zakład w znacznej mierze do tego
fatalnego stanu, w jakim w czerwcu 1922 r. przejęły go W ładze Polskie.
Zniszczenie budynków (szczeg. ogrzewań central.), urządzeń technicz
nych i gospodarczych, brak prawie całkowity odzieży i bielizny, kłopoty pie
niężne, oto były trudności, z któremi w alczyć musieli pierwsi kierownicy Za
kładu Dr. Kryzan, Dr. Wietrzyński, zmarły 12. II. 1923 r., poczem obecny dy
rektor M. W.iendlocha. Siłą rzeczy prace administracyjno-gospodarcze skie
rowano ku zaspokajaniu najpilniejszych potrzeb i stopniowemu doprowadze
niu Zakładu do stanu pierwotnego, zaś większe inwestycje odłożone zostały^
na przyszłość. Kierując się powyższą dyrektywą dokonano szeregu prac;
wykorzystano w tym celu szczególnie okres inflacji. Przeprowadzono tedy
mniej lub więcej gruntowny remont pawilonów szpitalnych, odnowiono urzą
dzenie kąpielowe i kanalizacyjne i przeprowadzono centralne dalekonośne
ogrzewanie w 7 pawilonach. Przebudowano maszynownię, pralnię i kuchnię.
Odnowiono wodociągi i stację pomp. Instalacje elektryczne zostały przero
bione i elektrownia zaopatrzona w baterję akumulatorów za cenę 490 fun
tów szterl. Odnowiono także mieszkania lekarzy, urzędników i służby. Bi
bliotekę dla lekarzy i takąż dla chorych uporządkowano, przytem znacznie
powiększono oraz urządzono pracownię kliniczną i anatomii mikroskopowej.
Znaczniejszych robót i stosunkowo większych inwestycji dokonano
w rolnictwie zakładowem, dzięki użyciu do tych prac pacjentów. Mianowicie
po odnowieniu budynków gospodarczych i uzupełnieniu inwentarza żyw ego
oraz martwego — przeprowadzono roboty drenarskie na nisko położonych
polach Zakładu odnowiono dawne i zbudowano nową czyszczalnię ścieków
oraz żelazobetonowy obornik. Przeprowadzono melioracje stawów i roboty
wodne przy kanałach i rzekach, budując śluzy, mosty i tamy oraz założono
gospodarstwo rybne. Ulepszono wreszcie drogi na terenie Zakładu.
W chwili obecnej roboty konserwacyjno-remontowe dobiegają do
końca i Zakład wstępuje na tory rozbudowy.
W roku 1922 zajęta wojskowość 6 pawilonów szpitalnych na koszary,
w 1926 r. zostało oddanych 7 nowocześnie urządzonych pawilonów na Za
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kład dla Głuchoniemych. Starania o odzyskanie tych wszystkich budynków
zaczynają powoli odnosić skutek.
Stan OKÓlny w końcu okresu sprawozd. przedstawia się:
Trzon Zakładu t. zw. centrum, położony na piaszczystem wzgórzu o 1
kni. od m. Rybnika, stanowi 10 pawilonów szpitalnych oraz budynki admini*
stracyjne i gospodarcze (kuchnia, maszynownia, pralnia, piekarnia, warszta
ty i t. d.) wszystko otoczone około 3 ha parku, w którym znajduje się ka
plica Zakładowa.
Pawilony dzielą się na obserwmcyjne, dla chorych niespokojnych i kry
minalnych, pracujących oraz cieleśnie chorych. Jeden pawilon, zbudowany
w 1906 r. i odpowiednio urządzony zajmuje oddział dla chorych nieletnich
połączony ze szkołą specjalną dla niedorozwiniętych.
Na folwarku Ruda umieszczone są pawilony otwarte dla mężczyzn
i kobiet na 65 łóżek, na fołw. Józefowiec 1 (45 łóżek) i na fołw. Rybnicka—
Kuźnia 1- (10 łóżek). — Zakład posiada własną ełektrownię, wodociągi i kanałizację. — Na wzmiankę zasługują maszynowe urządzenia o popędzie ełektrycznym w kuchni; maszyny do krajania i mieszania mięsa do kiełbas, do
obierania ziemniaków, szatkowania kapusty i t. p. Podobne urządzenia posia
da też piekarnia zakładowa.
Obok Zakładu znajduje się kolonja domów dla lekarzy, urzędników
i personelu pielęgniarskiego.
*
Do Zakładu należy według księgi hipotecznej 286 ha gruntu — ,(167 ha
roli uprawnej, 37 ha łąk i pastwisk, 3 ha ogrodów, 48 ha Wód, 13 ha nieużyt
ków i t. p.)
Sprawozdanie za okres od 1. IV. 1927 r. — 31. 111. 19i28 r. Ruch cho
rych w okresie sprawozd. 1. IV. 27 r. — 31. Iłł. 1928 r.
Zmi any
Stan w dniu 1. IV. 1927 r.
Przyjęto w ciągu okresu sprawozdawczego
Razem leczono
')Ż'ypisano
Urlopowano w okresie sprawozdawczym
Zmarło
Stan w dniu 31. III. 1928 r.

Mężczyźni

Kobiety

Razem

427
130
557
41
90
20
456

334
108
442
25
47
21
365

761
238
999
66
137
41
821

P o d zia ł w ed łu g rozp ozn a ń
N
E
KJ
Si
tj
V 0
2
CC

d -D E
O
a
2
Psych, post trauma. cerebti
Paralysis progresjiva
Tabo — paralysis
Lues cerebri
Psych, arterioscierotlca
„
praesenilis
„
senilis
Status post encephal.
Parkinsonismus
Alcoholismus
Morphinismus
Amentia
Psych, łactant.

I

I

26 2 28
2 3 5
5
5 —
4 3 7
5 __
5
5 13 18
5 I 6
9 I 10
6 —
6
2 —
2
I I 2
—
2 2

Psych, climact.
Schizophrenia
Epilepsia
Psych. man. depr.
Psychopatia constit.
Paranoia
Hysteria
Psych. reactiva
Oligophrenia
Sine morbo psychice
Tabes
Paralysis iuvenil.
Chorea
Scierosis dissemin.

6 6
251 246 497
70 40 IIO
10 II 21
10 2 12
6 3 9
2 II 13
5 —
5
II8 92 210
7
6
2
2 —
2 —
2
3 —
2
t I 2
557 442 999
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. Leczenie:
Szczególniiejszą wagę przykładano do terapji pracy, którą osiągano
stosunkowo najlepsze wyniki. Przeciętnie pracowało 91,84% mężczyzn
i 87,60% kobiet, (najwyższy odsetek pracujących m. wynosił 95,22%). Pa
cjenci zajęci byli w rolnictwie, ogrodnictwie i w 29 warsztatach — w marcu
b. r. założono 30-ty warsztat zabawkarski. (Niektóre dane z warsztatów:
krawiecki: 7626 szt. nowej odzieży i bielizny, 7,360 reperatur; szczotkarski:
679 szt. szczotek, koszykarski 96 szt. koszyków, szewski: 285 szt. nowego
obuwia: introligatorski: oprawiono .3820 książek, sporządzono 4,57 szt. tek,
pudełek i t. d.)
Kąpiele przedłużone stosowano 2,388 razy u i,39 pacj. Przy furunkiilozie z dodatkiem kalium hypermang.
Izolację: 698 X u 71 pacjentów. Scopolaminę: 1/ X u 12 pacjentów,
morfinę 28 X u 10 pacj.. kocowanie: 6 X u 2 pacj., karmienie sondą 68 X
11 1.^ pacjentów.
W ostatniem półroczu ilość izolacji i innych środków krępujących
•zmniejszyła się o przeszło ,50%.
Zastrzykami natrii nucleinici leczono 44 pacjentów.
W epilepsji stosowano brom, luminal i djetę bezsolną: u 1.3 pacj. djetę
llalinta.
.Malarię stosowano u 35 pacj. z wynikiem przeważnie zadawalającym.
Kuracje antiluetyczne u .3,3 pacj. .(rtęć lub bismut, novarsenobenzol, jod). Parkinsonizm lesczono scopolaminą, salicylatami, solami potasu, zastrzykami w ody
utlenionej, kalii hypermang. i natrii cacodylici. Sclerosis disseminata — szcze
pionką tyfusową.
Zabiegów operacyjnych dokonano 42; I u chirurga w szpitalu brac
kim; 2 lampami kwarcowemi naświetlano 38 pacj,, naświetlań 842; u 428.5
pacj. zbadano krew na Wassermanna, u 259 płyn mózgowo-rdzeniowy na R.
Wassermanna, Takata Ara’ego,', Pandy'ego, Weichbrodta, Nomie Appelta
i Goldsol. Ostatnio u wszystkich nowoprzyjętych bada się zasadniczo krew
1 płyn m. rdzeniowy.
Przy Zakładzie prowadzono szkołę specjalną dla upośledź, umysłowo.
Naukę ptowadzi się w 3-ch oddziałach, metodą Decroly‘ego. Ilość dzieci
uczonych 63. Iloraz Inteligencji wedł. Binet— Simon—Terman od 16 do 73.
W szkole zajęte są 2 siły nauczycielskie i 4 pielęgniarki w charak
terze wychowawczyń.
W miesiącach letnich grywali pacjenci w pitkę nożną i tennis, w zi
mowych w kręgle i bilard w kręgielni zakładowej. Co dwa tygodnie odby
w ały się zabawy taneczne, w razie pogody koncerty orkiestry zakładowej
w parku - 1 koncert fortepianowy urządził pacjent. Ponadto odbyły się
2 przedstawienia teatralne.
Biblioteka dla chorych składa się z li91 łomów; wypożyczano cli. 28.36
tomów.
Pożywienie: przeciętnie wypadało na dzienną porcję pacj.:

CO

JD
JZ

u

Z5

CO
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E

N
KJ
N
t/ł
Z3

CC

B

>
C

a
3

'9
'£
E
.S
r4i

sfS ¥
CL
>
CO*

B

CC

P
3
U

■ęo

'0u
0
O
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O
'3 ia o

1 250,0 150,0 350,0 95,0 0,25 400,0 30,0 680,0 30,0 10,0 |60,0 2,oj 0,3 200,0 3802
II 500,0 112,0 275,0 60,0 0,2 400,0 30,0 700,0 30,0 10,0 i55 2,0' 0,3 200,0 3408
j
3427
męź. 675,0
III
kob. 540,0

120.0 55

0,2

400,0 60,0 700,0 15,0 10,0 '.25

(2)1 -

200,0
3234
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Chorzy pracujący otrzymywali dodatkowo: 50 gr. kiełbasy. Pieta spe
cjalna dla pacj. gruźliczych dawała 5225 kalorii. Pacjenci 111-ej klasy otrzy
mują codziennie mięso za wyjątkiem piątków.
P rzyczyn y zejść śmiertelnych

Rozpoznanie
Tbc pulmonum
Tbc miliaris
Pueumonia crouposa
Broncho - pneumonia
Bronchitis acuta
Adynamia cordis
Status thymo — lympli.
Haemarrhagia cerebri
Erysipelas
Pyaemia
Paralysis progressiva
Tabo paralysis
Marasmus

mązcz.
3
—
2
2
1
5
—

1
2
—

2
1
1
20

kobiet razem
3
1
4
3
1
4
1
1
1
I
I
21

6
1
6
5
2
9
I
1
2
I
3
2
2
41

Procent śmiertelności w stosunku do ogólnej liczby leczonych wynosi
Sekcji wykonano 27, Zbadano mikroskopowo w pracowni histolog.
Zakładu, mózgi 13 pacjentów i{ponadto badano mózgi zwierzęce) metodami
Niessla, Helda, Holcera, Weigerta, Spielmayera i Van Giesona.
Z chorób zakaźnych notowano 10 wypadków róży, 3 tyfusu brzusz
nego, 5 jaglicy.
Nieszczęśliwych wj^padków zdarzyło się 4; 2 pacj. złamało rękę, 1 nogę
przy pracy w czasie gołoledzi, i 1 pacjent, spadłszy ze strychu stodoły,
(również w czasie pracy), naciągnął sobie ścięgno Achillesa. 1 pacjent usiło
wał popełnić samobójstwo przez poderżnięcie sobie gardła szkłem.
(iddaliło się przeważnie w czasie pracy w polu 2i pacj., 2-ch dotąd nie
powróciło, reszta powróciła po kilku dniach; komplikacji z tego powodu nie
było.
Zespół lekarski Zakładu w końcu, okresu sprawozd. składał się z dy
rektora M. Wiendlochy, prymarjusza dr. J. Wilczka, sekundarjusza dr. W.
.lanuszewskiego, asystentów dr. W . Januszewskiej, dr. K. Golonki i dr.
B. Malacha. Ustąpił prym. dr. A. Rostek z dn. 1. X. 27 r., obejmując stano
wisko lek. hutniczego i asyst. dr. W . Godłowski, przenosząc się na klinikę
psychjatr. w Krakowie.
Codziennie odbyw ały się konferencje administracyjno-lekarskie; prze
ciętnie raz na tydzień posiedzenia kliniczne i naukowie z demonstracjami
chorych.
Czynną była pracownia chemiczna, bakteriolog, i anatomii mikroskop.
Dyrektor Zakładu brał udział w 7 Zjeździe Psychiatrów Polskich, IV.
Międzynarodowym Kongresie Medyc. i Fermac. wojsk, i w 2-ch konfer. sekcji
zawodowej Towarzystwa Psychiatrów Polskich. Dr. Januszewski był w y 
słany na 10-dniowy kurs przeciwjagłiczy.
Biblioteka lekarska liczyła 2089 tomów.
W miesiącach zimowych prowadzono kurs pielęgniarski. Wykładano
Anatomię i fizologję czł. JJygjenę i pierwszą pomoc w nieszczęśliw. wypad
kach oraz choroby umysłowe i pielęgnację chorych umysłowo.
Personel pielęgniarski wynosił 147 osób. Przeciętnie wypadało 1 pielęg.
na 3 chorych krym., 1:5 ch. cieleśnie, 1:6 ch. psych.
Personel administr. składał się z 14 urzędników i 42 służby gospodar.
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Psychiatryczny

W

LUBLIŃCU

DyREKLOR DR. E M I L C y R A N

Sprawozdanie *)
za
ROK 1. 4. 1927 — 1. 4 1928

PODAŁ PRyM ARjUSZ ZAKŁADU D R M . S I E M I O N K I N

Ponieważ z Zakładu Psychiatrycznego w Lublińcu obecnie wychodzi
pierwsze sprawozdanie, uważam za potrzebne w krótkich słowach zazna
jomić ogol psychiatrów Polskich z powstaniem tego Zakładu, jak również
1 z warunkami pracy i lecznictwem.
Zakład Psychiatryczny w Lublińcu nie był budowany, iako taki lecz
powstał skutkiem przystosowania do tego celu innych instytucii. .lako pop ą te k istnienia instytucii użytku publicznego iest rok 1884, w którym to ro
ku został założony Dom Poprawczy dla małoletnich.
Z biegiem czasu
dołączały się inne instytucie, iak Dom Kalek, Zakład dla idiotów.
Przez
pewien czas (rok 1896— 1904) Zakład Psychiatryczny ((chorych psychicznie
zaczęto przyimować w roku 1896) i Dom Poprawczy dla małoletnich były
zespolone w iediią administracyiną iednostkę. W roku 1904 Dom Poprawczy
został zlikwidowany i powstał Zakład Psychiatryczny, jako taki
Rok ten
należy uważać_ za pierwszy rok istnienia Zakładu Psychiatrycznego. '
powstał, że tak powiem, przypadkowo, wysunięty
siłą konieczności, ponieważ do istnieiących iuż budynków dobudowywało
Się inne, gadzie pozwalało miejsce, nie posiada on skutkiem tego symetrii i jednoplanowych budynków. W czasie woiny światowej, iak i plebiscytu na
tjornym Śląsku, budynki zakładowe były zaięte przez woiska czy to niemiec
kie, czy to alianckie: dlatego też budynki zostały przeięte przez dyrekcię
polską w bardzo zniszczonym stanie. Przejęcie zakładu nastąpiło w czerwcu
roku 1922 przez obecnego dyrektora Dr. Cyrana. W szyscy lekarze niemieccy z dyrektorem na czele opuścili Zakład natychmiast, jak również i wię
ksza
personelu tak administracyjnego, jak pielęgniarskiego i techniczWarunki pracy na początku były fatalne, jednak z wielkim nakładem
sił Dyrektorowi Dr. Cyranowi udało się zorganizować administrację, zapew
nie opiekę psychicznie chorym i w ten sposób postawić życie Zakładu na
należyte tory.
• .1
Psychiatryczny w Lublińcu jest typu blokowego; posiada dla
r *•
^ bloki po 2 na każdej stronie — męskiej i żeńskiej, z nich
2 bloki (po 1 na każdej stronie) są przerobione z innych instytucji (gospodar
cze budynki zakupionych posiadłości i Zakład dla idiotów), 2 zaś inne bloki
zostały wybudowane na nowo w latach 1909— 1912. Każdy blok zawiera
w sobie po 6 oddziałów, oprócz starego bloku męskiej strony, który zawiera
oddziały. Każdy oddział posiada łazienkę o 3—4 wannach, wodociągi,
elektryczne oświetlenie (w nocy — światło niebieskie), telefony, centralne
ogrzewanie .(wodne i parowe), kanalizację. Obydwa nowe bloki'wyścielone
są wszędzie linoleum, zasadniczo nie są zniszczone i wymagają remontu
powierzchownego — malowanie, bielenie, naprawa miejscami linoleum, co też
1 ma byc uskutecznione w czasie najbliższym. Natomiast stare bloki były
w stanie opłakanym i wymagały fundamentalnego remontu. W roku 1936
) Obszerne spiawozdanie za ubiegłe 5 lat od chwili powstania Gór
nego Śląska wyjdzie osobnym drukiem w czasie najbliższym.

z

ZAKŁADÓW

P S J fC H J A T R y C Z N J fC H

W

POLSCE

zE S zyr

III i IV

zostat rozpoczęty i zakończony remont potowy stareso bloku męskiesęo; ze
względów technicznych i okoliczności, niezależnych od Zaktadu, remont dru
giej potowy do czasu obecnego nie jest uskuteczniony. W roku 1927 w lutym
począt Sie i obecnie jest ukończony fundamentalny remont starego bloku żeń
skiej strony, t. zw. „C zerw ony Dom“ (2-pietrowy gmach dtugości 105 mt.);
przerobiono centralne ogrzewanie z parowego na wodne, położono w całym
gmachu parkiet, wymalowano wszędzie i wybielono itd. Do oddziałów przy
dzielone są warsztaty: krawiecki, szewski, stolarski, szczotkarsko-tapicerskosiodlarsko-koszykarski, 2 żeńskie szwalnie (jedna nowa, dla robienia nowych
rzeczy, druga, stara, do naprawy starych) i introligatornia, jako oddziały po
mocnicze, ponieważ na każdym z nich pracuje od 5—25 chorych. Warsztat
tkacki, który także należał wyłącznie do oddziałów i zatrudniał do 15
chorych, w roku 1928 został przydzielony do Domu Pracy Przymusowej,
który powstał na terenie i pod Dyrekcją Zakładową w roku 1926. Wszystkie
warsztaty posiadają dla ułatwienia pracy maszyny z popędem elektrycznym.
W roku bieżącym bedzie urządzony warsztat tkacki specjalnie dla zatrudnienia
chorych.
Dział gospodarczy zawiera: elektrownie (205 Amp. 220 Volt), z akumu
latorami, kotłownie, mechaniczną pralnię, kuchnię, mleczarnie, masarnię, pie
karnię, śliisarnię, kuźnię, blacharnię i cementownię. W każdym z tych działów
zatrudnieni są chorzy. Pod względem gospodarczym tak warsztaty oddzia
łowe, jak i go.spodarcze pracują bardzo wydajnie, zaopatrując całkowicie
Zakład w bieliznę, ubrania, obuwie, wykonują wszelkie naprawy i nowe
rzeczy. W szelkie prace Zakład wykonuje przeważnie w własnym zakresie
przy pom ocy sił własnych, nab.yWając tylko surowiec. W ten sposób, oczy 
wiście, w Zakładzie są znaczne oszczędności budżetowe i w pojęciu „samo
wystarczalność" osiągnięty jest punkt najwyższy. Najlepszym dowodem tego
jest sprawozdanie kasowe, gdzie w dochodach brakuje rubryka „Dotacja",
istnieje natomiast „Pozostałości kasowe". Jako jeden przykład wśród wielu
innych, podam następujące: wszystkie rury podziemne przy założeniu nowej
kanalizacji lub naprawie starej wykonane są w własnym warsztacie cemen
towym, co kosztowało Zakład pensję pielęgniarza fachowca i nabycie suro
wego materjatu. Cała bielizna zakładowa tak pościelowa, jak i osobista, jest
z płótna, przeważnie lnianego, wyrobionego w war.sztatach zakładowych,
i uszyta w zakładowych szwalniach; również to się odnosi do ubrań męskich,
sukien kobiecych, rozmaitego obuwia, pończoch, materaców itd. Dla zachę
cenia chorym pracującym wydaje się dodatki w postaci: kiełbasy, tytoniu,
w leeie ow oców itp. Każdym warsztatem oddziałowym kieruje pielęgniarz
fachowiec, pobierjący dodatek rzemieślniczy; jednocześnie w godzinach poza
warsztatowych i w święta pełni funkcję pielęgniarza na tym oddziale, do
którego jest przydzielony. Dyżur nocny trwa przez miesiąc; według własnego
życzenia pielęgniarza (-ki-) dyżur ten może być przedłużony do trzech mie
sięcy z rzędu, lecz w każdym razie nie dłużej. Oprócz tego w szyscy pielęgniarzei(ki) mają obowiązek spania po kolei na oddziałach w charakterze
pogotowia. Corocznie dla personelu pielęgniarskiego odbywają się kursy
z zakresu nauk ogólno-kształcących (polski język, historja Polski, gieografja)
i specjalnych (psychjatrja, anatomja, fizjologja, ogólne zasady pielęgnowania
chorych, opatrunki, pierwsza pomoc, zakaźne choroby, hygjena). Po przesłu
chaniu kursu w ciągu trzech lat zdają egzamin przed Komisją Wojewódzką
i otrzymują świadectwa, które ważne są tylko na terenach zakładów W oje
wództwa Śląskiego, i pozostają w aktach personalnych.
Personelu pielęgniarskiego zatrudniono w Zakładzie 129, z tego 72
mężczyzn i 57 kobiet, w liczbach tych są 2 nadpielęgiarzc i 2 nadpielęgniarki.
Personelu technicznego włącznie z wierkmi.strzem — 11, administracyjnogospodarczego poza biurem — 18.
Odżywianie chorych podzielone jest na trzy klasy. Potrawy bez
względu na klasę obfitują w tłuszcz; 1. i II. klasa mają potrawy bardzo uroz
maicone; naogół w kaloriach odżywianie chorych wynosi przeciętnie 4,50t)
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kalorii. W roku .sprawozdawczym przy przeciętnej ilości osób 866 skonsusowano:
mięsa
73.428.260 kg
masta
3.074.925 kg
innego tłuszczu
1(2.077.580 kg
Chleba
120.558, — kg
jarzyn rozmaitych
116.800.000 kg
mleka
112.974 litrów
sałaty
8.325 główki
ogórków kiszonych
(22 beczki
Powierzchnia uprawnej ziemi w ogrodzie zakładowym wynosi 5,5 ha.
O w oce i w arzyw a z ogrodu pokrywają całkowicie zapotrzebowania cało
roczne Zakładu.
W zakładzie obecnie hoduje się 180 sztuk trzody chlewnej.
Lecznictwo Zakładowe polega na zasadach jaknajwiększego niekrępowania chorych i utrzymania ich na możliwie wysokim poziomie socjalnym,
•laknajdalej posunięte zatrudnienie chorych i możliwe ich wychowanie są
najgłówniejszymi czynnikami w tym kierunku. W ychodząc z tego punktu
założenia, zwraca się jaknajwiększą uwagę, ażeby możliwie w szyscy zdolni
do tej lub innej pracy nie pozostali bez niej. Z jednej strony daje to duże
zaoszczędzenie materialne Zakładowi, z drugiej zaś niewątpliwie wywiera
dodatni w pływ na chorego. W tym krótkim sprawozdaniu nie mam możności
dać przykładóyy wyników podobnego traktowania sprawy. Chorzy pracują
wszędzie: w ogrodzie, w polu, w warsztatach, przy czyszczalni, budowie
domów, szosowaniu dróg itd. Dla rozryw ek chorych są 2 pianina i(po 1 na
obydwuch stronach). Po całodziennej pracy często można słyszeć muzykę
i śpiew do godziny 8-mej wieczór. Również na oddziałach, zwłaszcza żeńskich,
codzień praktykuje się chóralny śpiew, który prowadzą pielęgniarki. W ymaga
ny jest na oddziałach chóralny śpiew modlitwy rannej i wieczornej. W Za
kładzie zorganizowano orkiestrę pielęgniarską smyczkową i dętą. Pielę
gniarze muzykanci mają obowiązek służbowy grać w czasie zabaw dla
chorych. Tymczasem Zakład niestety nie posiada specjalnego lokalu dla
zabaw; w najbliższej przyszłości projektowana jest budowa domu rozrywek:
zabawy odbywają się tymczasem w zimie na salach ex temppre do tego
przystosowanych, w lecie zaś na ogrodzie. Zakład posiada 5-cio lampkowe
radjo. W lecie chorzy gromadnie wychodzą razem z pielęgniarzami na dłuższe
przechadzki do okolicznych wiosek lub lasów. Łóżka siatkowe w Zakładzie
raz na zawsze zostały usunięte jeszcze w roku 1924. Izolatki na oddziałach
w 50% zostały skasowane i zamienione na osobne pokoje; reszta 50% (po 3
na każdej stronie) używane są, jako takie tylko w ostateczności i to prze
ważnie na parę godzin. Zawijan w koce nie stosuje się wcale, natomiast
szeroko stosowane są przedłużone ciepłe kąpiele do 6 i więcej godzin; poda
wanie środków nasennych ograniczone jest jaknajwięcej, zastrzyki skopola
miny lub mortiny używane są w ostateczności. Farmakologiczne leczenie
) organoterapja stosuje się w miarę potrzieby bez ograniczenia. W roku bież.
została założona w Zakładzie własna apteka, posiadająca wszystkie możliwe
i dostępne środki lecznicze; do tego czasu lekarstwa sprowadzano z sąsie
dniego miasteczka Koszęcina. Założenie apteki, oprócz wygody, daje duże
zaoszczędzenie budżetowe. D niespokojnych chorych stosuje się zastrzyk/
ol. terebinthini, n. nucleinici i mleka. Szczególnie dobre wyniki zaobserwo
wano po zastrzykach ol. terebinthini. Prowadzi się szeroko szczepienie
malarji w przypadkach porażenia postępującego. W roku sprawozdawczym
szczepionych chorych malarją było 35. Każdemu choremu, u którego nie
można stanowczo wykluczyć p. p., robi się nakłucie lędźwiowe; na miejscu
robi się reakcję Takata-Ary, Pandy’ego, Nonne-Appelt; na reakcję W asser
manna odsyła się do Wojeiwódzkiego Szpitala w Cieszynie. Nakłuć lędź
wiowych zrobiono 153. Zakład posiada 2 mikroskopy, pantostat, lampę
kwarcową i Solux, których się używa w każdym nadającym się wypadku.
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Do teso czasu Zakład posiadał małe podręczne laboratorium, mieszczące się
w pokoju lekarskim. W roku sprawozdawczym W ojew ództw o Śląskie w y 
asygnowało 10.000,— zł. na urządzenie większego laboratorium, i lekarzowi
Zakładu Dr. Riezaczowi polecono uskutecznienie urządzenia anatomo-patologicznego i bakteriologicznego laboratorium. Obecnie prawie wszystkie apa
raty i narzędzia, jak autoklaw, mikrotom, termostat itd., jak również i chemi
kalia są sprowadzone i w najbliższym czasie laboratorium zacznie funkcjo
nować. Dział dentystyczny w Zakładzie prowadzi lekarka Zakładu Dr.
Marxen. W roku sprawozdawczym wykonano 424 zabiegów dentystycznych,
zaplombowano 164 zębów, usunięto — 176.
Po objęciu Zakładu przez Władze Polskie biblioteka zakładowa
posiadała bardzo wiele książek niemieckich tak naukowych, jak i beletry
stycznych a mało polskich. Ostatnio W ojew ództwo Śląskie wyasygnowało
na uzupełnienie polskiej biblioteki 6.(K)0,— zł. Obecnie biblioteka zakładowa
przedstawia się następująco:
naukowych książek polskich
111
naukowych książek niemieckich
458
beletrystyczny cli ks. polskich
1126
beletrystycznych ks. niemieckich
1268
Wszystkiego biblioteka posiada
2963 egzemplarzy.
Zakład prenumeruje następujące czasopisma lekarskie:
1. Nowiny Psychjatryczne
2. Nowiny Lekarskie
3. Polska Gazeta Lekarska
4. Lekarz W ojskow y
5. L’encephale
6. Revue neurologiąue
7. Presse medicale
8. Medizinische Klinik
9. Psychiatrische Neurologische Wochenschrift
10. Zeitschrift fiir die gesamte Neurologie u. Psychiatrie
11. Zentralblatt fiir die gesamte Neurologie u. Psychiatrie
12. Monatsschrift fiir Psychiatrie u. Neurologie.
W' roku sprawozdawczym W ojew ództw o Śląskie udzieliło urlopów
naukowych: Dyrektorowi Zakładu Dr. Cyranowi na zjazdy psychjatryczne
w Nauhejmie i Wiedniu: Dr. Rezaczowi 8 tyg. celem dokształcenia się
w dziedzinach anatomo-patologicznej z uwzględnieniem specjalnym układu
nerwowego i bakterjologji: Dr. Bardzikowi - - n a 10-dniowy kurs przeciwjagliczy w 'W a rsza w ie: Dr. Siemionkinowi. Dr. Bardzikowi i Dr. Ratajskiej
na Zjazd Psychjatrów Polskich w Kocborowie.
W roku sprawozdawczym uskuteczniono następujące roboty:
1. Ukończono budowę domu (2-piętrowy) dla lekarzy (4 mieszkania).
2. Ukończono budowę domu U-piętrowego) dla pielęgniarzy ,(12 mieszkań).
3. Urządzono centr. ogrzewanie ciepłą wodą w „Czerwonym Domu"
(zamiast poprzedniego parowego).
4. Położono parkiet: wymalowano i wybielono sufity, ściany, drzwi: prze
robiono oświetlenie elektryczne, naprawiono dach, zainstalowano nowe
urządzenia sanitarne w tymże domu.
5. Rozpoczęta naprawa dachów w obu nowych blokach.
6. Zbudowano nową murowaną chlewnię na 80—90 sztuk trzody z urzą
dzeniami nowoczesnemi.
7. Przebudowano na nowo piec piekarski. .
8. Rozpoczęto niwelowanie drogi, prowadzącej z mia.sta do Zakładu, za
kładając jednocześnie kanalizację dla domu lekarskiego (kanalizacja jest
ukończona: roboty przy niwelowaniu drogi dobiegają końca).
9. Zbudowano na tej samej drodze most betonowy przez rzekę Lublinicę
z artystycznie wykonanemi barjerami i płytami chodnikow.erni, wykonanemi w warsztatach zakładowych.
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10. Przedłużono wodociąg zakładowy i dano wodę do zabudowań służby
folwarcznej.
11. Urządzono plac tennisowy na terenie zakładowym.
Ponieważ Dom Pracy Przymusowej, aczkolwiek jednostka odrębna,
nie mająca nic wspólnego z Zakładem Psychiatrycznym, znajduje się pod
Dyrekcją Zakładu, prace dla tego domu wykonuje się w warsztatach zakła
dowych. I tak: w roku sprawozdawczym dla Domu P racy Przymusowej
została wybudowana siłami zakładowemi prowizoryczna cegielnia z u r o 
dzeniami nowoczesnemi, mająca wydać trzy miljony cegieł rocznie. Oprócz
prac w yżej wymienionych, było wykonanych wiele drobnych, jak: kotłów do
noszenia jedzenia, menażek, stołów, instalacji i wiele rozmaitych napraw.
Trzeba zaznaczyć, że we wszystkich wspomnianych pracach olbrzymi udział
brali chorzy; jedynie piec piekarski został przebudowany bez ich udziału.
W warsztatach oddziałowych w roku sprawozdawczym wykonano prace
następujące:
Szwalnia:
1. Bluzki letnie dla chorych
189
2. Suknie letnie dla personelu
112
3. Bluzki letnie dla personelu
131
4. Spódnice dla chorych
302
5. Fartuchy dla personelu
2
6. Fartuchy dla chorych
402
7. Koszule męskie
911
8. Koszule kobiece
926
9. Majtki
235
10. Powłoki duże
297
.11. Po włóczki małe
568
12. Prześcieradła
420
13. Ręczniki
23
14. Ręczniki kuchenne
269
15. Suknie stacyjne dla chorych
64
16. Suknie zimowe dla chorych
120
17. Bluzki zimowe dla chorych
120
18. Skarpetek
637p.
19. Pończoch
58p.
Warsztat krawiecki:
1. Marynarki zimowe dla pielęgniarzy
.22
2. Spodnie zimowe dla pielęgniarzy
■
22
3. Kamizelki zimowe dla pielęgniarzy
23
4. Marynarki letnie dla pielęgniarzy
2
5) Płaszcze sukienne dla pielęgniarzy
9
6. Kalesony
278
7. Jaczki zimowe
47
8. Bluzki niebieskie
23
9. Spodnie niebieskie
23
10. Spodnie stacyjne dla chorych
273
11 Płaszcze stacyjne dla chorych
165
Tkalnia :
1. Płótno bawełniane wąskie
1.164.80 mtr.
2. Płótno bawełniane szerokie
2.914.70 mtr.
3. Płótno łniane biełone wąskie
503.55 mtr.
4. Płótno lniane bielone szerokie
1.532j10 mtr.
5. Cajg na ubrania dla chorych
467.80 mtr.
6. Drei na ubrania stacyjne
1.462.40 mtr.
7. Płótno na ręczniki zwykłe
120.60 mtr.
8. Płótno na ręczniki kuchenne
,271j05 mtr.
Materjał, określony jako wąski, jest szerokości 70 cm, szeroki — 140 cm.
N. P. 8
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W a r s z t a t s i o d l a r s k o - t a p.-s z c z o t.-k o s z.:
1. Szelki
80
2. Materace z włosia
101
3. Kliny materacowe z włosia
80
4. Lejce
1
5. Uzdy
1
6. Szczotki z trzonkiem doszorowania podłogi 455
7. Szczotki ręczne do szorowania
128
8. Szczotki do froterowania
19
9. Szczotki z włosia do zamiatania
82
10. Koszyki różne
255
Introligatornia:
Oprawiono:
książek beletrystycznych
692
książek lekarskich
89
książek prywatnych i dla biura
210
Warsztat szewski:
1. Buty
16 par
2. Trzewiki
19 par
3. Pantofle
265 par
Tak względnie nieznaczna ilość wykonanego w warsztacie
_________ ____
_____
szewskim
tłom aczy się tern, że w latach poprzednich zrobiono w tym warsztacie taki
zapas obuwia, że Dyrekcja wydała rozkaz zaprzestania wykonywania no
w ego obuwia i zwrócenia głównej uwagi na naprawę starego.
Etatowych łóżek w Zakładzie jest 920, po odstąpieniu 200 łóżek dla
Domu Pracy Przymusowej.
Administracja Zakładu składa się z: 1 zarządcy, 1 sekratarza, 1 po
mocnika sekretarza, 1 stenotypistki, 1 intendenta, 1 pomocnika intendenta,
1 kasjera, 1 książkowego, 1 likwidatora, 1 pomocnika kasowego, 1 woźnego.
W roku sprawozdawczym poza Dyrektorem Zakładu Dr. Cyranem stale
urzędowali: prymarjusz Dr. Siemionkin, ordynator Dr. Marxen (od stycznia
roku bież. otrzymała awans ordynatora), asystenci: Dr. Bardzik,, Dr. Ra
tajska i Dr. Rezacz. W okresie wakacyjnym roku 1927 byli zatrudnieni:
słuchacz IV. roku med. Uniwersytetu Poznańskiego kol. Mikołajewski i słu
chaczka IV- roku med. tegoż Uniwersytetu kol. Hojnacka.

STAiTYSTYKA.
t a b l ic a

Kuch chorych

Nr 1.

było
przyjęto
wypisano
zmarło
t a b l ic a

Nr. 2.

kobiet

mężczyzn

335
109
72
22

359
217
104
31

razem
694
326
176 ,
53

P rzyjęcie według m iesięcy
Miesiące
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
styczeń
luty
marzec

Kobiet

Mężczyzn

razem

1
8
7
11
9
6
10
8
10
10
14
15

8
15
26
26
14
13
12
15
16
27
17
28

9
23
33
37
23
19
22
23
26
37
31
43
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TABLICA Nr. 3.

Według stanu
kobiet

mężczyzn

razem

49
6
54

ICl
3
113

150
9
167

żonaty (zamężna)
wdowiec (wdowa)
wolny
TABLICA Nr. 4.

Według zawodu
Z a w ó d
rolnik
robotnik
górnik
rzemieślnik
urzędnik
nauczyciel
kupiec
adwokat
bez zawodu
t a b l ic a

męż
razem
czyzn

kobiet

10
53
23
46
45
2
4
1
33

10
68
23
48
46
4
4
1
122

kobiet

męż
czyzn

razem

96
2
11

206
2
9

302
4
20

___

15
—

2
1
2
—

89

Nr. 5.

Według wyznania
'Wyznanie
katolickie
ewangelickie
mojżeszowe
TABLICA Nr. 6.

Według rozpoznań psychicznych
Tablica w załączeniu.
TABLICA Nr. 7.

Dnie pracy p o stronie żeńskiej
M i e ! i ą c e

Rodzaj pracy

prace domowe
na folwarku
na ogrodzie
skubanie pierza
szwalnia
pralnia
kuchnia
przy kartoflach
zajętych prywatnie

IV.

V.

VI

VII. VIII. IX.

790
218
662
868
611
154
649

740
379
697
547
600
148
603
201

690
242
779
487
560
148
601
66
—

780
532
836
545
653
176
631
60

—

—

—

—

780
657
664
585
679
169
736
46
12

816
577
8sl
556
655
156
735
51
165

X.

XI. XII.

I.

II.

III.

1040 1015 1000 1000 960 1040
611 178 102 10 10 123
—
605 3C0 23
103
992 1002 1545 1595 1613 1626
788 821 734 783 758 826
156 143 133 125 120 130
774 760 737 757 682 720
27 265 105
50 67
152 139 155 155 174 186
8
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TABLICA Nr. 8.

Dnie pra cy p o stronie męskiej
M i e s i

prace domowe
folwark
ogród
przy drzewie
przy węglu
w chlewni
w stolarni
siodlarstwo
koszykarstwo
szczotkarstwo
tkactwo
krawiectwo
szewiectwo
w ślusarni
w kuźni
murarstwo
budownictwo
kanalizacja
malarstwo
prace rozmaite

IV

V.

1050
861
734
48
91
181
125
45
34
36
251
151
214
105
51
202
298

1085
840
759
134
93
186
120
48
48
29
260
205
199
120
48
192
242

__

—

VI. VII. VIII. IX.
1015
914
704
75
167
179
115
46
46
23
245
202
207
115
46
208
222
—

1094
1051
638
38
159
186
119
52
52
15
251
249
219
131
54
277
171
110

1177
1013
541
3
89
186
103
52
52
24
268
208
212
117
52
311
36
101

X.

SL C

e :

XI. XII.

1.

II.

III.

1140 1174 1238 1200 1240 1160 1240
946 992 966 785 899 816 896
608 600 602 535 569 506 724
—
—
110 231 231 162 187
114 156 282 252 338 278 129
181 180 186 180 187 174 201
133 125 149 136 102 86 108
52 50 52 38 50 48 54
52 50 52 31 27 27 27
41 50 47 28 26 29 54
236 161 181 137 134 96 108
227 231 223 213 124 215 259
185 212 229 216 254 216 244
130 125 89 126 137 114 133
52 50 51 48 54 48 54
371 390 248 126 134 134 178
—
_
42 ___
___

_

_

___

—

151 145 149 144 159
334 224 190 364 553 689 753 679 629 531 579 780

TABLICA Nr. 9.

F izyczne zachorowania

Abscessus
Furunculosis
Angina
Erysipelas
Dysenteria
Enteritis
Peritonitis
Grypa
Apicitis
Tbc. pulmonum
Lymphadeniłis tbc.
Pneumonia croup.
Bronchitis acut.
Meningitis bas.

K.

M.

15
3
5
5
3
3
1
18
5
6

22
3
4
2

—

1
4
—

—

4
___
—

4
4
1
3
1
1

K.
Herpes zoster
Myocarditis
Pericarditis sicca
Vitium cordis
Hepatitis acut.
Haemorrhagia cerebri
Status epilepticus
Malarja artet.
Nephritis
Fractura
Vulnera varia
Decubitus
Scabies
Peritonitis purul.

—

—
—
6
-

2
6
3
2
3
21
—

—
I

M.
I
2
1
_ _

2
5
3
32
1
3
13
6
2
— '
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TABLICA Nr. 10

P rzyczyn y śmierci.
Kob.
Parkinsonismus
Marasmus senilis
Paralysis progress.
Status epilepticMS
Pneumonia croup.
Tbc. pulmonum
Arteriosclerosis

Męicz-

1
2
2

1
—
6

—

1
13
—

3
4
1

Kob.
Myocarditis acuta
Nephritis
Meningitis basilaris
Apoplexia terebri
Sepsis
Vitium cordis
Peritonitis purul.

Mężcz.
1

1

1
1

2

5
1

—

—

6

—

1

—

Dość pokaźna różnica cyfr między ilością przyjętych kobiet a mężczyzn
tłomaczy się w sposób następujący: na skutek remontu „Czerwonego Domu“
chore zostały przeniesione do nowego bloku, częściow o zajęty był oddział na
męskiej stronie i w Domu Pracy Przymusowiej. Mimo tego oddziały były bar
dzo zapełnione, w obec czego na prośbę Dyrekcji przyjęcie chorych kobiet
przez W ojew ództw o Śląskie było ograniczone.
Ad Tabl. nr. 6.
W ogólnej ilości leczonych znajduje się 6 obserwacji sądowych i 3 prze
kazane przez „P om oc Lekarską", z tego: — 2 — niedorozwój umysłowy
I. stopnia, 1 — padaczka, ,1 — alkoholizm, 1 — psychopatia, 1 — psychoza
więzienna; kasowe: 1 — niedorozwój I. stopnia, 1 — histerja, 1 nerwica
urazowa.
Ad Tabl. nr. 9.
2 złamania ud na męskiej stronie powstały u starszych osobników:
1 przy pracy skutkiem nieszczęśliwego wypadku, 2 — skutkiem padnięcia
chorego na podłogę, 3 zaś, złamanie szczęki dolnej, powstało podczas napadu
epileptycznego. 3 złamania po stronie żeńskiej powstały wszystkie podczas
napadów epileptycznych, 1 z ran, zanotowanych po stronie żeńskiej, po
wstała skutkiem
samozranienia chorej trzewi kawałkiem szkła przez po
chwę; po następowym zapaleniu otrzewnej chora zmarła. Prokuratura udo
wodniła winę pielęgniarkom. Pozostałe rany były o charakterze lekkich oka
leczeń; nie obeszło się oczywiście bez sińców. B yło kilka wypadków lek
kich oparzeń chorych przy kaloryferach. Odleżyny miały miejsce wyłącz
nie u chorych na porażenie postępujące.

S praw ozdanie kasow e.
A. Zakład.
1) Ogólna suma dochodów
2) Ogólna suma rozchodów
Remanent kasy:

1.654.298.03 zł
1.428.535.39 zł
i225.762.64 zł

Remanent kasowy został przeznaczony przez W ojew ództw o Śląskie
na inwestycy.ine prace w Zakładzie.
B. Gospodarstwo rolne.
1) Ogólna suma dochodów
2i22.692.63 zł
2) Ogólna suma rozchodów
173211.99 zł
Czysty zysk przelany na poz. 14 dochodów Zakładu 49.480.64 zl
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Dochody Zakładu składają s ię :
a) z w y c z a j n e
1) Zwrot kosztów za dostarczanie w ody obcym
32.017.70
2) Różne; darcie pierza, odsetki, koszta po
grzebowe i inne
12.746.29
3) Zwrot kosztów utrzymania chorych i zwrot
przez personel kosztów wyżywienia
1,145.648.48
4) Z pracy warsztatów dla personelu
271.03
5) Dochód z ogrodnictwa i hodowli trzody chlewnej 50.829.78
6) Czysty zysk z gospodarstwa rolnego
49.480.64
Dochody zwyczajne razem: 1.280.993.92

zf
zt
zt
zt
zt

b) n a d z w y c z a j n e .
1) Pozostałość kasowa z roku spraw. 1926/27.
2) Dodatkowy kredyt W ojew ództwa na pobory
3) Zw roty manipulacyjne
Dochody nadzwyczajne razem:

zł
zł
zł
zt

Dochody zakładowe zwyczajne i nadzw. razem:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

269.639.67
71.028.20
32.636.24
373.304.11

zt
zł

1.654.298.03 zł

R ozchody Zakładu składają s ię :
a) zwyczajne;
4434212.52 zt
Uposażenia służbowe
18.206.19 zt
Inne wydatki osobow e
2.836.58 zt
Podróże służbowe
10.592.90 zt
Środki lokomocji
Pomieszczenie, opał, światło, utrzymanie po
rządku, ubezpieczenie, konserwacja i drobny
123.153j09 zf
remont itp.
10.737.69 zt
Wydatki biurowe i zakup książek dla biblioteki
Inne wydatki, jak koszta pogrzebowe, tytoń dla
15.232.52 zt
chorych, koszta bankowe itp.
53.281.46 zt
Remont i konserwacja budynków
Koszta utrzymania chorych i personelu; żyw ie
531.669.32 zł
nie, leczenie, ubranie, bielizna, pościel itp.
13.963.19 zł
Inwentarz
Gospodarstwo Zakładowe; ogrodnictwo i ho
15.611.06 zt
dowla trzody chlewnej
2.814.10 zt
Laboratorium
__
1.241.310.12
Rozchody zwyczajne razem;
b) n a d z w y c z a j n e :

1) Remont i budowa nowych budowli
2) Zwroty manipulacyjne
R ozchody nadzwyczajne razem:
Rozchody Zakładowe zwyczajne i nadzw. razem:

185.544.74 zł
1.680.53 zt
187.225.27 zt
1.428.535.39 zt

Koszta utrzymania chorych w Zakładzie według rozporządzenia W o
jewództwa Śląskiego wynoszą:
Dla chorych W ojew ództwa Śląskiego:
prywatni 1. klasa 10 zł dziennie.
11. klasa 6.50 zł dziennie.
Ilia klasa 4.50 zł dziennie
ubodzy lllb klasa 4,— zł dziennie.
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Prywatni chorzy z innych W ojew ództw płacą:
I. klasa 11,— zł dziennie.
II. klasa 8,— zł dziennie.
Ilia klasa 5,— zł dziennie.
ubodzy Illb klasa 4,50 zł dziennie.
Własne koszta odżywienia chorych w roku sprawozd. wynosiły:
I. klasa 2,15 zł dziennie.
II. klasa 1,54 zł dziennie.
III. klasa 1,42 zł dziennie.

Folwark.
tamże.

Na folwarku znajduje się pawilon dla chorych na 40 osób, zatrudnionych

Folwark posiada 205,75 ha roli ornej i 38^25 ha łąk i pastwisk. Najwię
kszą ilość ha (54,50) zużyto pod zasiew żyta; następnie — 40,25 ha ziemnia
ków, 38,00 ha owss. 24,25 ha koniczyny, 10,00 ha pszenicy. Reszta w niewiel
kich ilościach od 2—7 ha zużyto pod zasiew brukwi, kapusty, bobiku itp.
Zbiory zboża wyrażały się W cyfrach następujących:
żyta
S>12 podwójnych
ziemniaków
6937,30 podwójnych
koniczyny
1118,00 podwójnych
pszenicy
199y00 podwójnych
owsa — omłot jeszcze nie ukończony.

centnarów
centnarów
centnarów
centnarów

Nawozów sztucznych zużyto w r. spr.
kainit
350.00 podwójnych centnarów
sól potasowa
575.50 podwójnych centnarów
superfosfat
390.50 podwójnych centnarów
tomasyna
215.50 podwójnych centnarów
wapno
304.00 podwójnych centnarów
surofosfat
13.00 podwójnych centnarów
siarczan amonu
202,85 podwójnych centnarów
azotniak
12.00 podwójnych centnarów
Folwark posiada: 31 koni, 103 bydła rogatego, z tego 4 w o łó w robo
czych, 2 buhaje, 15 cieląt; w roku sprawozdawczym urodziło się 44 cieląt.
Udój mleka w roku spr. wynosił 130.547 litrów, z tego;
Do Zakładu
dla karmienia cieląt
deputaty

112,973 litr.
4,946 litr.
12,628 litr.

Sprzedano poza Zakład:
żyta
pszenicy (poślad)
jęczmienia ozim.
jęczmienia jarego
owsa
łubinu
marchwi
ziemniaków
siana łąkowego
otrębi żytnich

4,50 podwójnych centnarów
8,75 podwójnych centnarów
0,50 podwójnych centnarów
11,50 podwójnych centnarów
1,10 podwójnych centnarów
27,06 podwójnych centnarów
0,50 podwójnych centnarów
209,50 podwójnych centnarów
0,50 podwójnych centnarów
0,70 podwójnych centnarów
Personel Folwarku :

1 rządca,
1 elew,
1 młynarz (pielęgniarz).
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1 szafarz,
1 "włodarz i maszynista,
1 kołodziej,
1 kowal,
>
na o r d y n a r j i .
2 krowiarze.
1 pastuch,
1 stangret,
1 stróż nocny,
5 fornali
4 robotników folwarcznych,
7 chłopaków do koni.
latem około 20 dziewcząt,
w zimie około 10 dziewcząt,
7 dójek.
32—35 chorych psychicznie mężczyzn stale
10—20 chorych psychicznie kobiet w miarę potrzeby.
Sprawozdanie kasowe.
Dochody składają się:
1)
2)
3)
4)
5)

Ze sprzedaży ziemiopłodów
Z obory za mleko i sprzedaż bydła
Za wynajęcie przez Zakfad furmanek i w ozów
Z młyna
Różne, jak wynajęcie polowania, kucie koni,
naprawa kół, w ozów itd.
6) Zwrot przez robotników części składek
ubezpieczeniowych
Dochody z Folwarku razem:

102.430.08
56.925.44
11.865.—
48.298.13

zł.
zł.
zł.
zł.

1.056.30 zł.
2.117.68 zł.
222.692.63 zł.

R ozchody składają się:
7.399.68
Administracja
Uposażenia robotników
26.927.09
Konserwacja budynków
3.995.29
7.498.06
Inwentarz martwy
Konie
2.959.64
5.743.45
Opał, światło i materjały magaz.
30.061.13
Nawozy sztuczne
599.66
Ciężary, publiczne
Kupno niektórych nasion do zasiewu
4.288.61
W ydatki bieżące na utrzymanie bydła i konser.
25.416.37
obory
48.587.12
11) Młyn — konserwacja i kupno zboża*)
7.973.36
12) Budowa stodoły polnej
1.762.53
13) Różne
Rozchody Folwarku razem:
173.211.09
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

*) Mtyn prowadzi z zarządem Folwarku osobne rozliczenie.

zł.
zł.
zł.
zł.
zł.
zł.
zł.
zł.
zł.
zł.
zł.
zł.
zł.
zł.
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TABL. nr. 6.

5
2

3

O
N
R ozpoznanie.

«0
Pn.

5wl O
O
n
O

S i

>.
N
a

a

Cn

K. M. K. M
I. Psychoses traumaticae:

I.
2.
11. Psychoses ex laesione cerebri I.
organica:
2.
III. Psychoses ex intoxicatione ex- I.
terna:

IV. Psychoses
terna:
V. Psychoses
VI. Psychoses

VII. Psychoses
gressiva:

2.
ex intoxicatione in- I.
2.
3.
ex inf. ac.
I.
ex inf. chroń,
I.
2.
3.
ex involutione re- I.
2.
3.

VIII. Paranoia
IX. Schizophrenia

Psych. reactiva
Psych, fjost traumam
Scierosis multiplex
Laesio cerebri org.
lntoxicatio alcoholica
a) alcoholismus chroń.
b) delirium tremens.
c) epilepsia alcoholica
ps. Korsakovi
Morphinismus
psych, puerpcralis
„
lactationis
„
clirnacterica
Meningitis basilaris
Parkinsonismus
Parał. progressiva
Tabo-paralysis
Arterioscierosis
Dementia senilis
Dementia praesenilis

I. Sch. simplex
2. Dementia paranoides
3. Katatonia
4. Hebełrenia
X. Psychoses maniacales depressivae
XI. Psychoses epilepticae
XII. Psychoses histericae
XIII. Psychopatia constitutionalis
XIV. Oligophrenia
I. Debilitas
2. Imbecillitas
3. Idiotismus
XV. Bez zaburzeń psychicznych
I. Neurasthenia
2. Chorea
3. Tabes dorsalis
4. Neurosis traumatica
XVI. Zdrowi

6 —
4 1
— -- — I
I I —
—
— I
—
—
I
—

5 — 4
- — I
— —

I — —

— I
- 2 —
- 3
— — 2
~ — I

—
—
—

3 6 I 2
3 21 4 32
— I —
I I 7
6 3 2
II
3 I 2
I
— —
129 156 36 90
10 38 9 12
30 36 6 13
I 7 2 3
16 4 10 2
40 44 II 16
4 — 8 2
I — 6
3 I I 6
6
49 16
25 12 2 1
I 3
—

I
I
I
335

2

—
I

I I7

359 109 2
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Psychiatryczny

W KOBIERZYNIE
Sprawozdanie i>
za
ROK 1927
TABLICA I.

Liczba etatowych ióżek
By!o chorych na początku 1927 r.
Przyjęto w 1927 r. chorych
Wypisano w r. 1927
Zmarło w r. 1927
Pozostało na rok 1928
Przeciętna dzienna liczba chorych
Najwyższa
Najmniejsza

550
773
594
458
89
909
848
911
771

Z powodu przepełnienia Zakładu część chorych sypiała na siennLkacli,
rozkładanych na noc między łóżkami.
Dyrekcja czyni obecnie znaczne utrudnienia przy przyjmowaniu no
wych chorych i jak najenergiczniej wypisuje spokojnych niewyleczonych;
nieuchronnie jednak zbliża się chwila, w której wypadnie zamknąć Zakład
i przyjmować chorych jedynie na miejsca wolne po wypisywanych czy zmar
łych chorych.
TABLICA II.*
)

Rozpoznanie

p t 1 T T077
’

'

m.
Oligophrenia
27
Psychopathia
constitutional.
6
Psych, man.-depr.
6
Schizophrenia
317
Psych, epilept.
45
—
Hysteria
Parał, progr.
38
Encephal. leth.
5
Inne psych. org.
10
Psych, praesen.
et senilis
4
Alcoholismus etc.
5
Sine morbo psych. —

—

463

‘

Przybyło
Ogólna liczba
Ubyło
w r. 1927 leczonych 1927 w r. 1927

Pozostaje
na r. 1928

k.
22

m.
11

k.
13

m.
38

k.
35

m.
7

k
6

m.
31

k.
29

3
5
232
14
3
12
3
5

15
4
214
20
4
40
5
5

4
19
183
6
1
5
2
4

21
10
531
65
4
78
10
15

7
24
415
20
4
17
5
9

10
6
153
18
1
38
.2
8

4
16
146
4
3
9

11
4
378
47
3
40
8
7

3
8
269
16
1
8
5
6

11
—
—
—
310

5
13
1
2
339

16

9
18
1
2
802

27

4
6
1
1
i255

10

*) Podane w streszczeniu. Red.

—

2
—

255

—

2
—

565

—

3

___

2
—

203

5
12

17
___

_

—

—

1
547

362

—
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TABLICA III.

Wyleczonych
Z polepszeniem
Bez zmiany
Zbiegłych
Zmarłych

m.
4
68
131
4
48
255

razem
11
126
228
4
89
458

k.
7
58
97
—

41
203

Zmarło w 1927 r. 89 osób, co w odniesieniu do ogólnej liczby chorych
w tym roku 1367 osób stanowi 6,51%.
Porażeńców leczono w 1927 r. — 95 osób. z nich zmarło 28 osób, t. j.
29,49%.
TABLICA IV.
P rzyczyn y zejść śmiertelnych w 1927 roku.
Tbc. pulmonum, intestinorum etc.
Dysenteria
Pneumoniae, pleuropneumoniae etc.
Yitium cordis, adynamia cordis, anaemia etc.
Nephritis, cystitis, pyelonephritis
Enteritis, colitis, peritonitis
Paralysis progressiva
Status epilepticus
Gliomata cerebri
Leptomeningitis purulenta
Carcinoma cardiae
Pyaemia
Sepsis
Marasmus
razem
TABLICA V.
Choroby zakaźne w roku 1927.

27 chorych
1 chora
19 chorych
7 chorych
3 chorzy
6 chorych
4 chorzy
1 chory
2 chorzy
1 chory
^
1 chora
10 chorych
5 chorych
2 chorzy
89 chorych

Czerwonka

Róża

Przyjęto chorych zakaźnie
17
12
Zachorowało w Zakładzie
1
W yzdrow iało
3
Zmarło wskutek innych chorób
•X
V /Z /C /O t c t i w
lic i
1 VXIV 1928
± ^ UKJ
*1
Pozostało
na
rok
w związku z przepełnieniem Zakładu i znacznem utrudnieniem dozo
rowania chorych było w roku sprawozdawczym kilka nieszczęśliwych w y 
padków. Jedna chora, wykorzystując niedbalstwo pielęgniarki, zabrała jej
zapałki, potrafiła ukryć je podczas zwykłej rewizji przez Siostrę Oddziałową
przed pójściem na spoczynek i w nocy podpaliła na sobie bieliznę w klozecie.
Zaraz po podpaleniu bielizny na sobie chora zaczęła krzyczeć o pomoc, ogień
natychmiast ugaszono, nie obeszło się jednak bez znacznych oparzeń. W kil
ka tygodni później chora zmarła na zapalenie płuc i zapalenie nerek. Sprawa
poparzenia się chorej oddana została Prokuraturze. W inym przypadku
chory schizofrenik uszkodził choremu paralitykowi dwa żebra; chory para
lityk zmarł w 1 K> miesiąca po wypadku. P rócz tych dwóch wypadków było
kilka innych mniej poważnych: paralityk przy upadku z łóżka złamał sobie
szyjkę kości biodrowej, chory schizofrenik odłamkiem rozbitej szyby prze
ciął sobie powierzchownie skórę na szy'ji, chora schizofreniczka w czasie
bójki z inną chorą upadła na podłogę i złamała sobie przedramię, chory katatonik rozerwał sobie skórę na worku mosznowym, inny odgryzł sobie koniec
języka, chora schizofreniczka próbowała się udusić kawałeczkami oderwa
nej od bielizny tasiemki, — pozatem były drobne uszkodzenia (stłuczenia.
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sińce, zadrapania itd.), powstałe w czasie ataków epileptycznych, a głównie
w czasie nieporozumień między chorymi.
Zakład nie otrzymuje dotąd przestępców na obserw ację; psychicznie
chorzy przestępcy Zakładu rekrutują się z osób, które przebyły już obser
wację i sprawę sądową.
*

Na 140 osób służby pielęgniarskiej (63 mężczyzn i 77 kobiet) zmieniło
posady &2 osoby, tj. 58,6% — 16,4% u mężczyzn i 42,1% u kobiet.
W celu wyrobienia młodszej służby pielęgniarskiej urządzano w roku
sprawozdawczym kursy dla pielęgniarzy i pielęgniarek, pracujących ponad
2 miesiące w Zakładzie.
Siostry Zakonne, zajmujące stanowiska kierownicze w różnych dzia
łach służby administracyjnej wzgl. pełniące obowiązki dozorczyń oddziało
wych, dzięki swemu kilkoletniemu doświadczeniu, swej obowiązkowości i za
miłowaniu do porządku przyczyniają się w dużej mierze do prawidłowego
biegu pracy.
#
W porównaniu z r. 1926 uwydatnia się dalsze zmniejszenie ilości zuży
tych fizycznych i chemicznych środków krępujących (stosowano: kocowanie — 415 razy, leki nasenne doustnie — 73 razy, zastrzykiwania skopolaminy
z morfiną — 213 razy). Kąpiele przedłużone stosowano 8054 razy, odosob
nienia — 1108 razy. Dyrekcja Zakładu zamierza z czasem zredukować liczbę
kocowań i stosować je jedynie w wyjątkowych wypadkach, a leki nasenne
zmniejszyć conajmniej do połowy.
Stosunkowa liczba chorych pracujących spadła nieco, wynosząc w ro
ku sprawozdawczym 54—58% dziennego stanu chorych. Przyczyną obniże
nia jest konieczność jaknajwcześniejszego wypisywania chorych z Zakładu ze
względu na jego przepełnienie.
Za przykładem innych pokrewnych instytucji Zakład wprowadza jedwabnictwo: dopiero w 1928 r. jednak należy się spodziewać poważniejszych
rezultatów.
Na rozrywki chorych złożyły się w roku sprawozdawczym przedsta
wienia z udziałem chorych i zdrowych, koncerty przez gości urządzane i za
baw y taneczne. W czasie Świąt IBożego Narodzenia wystawiono „Jasełkę"
Rydla, chorzy pracujący urządzili szopkę z marionetkami.
Dzięki ofiarności dwóch rodzin pacjentów urządzono 5 aparatów de
tektorowych, każdy aparat z 3 parami słuchawek.
Biblioteka beletrystyczna, dzięki ofiarności rodziny jednej z pacjentek,
powiększyła się o 202 tomy i z końcem 1927 r. liczyła 1060 tomów. Biblio
teka lekarska liczy z końcem roku sprawozdawczego 717 tomów; liczbę pre
numerowanych czasopism musiano zredukować ze względów budżetowych.
Rosnące stale przepełnienie Zakładu nie dało lekarzom dużo czasu
do pracy naukowej, to też przeważnie pracowano dorywczo, nie mając moż
ności przeprowadzienia systematycznie większych prac.
Do pracowni naukowej i prosektorium zakupiono urządzenie do badań
w ciemnem polu, aparat Linzenmeier‘a do badań szybkości opadania czerw o
nych ciałek krwi, antropometr Martin’a, aparat Ravaut-Boyer’a, chłodnicę
Ałlihina, mikroskop do trychinoskopii i in.

C zęść gospodarcza.
A. D o c h o d y .
Dotacje z Tymczas. W ydz. Samorządowego w Lwowie
Opłaty za leczenie chorych
Dochody z gospodarstwa rolnego
W szystkie pozostałe dochody
razem

70>1.000,— zł
531.874,56 zł
72.798,18 zł
30.497,52 zł
1.336.170,26 zł
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B. W y d a t k i .
Wydatki osobowe
Żywienie chorych
Opał, światło, woda, konserwacja budynków pp.
Bielizna, pościel, obuwie, meble i in.
Leki, utrzymanie pracowni i biblioteki lek. pp.
Utrzymanie folwarku i ogrodu
Różne
razem
Zakład

ZESZyi Ul i IV

506.298 .68
,386.290.22
26,3.192,,86
69.331, 84
8.883 ,68
66.167,,86
38.910 ,20
1.339.075.,34

zl
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

Psychiatryczny

TWORKI
Sprawozdanfe ')
za
ROK 1927

w ciągu roku sprawozdawczego w składzie lekarskim Zakładu zaszły
następujące zmiany;
1). Prymarjusz dr. .lózef Bednarz z dniem 1. IX. 1927 r. przeniesiony
został do zakładu w Kulparkowie na stanowisko dyrektora zakładu.
,2). Ordynariusz dr. St. Deresz z dniem 1. 1. 1927 r. awansowany został
na stanowisko prymarjusza. a
3). asystentka dr. Wanda Bobrowska — na stanowisko ordynariusza.
Przy przeciętnej dziennej liczbie chorych 849 na jednego lekarza przy
padała w średnim rachunku 170 czynnych łóżek z liczby chorych w ciągu
roku 291 (1457:5).
Personel Zakładu stały i w yłączny obejmował z końcem roku sprawo
zdawczego 271 osób (124 mężczyzn i 147 kobiet).
Autopsji zw łok dokonano w 36 przypadkach (18 m. i 18 k.).
W podręcznej pracowni lekarskiej dokonano: 249 analiz chemicznych
moczu, 119 badań drobnowidowych wydzielin oraz 136 badań płynu m ózgow ordzeniowego: dokonywano też badań histopatologicznych na materiale sek
cyjnym.
Biblioteka lekarska powiększyła się o 94 numery katalogowe, beletry
styczna zaś o 132.
Udział lekarzy w pracach towarzystw naukowych zaznaczył się
i w roku sprawozdawczym pokaźnym .szeregiem odczytów , referatów i po
kazów. Pozatem, lekarze Zakładu ogłosili drukiem następujące publikacje:
1) Dr. B e d n a r z ; Obecny stan opieki lekarskiej nad psychicznie chorymi
w Polsce (Roczn. Psych, zeszyt VI).
2) Dr. D e r e s z : Opieka nad umysłowo chorymi a społeczeństwo polskie
(Roczn. Psych, zeszyt VI).
3) Dr. H a n d e l s m a n i dr. B o b r o w s k a : Znaczenie rozpoznawcze bada
nia uwagi w chorobach psychicznych (Roczn. Psych,
zeszyt VI).
4) Dr. K a m i ń s k i : Badania nad pamięcią szeregu spostrzeżeń (Roczn. Psych.
zeszyt VI).
5) Dr. Ł u n i e w s k i : Kronika psychiatryczna (Roczn. Psych, zeszyt V).
6) Dr. Ł u n i e w s k i : Z kazuistyki sądowo-psychjatrycznej alkoholizmu
(„W alka z alkoholizmem", Rch. VI. 1927, nr. X-XII).
7) Dr. Ł u n i e w s k i ; Poczytalność pijanego (Ks. Zbiór „T rzeźw ość" poświę
cona XII Kongresowi przeciwalkoholowemu).
Personel pielęgniarski liczył z końcem roku sprawozdawczego 140 osób.
Co do kwalifikacji personelu, sprawozdanie akcentuje — w porównaniu z ro
kiem ubiegłym — pewną poprawę.
*). Podane w streszczeniu. — Red.
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Kursy dla personelu pielęgniarskiego pro^wadzity 3 siły lekarskie
w trzech grupach. W ykłady odbywały się 2 razy tygodniowo. Frekwencja
była bardzo słaba.
TABLICA I.

Ogólny ruch chorych.
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811
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Liczba przyjęć stanowi 79,65% stanu chorych z dnia 1. I. 1927 r. Liczba
zmarłych stanowi 6,03% ogółu leczonych.
Wyniki pobytu chorych w zakładzie przedstawiają się stosunkowo jak
następuje:
wyniki dodatnie
— u 214 osób, t. j. u 36,27% ubyłych,
wyniki obojętne
— u 288 osób, t. j. u 48,82% ubyłych,
wyniki śmiertelne
— u 88 osób, t. j. u 14,91% ubyłych.
TABLICA II.

Podział podług rozpoznania.

R odzaj ch oroby

Pozostało
z poprzed.
roku
m.

k.

Przyjęto Wypisano

Zmarło

m.

m.

k.

m.

Zaburzenia psychiczne po
2
uraz. mózgu
2
2
—
Zaburzenia przy chorob. organ.
(łącznie z park. pośpiączk.)
7 13
3
6
19
Zaburz, na tle zatruć wewnątrzpochodnych
8 —
19 —
Zaburz, przy zatruciu zewnątrz5 22
3 23
poch. (alkoholizm,morfinizm itp.) 24
2 —
8 —
Psychozy infekcyjne
Zaburz, psychiczne przy kile mó37
9 54
14 28
zgu łącznie z p. p. i wiądem
Psychozy na tle miażdżycy i prze
mian wstecznych w wieku po45 18
deszłym
17
29 13
26
Zaburz, na tle padaczki
19 14
9 18
Otępienie wczesne
197 210 166 130 144
Psych, szał.-posępn.
35 10
27 15
15
17
Psychopatja ustrojowa
6 16
8 19
—
Reakcje psychorodne
5
2
3
4
—
—
Paranoia
I —
I
Oiigophrenia
61
39 48
18 40
Przypadki nierozpoznane
I
5
3
I
3
Sine morbo
4
4
—
—
R azem

. .

424

387 374

272 319

k.

1

Pozostaje
na
31. 12. 27

k.

m.

k.

1

—

—

5

1

21

9

18

—

1

—

8

1

2
4

22

3
3

3
3

—

I

20

21
6
86
27
3
1
1
12
1
—

4
2
10
1
—
1

183

—

1
1
—

47

6

—

43

16

47
6 18
1 20
21
19 209 235
34
1
9
—
14
11
—
2
2
—
—
1
—
68
45
—
1
4
—
—
41 432

435
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TABLICA III.

P rzyczyny zejść śmiertelnych.
śmierci
Zapalenie płuc włóknikowe
Zapalenie opłucnej i płuc
Gruźlica płuc i innych narządów
Ostra gruźlica prosówkowa
Ostre sprawy zapalne żołądka i jelit
Choroby mięśnia sercowiego
Niedomoga czynnościowa serca
Uwiąd poraźny
Napad poraźny
Stan padaczkowy
Róża i(erysipelas)
Zapalenie mózgowe pogrypowe
Ropne zapalenie opon mózgowych
Ropień w móżdżku
Guzy mózgowia
Posocznica
Ropne zapalenie wyrostka sutkowego
Zaduszenie się (w napadzie)
Razem

yny

m.

k.

1
1
10

2
1
16
1
2
4
5
3
1

—

3
4
6
12
6
1
1

—

—
.1
1

razem
3
2
26
1
5
8
11
15
7
1
2

1

■
---

1
:1
ll
1
1
1
1

47

41

88

1
—

—
—
—

—
1
1
1
1

W ciągu roku sprawozdawczego lekarze Zakładu wydali 75 opinii o podsądnych, przebywających z m ocy decyzji sądowych i(67 m. i 8 k.)
Wyniki badań podsądnych, o których wydane zostały opinie, przed
stawiają się w sposób następujący:
k.
m.
4
20
1) Niepoczytalni zupełnie
2) Poczytalność ograniczona do stopnia nieod
2
31
powiedzialności
3) Poczytalność zmniejszona z zachowaniem od
2
18
powiedzialności
—
8
4) Poczytalni
8
67
Razem
Pod względem rozpoznania psychiatrycznego badani podsądni zaliczali
się do grup następujących:
k.
razem
m.
1
2
1
1) Parkinsonizm pośpiączkowy
—
9
9
2) Alkoholizm
I
1
—
3) Psychoza poporodowa
—
6
6
4) Psychozy luetyczne i paraluetyczne
1
1
—
5) P sychozy inwolucyjne
1
1
—
6) Epilepsja
1
17
16
7) Rozszczepienie psychiczne
1
13
12
8) Degeneracja psychopatyczna
16
14
2
9) Niedorozwój psychiczny
9
8
1
10) Brak objaw ów patologicznych
8
75
67
Razem
Do s z k ó ł k i - o c h r o n k i uczęszczało w ciągu roku sprawozdaw
czego 37 dzieci i(17 chł. i 20 dz.): na dzień 1. I. 1928 r. pozostało dzieci 19-ro
(9 chł. i 10 dz.).
Dzieci te można było pod względem pedagogicznym podzielić na trzy
grupy, a mianowicie:
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1) dzieci uczące się systematycznie w zakresie mniejwięcej 3 niższych
oddziałów szkoły powszechnej (psychoza pośpiączkowa — 5, padaczka — 3,
scliizophrenia — 3, psychoza man.-depressiva — 1, chorea minor. — 1. nie
dorozwój psychiczny — 9):
2) dzieci zdolne do wykonywania tylko robót ręcznych (idiotyzm — 1,
otępienie padaczkowe — 4, psychoza pośpiączkowa — 2), oraz
3) dzieci niezdolne ani do nauki, ani do wykonywania robót ręcznych
(daleko posunięte otępienie padaczkowe — 2, wczesna schizofrenia — 1, nie
dorozwój psychiczny o stopniu wyższym — 5).
Stosowano w Zakładzie kąpiele lecznicze, koce, odosobnienie, immobilizacię, oraz hyoscynę i środki nasenne.
Chorzy pracowali w kuchni, gospodarstwie rolnem i ogrodzie, w war
sztatach, w domach prywatnych, w kancelarii i bibliotece, aptece i w pawi
lonach. Pracowało 27,7% (28,6% mężczyzn i 26,7% kobiet).
W roku sprawozdawczym odbyło się 29 zabaw, w tern 9 przedstawień
i 14 zabaw tanecznych. Założono drugi aparat radiowy.
W roku sprawozdawczym notowano następujące przypadki chorób za
kaźnych wśród chorych;
razem
k.
m.
__
1
1
1) Dur brzuszny
__'
1
1
2) Paratyphus B i C
18
14
4
^
3) Róża
16
4
12
4) Grypa
—
23
23
.s) Angina
9
13
4
6) Malaria
25
14
11
7) (irnźlica otwarta
4 ■ 21
17
5) Jaglica
rze52
52
wodu pokarmowego
—
1
ł
10) Pneumonia
171
128
43
Razem
W marcu roku sprawozdawczego zachorowało pozatem na Paratyphus B i C siedm osób z personelu.
Z chorych ewakuowanych z Zakładu w Tworkach do zakładów b. dziel
nicy pruskiej pozostało tam na 31. XII. 1927: w Kocborowie — 502, w Świeciu —= 130, w W ejherowie — 5, w Dziekance — 111, w Owińskach — ,37
i w Kościanie — 25, ogółem w ięc 810 chorych.
Z powodu braku miejsca odmówiono przyjęcia do Zakładu 426 zgtaszaiących się chorych.
Ucieczek chorych było 33 (24 m. i 5 k.,_a 5 m. uciekało 2 razy),9 przy
padków ucieczki dotyczyło podsądnych, z których 3 nie powróciło. Ogółem
nie wróciło 7 chorych.
W szpitalu uprawiano 28K ha pola i ogrodów, a w tej liczbie: 19 ha
pola ornego, 2)4 ha łąki i 7 ha ogrodu warzywnego i owocow ego.
Na folwarku utrzymywano przeciętnie dziennie: 13 koni, 3 źrebaki, 31
krów mlecznych. 1 stadnika i 82 wieprze.
Zakład korzystał z usług dwóch samochodów ciężarowych.
W roku sprawozdawczym dokonano: przebudowy, kuźni, obory, kur
nika, 2 szop węglowych, urządzono mieszkanie oraz nowy magazyn tech
niczny , rozszerzono piekarnię, przerobiono mieszkania rzemieślnicze na
urzędnicze, przebudowano skarbiec (uszkodzony przez^ włam ywaczy), prze
prowadzono gruntowny remont całego szeregu pawilonów, wykończono stró
żówki. Dalej zakupiono 2 silniki elektryczne, przedrukowano chodniki wzgl.
wyłożono je betonem, wykonano wzgl. naprawiono p pk any wewnętrzne
i ogrodzenie zewnętrzne, wyłożono terrakotą szereg ubikacji w pawilonach,
a 'w części ułożono podłogę składo-drzewną, przeprowadzono gruntowny re
mont samochodów oraz wybudowano dom mieszkalny dla 36 rodzin pracow
ników Zakładu.
N. P. 0
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Ogółem koszt prac konserwacyjnych i inwestycyjnych wyniósł w roku
sprawozdawczym 356,617,34 zł.
Przeciętny koszt jednego dnia zakładowego wynosił 4,12 zł. Koszta
inwestycji budowlanych obciążyły ponadto koszt dnia zakładowego kwotą
S8.6 gr.
Taksa szpitalna wynosiła w ciągu całego roku: klasa I. — zł 10,—, klasa
II. -- zł 8.— , klasa 111. — zł 4,50.
Dochody

szpitala.

Dotacja M.S.W. (DepartamentuSłużby Zdrowia)
Koszta kuracyjne zaległe ibieżące
Polwark i ogród
Różne
Razem
Rozchody

1.331,000,— zł
1.331.799,65 zł
92.419,26 zł
12.891,02 zł
2.758.109.93 zł

szpitala.

Płace personelu
Opał, światło i utrzymanie porządku
Konserwacja budynków
Żywienie chorych
Bielizna, odzież i sprzęty
Koszta lekarstw i wydatki sanitarne
Budowle i inwestycje
Uprawa ogrodów i pól i utrzymanie inwentarza
Utrzymanie chorych w zakładach pomorskich i po
znańskich
Remanent dotacji (saldo na r. 1928)
Różne ,
Razem

562.741,19
126,990,76
66.618,48
387.934,95
94,253,59
11.597,58
274.956,76
101.222,75

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

1.048.785,75 zł
54.237,92 zł
28.770,20 zł
2.758.109,93 zł
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NADESŁANE.

ANKIETA W SPRAWIE ZABAW I GIER RUCHOWYCH
POLSKICH.
JcsteśiTiS' narodem, posiadającym piękną i bogatą rodzimą tradycję
we wszystkich działach kiiitiiry. Mało jednak mamy skłonności do badania
tej tradycji, a najmniej bodaj — do pielęgnowania tych jej elementów, które
dadzą się pogodzić z wymaganiami życia nowoczesnego. Jednym z jaskraw
szych przykładów tej karygodnej obojętności na skarby rodzimej cywilizacji,
jest bez wątpienia nasz stosunek do staropolskich zabaw i gier ruchowycli.
U wielu narodów Zachodu ogłoszono o tym przedmiocie szereg poważnych
dzieł naukowych, a prastare gry, pieśni i pląsy uczyniono niezbędną częścią
składową narodowego wychowania. U nas dążność podobna już zapocząt
kowana; na przeszkodzie jej wszakże stoi nieznajomość znacznej części wła
snego w tej dziedzinie bogactwa. Dla częściowej choćby poprawy tego
stanu rzeczy, póki czas — póki resztki tradycji nie zatoną w powodzi cu
dzoziemszczyzny, ogłaszamy niniejszą ankietę. Prócz wspomnianego celu
~ unarodowienia naszego wychowania fizycznego — ma ona do spełnienia
niemniej ważne zadanie naukowe. Pomoże nam wyświetlić niejasną jeszcze
w wielu szczegółach genezę zabaw, ich związki z całością kultury narodo
wej nieraz zamierzchłych wieków, ich wędrówki i przemiany pod wpływem
zmiany środowiska i t. p.
'
‘
Najusilniej tedy w zyw am y na pomoc przedewszystkiem inteligencję,
stykającą się z ludem: Duchowieństwo, nauczycielstwo, lekarzy i in. Nie
mniej pożądane będą własne łub cudze, lecz w miarę możności dokładnie
spisane wspomnienia członków starszej generacji. Także szkolne reminiscen
cje są cenne, o ile odnoszą się do czasów, gdy młodzież grywała w palanta,
ekstrę, metę, i t. p., kierując się wyłącznie tradycja (przed wcieleniem gier
w program zajęć szkolnych).
Oto główne zagadnienia, na które prosimy o odpowiedź:
1) . Kiedy (rok) i gdzie (miejscowość, powiat, województw o) odpowia
dający czynił swe spostrzeżenia?
2) . Uczestnicy opisanej zabawy lub gry: ich wiek, płeć, narodowo.ść,
warstwa społeczna.
3) . Czy dana zabawa (gra) ograniczona do pewnego sezonu? Jeśli tak,
do któr-ego? Ewentualnie jej połączenie z obrzędem ludowym do
rocznym, świętem kościelnem, obrz. weselnym i t.p.
4) . Ewentualny charakter obrzędowej samejże zabawy lub gry (zwła
szcza przy grze zaczynającej sezon, lub wchodzącej w skład w y 
mienionych pod 3 uroczystości).
5) . 'i eren zabawy (gry); izba, podwórze, pole, droga, las i t.p. i przy
bliżone wj^miary przestrzeni, na której ona się rozgrywa. Miejsca
na tym terenie, posiadające szczególnie znaczenie (meta, gniazda etc)
ich nazwy, wymiary, stosunek wzajemny.
6) . Ewentualne przybory (kijki, krążki, kamyki, kostki, piłki etc.), ich
nazwy, opis, sposób sporządzania (np. szycie lub toczenie piłek).
7) . Ilość uczestników,- ewtl. podział na drużyny (partje), hierarchia
graczy;^ i odnośne nazwy (np. matka, bachory, gęsi, wilk etc.).
8) . Sposób wyboru drużyn, lub graczy o odmiennych rolach (odlicza
nie z pomccą wierszyków, wymierzanie na kiju etc.).
9) . Przebieg zabawy (gry), opisany zwięźle lecz jasno, tak aby czytel
nikowi umożliwić dokładne jej odtworzenie. Prosimy nie pomijać
żadnej nazwy, formułki (djalogu), piosenki i t.p., oraz zachować
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■właściwości gwary ludowej, nie wyłączając wyrażeń mniej przy
zwoitych.
U w a g i . Ankieta nasza ma za zadanie zbadanie zabaw o formie usta
lonej tradycją. Nie należą tu zatem proste zabawy naśladowcze (w szkołę,
pociąg, kuchnię etc.) o zmiennej nieraz postaci, zależnej^ od wrażeń, działa
jących chwilowo na wyobraźnię dziecięcą. Odpadną też świeże nabytki obce.
jak piłka nożna, tenis, koszykówka etc. Dalej odpadną wszelkie elementy
(więc choćby rodzime) wyuczone w szkole. Natomiast polskości naszego
materiału nie należy traktować zbyt ciasno etnograficznie. Elementy polskie,
ruskie, białoruskie, litewskie a nawet niemieckie i żydowskie, przedewszystkiem z obszaru dzisiejszej Rzeczypospolitej, lecz i z dawniejszych jej prowincyj, oraz z terenów emigracyjnych, tak silnie zazębiają się wzajemnem od
działywaniem w ciągu długich stuleci, że wszystkie stanowią niezbędną pod
stawę do badań nad tą częścią polskiej kultury.
Nawet drobne przyczynki do stanu naszej wiedzy w tym zakresie tnogą okazać się cennemi. Odpowiadający też nie powinien się zrażać tern,
że zaobserwował choćbym jedną tylko zabawę, ani niedokładnością opisu w yszłej z użycia gry, podanej ze wspomnień jakiegoś staruszka. W każdyrn
razie jednak pożądany spis zabaw (gier), uprawianych w danej miejscowości.
Przy nazwach interesujące będzie ich tłumaczenie przez lud niemniej ew.
nazwy dwojakie jednej i tej samej gry.
Bardzo pożądane też są rysunki przedstawiające teren zabawy (gry),
ustawienie uczestników, przybory etc., oraz nuty piosenek, śpiewanych przy
.grze. Niemniej użyteczne będą też okazy przyborów, wyrabianych przez
samychże uczestników.
W razach wątpliwości, czy dana zabawa (gra) jest ruchowa, korzy
stniej będzie podać jej opis na wszelki wypadek, dranice bowiem rucho
wych i nieruchowych elementów są nieraz niepewne, co więcej zaś, w ciągu
ich wędrówek, z kraju do kraju, czy z okolicy do okolicy, zamiana z rucho
wych na nieruchowe i odwrotnie nie należy do rzadkości.
Wielkiem ułatwieniem pracy, przy .gromadzeniu tego materiału, będzie
posługiwanie się podręcznikiem prof. E. Piaseckiego (Zabawy i gry ruchowe,
wyd. 3, L w ów —Warszawa, Książnica Atlas, 1922), zawierającym cały znany
dotąd dorobek polski. Pominąwszy nieco elementów obcych (Nr. 87—92,
121, 133). uważny czytelnik łatwo się zorientuje, czy obserwowana przezeń
zabawa lub gra jest jeszcze nieopisana: w takim razie dokładny opis konie
czny. .leśll zaś nowo zaobserwowanemi są tylko pewne szczegóły (okolica
inna, niż podano w podręczniku, inne nazwy, formuh', piosenki, przybory,
inny wiek lub płeć uczestników, różnice w przebiegu gry i t. p.), wystarczy
wówczas dokładne powołanie się na podręcznik (nazwa opisanej tam gry,
numer,, stronica) i przytoczenie zauważonych różnic.
.
Materiały prosimy skierować do Dyrekcji Studjurn W ychowania Fizy
cznego Uniw. Pozn., Poznań, 3, Park Wilsona, z dopiskiem; „Ankieta , mo
żliwie rychło, najpóźniej zaś do 1-go września 1928. Będą one opraco^wywane pod osobistem kierownictwem prof. E. P i a s e c k i e g o . Cenniejsze
przyczynki ogłosi się drukiem w całości, lub w obszernem streszczeniu, na
łamach miesięcznika ..Wychowanie Fizyczne“ , lub w „Pracach Nauk. Stu
dium W . F. Uniw. Pozn.“ . Ankieta jest finansowana z zasiłku Państwowego
Urzędu W ych. Fiz. i Przysp. Wojsk, w Warszawie.
Zarząd P olskiego T ow a rzystw a Balneologicznego w Krakowie wydał
następującą odezwę:
O TWÓRCZY
C Z Y N . Królewski Kraków składa w tym roku
hołd pamięci swojego pierwszego autonomicznego prezydenta, twórcy na
szeroką skalę zakrojonych planów rozwoju i urządzenia miasta, nigdy nie
zapomnianego Józefa D i e t l a , profesora i rektora Jagiellońskiego Uniwer
sytetu, rozgłośnej sławy lekarza i wiernego syna polskiej ziemi, „Ojca Pol
skiej Balneologii” . W uroczystym obchodzie nie zabraknie napewno przed
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stawicielstwa polskiego zdrojownictwa. Ale fizyczne uczestnictwo, złączone
nawet z najglębszem odczuciem wielkiej duszy, wielkiej m ocj' czynu
D i e t l a , to stanowczo zainato dla prawdziwego uczczenia pamięci tego
niepośredniej miary człowieka i dla stwierdzenia niewygasłej wdzięczności
za to wszystko, co zdziałał dla polskiego zdrojownictwa i dla polskich
uzdrowisk i co przygotował dla ich dalszego rozwoju. Na to trzeba czynu!
1 tylko czynem mogą zdrojownictwo i uzdrowiska zadokumentować, że
D i e t l a rozumieją, znają jego balneologiczny testament, że chcą i potrafią
go wykonać.
Fundamentem, na którym D i e t l oparł twórczą robotę na polu pol
skiej balneologji i swoją własną i swoich współpracowników, była stworzona
przez niego w łonie b. Krakowskiego Towarzystwa Naukowego, Komisja
balneologiczna, instytucja o charakterze wybitnie naukowym, dostosowana
przytem do realnych w ym ogów praktycznego życia. Wiedział D i e t l aż
nadto dobrze, że bez naukowej organizacji ani balneologia nasza, jako ważna
gałąź wiedzy lekarskiej, ani uzdrowiska, jako ważna gałąź gospodarstwa
narodowego, nie staną , na wysokim poziomie, nie zrównają się z tern, czem
tak bardzo słusznie szczyci się cały Zachód’ europejski. Zaczątkiem jej
dla Polski miała być Komisja balneologiczna - skończoną formą Akade
micka Szkoła Balneologji.
Idea D i e t l a przyświecała i przyświeca w dalszym ciągu wszystkini
kolejnym spadkobiercom jego balneologicznej roboty. O urzeczywistnienie
jej stara się, ze wszystkich swoich sił, od szeregu lat Polskie Towarzystwo
Balneologiczne. I urzeczywistnienie przestało być mrzonką z tą chwilą,
kiedy starania przyjęty realną formę gromadzenia składek na budowę i na
urządzenie Instytutu liahieologicznego w Krakowie, a w akcji gromadzenia
wzięło udział wielkie grono lekarzy, w cale' liczne uzdrowiska, a nawet
osobistości, stojące poza zdrojownictwem.
Polskie Towarzystwo Balneo
logiczne posiada w tej chwili dość już znaczny kapitał, jako Fundusz Budowy
Instytutu Balneologicznego, oraz zapewnienie darowizny gruntu od Pre
zydium miasta Krakowa, o ile do budowy będzie mogło przystąpić.
Czyn, jako w yraz hołdu, złożonego pamięci D i e t l a , a równocześnie
jako spełnienie podstawowej części .lego balneologicznego testamentu, to
przynajmniej założenie węgiehiiCgo kamienia pod gmach naukowego ogniska
polskiej balneologji. Z apelem o ten czyn zwraca się Polskie Towarzystwo,
w pierwszym rzędzie do wszystkich lekarzy, pracujących zawodowo po
krajowych uzdrowiskach, do Komisji Uzdrowiskowych, do właścicieli uz
drowisk i wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw zarobkowych, działających
na terenie uzdrowisk. Wszystkich prosi Towarzystwo bardzo gorąco i bar
dzo usilnie o pomnażanie Funduszu Budowy Instytutu. Prosi i o więcej
jeszcze, o zjednanie dla tej samej myśli ogromnego zastępu osób, którym
uzdrowiska dają zdrowie i siły, a chociażby tylko sposobność do w ytch
nienia i do wielorakiej rozrywki. Wszak i od nich należy się wdzięczność
„Ojcu polskiej balneologji” .
Ale nie wolno nam kończyć na tern tylko. Apel Towarzystwa zw ró
cić się musi w inną jeszcze stronę, w stronę najwyższych W ładz pań
stwowych, wykonawczych i ustawodawczych, musi powiedzieć i podkre
ślić, że 50 lat po zgonie Odnowiciela polskiego zdrojownictwa, Kraków, ko
lebka odrodzenia, arena działalności D i e t l a i kolejnych jego spadkobier
ców w pracy balneologicznej, czeka w wolnej, odrodzonej Polsce już całe
dziesięciolecie na spełnienie naukowych, dla całego zdrojowiska niezmier
nie ważnych postulatów rodzimej balneologji.
W Krakowie, w lipcu 1928. r.
Za Polskie Towarzystwo Balneologiczne.
Sekretarz:
Dr. Tadeusz Heller.

Prezes:
Prof. dr. L. Korczyński.
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KOMITET BUDOWY POMNIKA DLA UCZCZENIA PAMIĘCI CZŁONKÓW
SŁUŻBY ZDROWIA POLEGŁYCH ZA OJCZYZNĘ.
Warszawa, Szpital Ujazdowski. — Tel. 522-30. — Konto P. K. O. 14.111.
Odezwa.
Jak długą jest historia walk o wolność naszej Ojczyzny, tak długą jest
lista tych, co w służbie zdrowia wojsk polskich spłacili daniny życia i krwi
na Jej ołtarzu.
Byli to lekarze, farmaceuci, felczerzy, były siostry-sanitarjuszki i prości
sanitariusze, były też wolontarjuszki i wolontariusze, dla których głosem su
mienia i obowiązku była pomoc walczącym.
Ginęli oni za czasów napoleońskich, ginęli w walkach powstańczych,
a później w Legionach i różnych formacjach ochotniczych.
Dziesiątki i setki ich ginęły w zapomnieniu na oddalonych lądach i mo
rzach, w mrocznych więzieniach Sybiru do końca swych dni służąc współ
braciom swą wiedzą i pomocą.
A iluż ich poległo w ostatnich bojach?
Niewiele ich nazwisk zna historia.
W iększość poległa tak cicho i niiespostrzeżeniie, jak cichą była ich praca
i poświęcenie dla cierpiących współbraci.
Któż zliczy te imiona, kto oceni ich ofiarność?
Nie społeczeństwo, bo ich nie zna i nic o nich nie wie. Wielkie zadanie
sanitariatu nie zaw’sze znajdzie zrozumienie w społeczeństwie. Ludzi bardziej
przekonywa i olśniewa jeden wielki czyn, jeden odruch męstwa, niż długa,
cicha i nieefektowna choć ofiarna i pełna niebezpieczeństw praca.
My tylko sami, służba zdrowia winniśmy to ocenić. Rzucony projekt
uczczenia pamięci poległych winien znaleźć szerokie echo.
Chcemy wznieść im pomnik.
Stanie on w stolicy Odrodzonej Ojczyzny, gdzie będzie widomym zna
kiem, że nie zginęła pamięć o poległych bojownikach. Będzie on dla przysz
łych pokoleń drogowskazem, jak należy żyć i umierać dla Ojczyzny.
Komitet zwraca się z gorącym apelem, do wszystkich, związanych
V.- jakikolwiek sposób ze służbą zdrowia. Poprzyjcie nas. Nawet drobny,
ale zbiorow y wysiłek tysięcy ludzi stworzy dzieło godne pamięci tych, któ
_______
rych uczcić chcemy.
„PREPARATY — LUDWIK SPIESS i SYN“ . (4. wydanie). — Przegląd
tej broszury świadczy o postępie, jaki zrobił nasz rodzimy przemysł chemiczno-lekarski w ostatniem 10-łeciu. Ilość wymienionych w broszurze prze
tworów (przeszło 500 preparatów) dowodzi, że możemy i powinniśmy się
obejść bez preparatów zagranicznych, które przez w yroby rodzime obecnie
już w zupełności zastąpić można.
W myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27. 9. 1928 Mennica
Państwowa wykonała:
a) . M e d a l
Dziesięciolecia
Odzyskanej Niepodleg
ł o ś c i . Prawo otrzymania medalu służy tym, którzy odbyli czynna
służbę wojskową lub pełnili faktyczną służbę w urzędach polskich
w czasie od dnia 11. listopada 1918 do dnia 11. listopada 1928;
b) . M e d a l P a m i ą t k o w y z a W o j n ę 1918-1921 r.: prawo otrzy
mania medalu służy obywatelom i obywatelkom polskim oraz cu
dzoziemcom, którzy w czasie od 1 listopada 1918 do 18 marca 1921
współdziałali z wojskiem polskiem w polu czy w kraju.
M e d a l e są do n a b y c i a w T o w a r z y s t w i e P o p i e r a n i a
W y tw ó r c z o ś c i Polskiej w Warszawie, Aleje Jerozolim
skie
nr. 43.

S t a r a

D r o g e r j a

EDMUND

SEIDEL

G N IE Z N O

TELEFON Nr. 258.

Z A Ł O Ż O N A

R O K U

UL, WARSZAWSKA 6.
1881.

Baczność!
Polecam w najlepszych gatunkach po cenach bardzo korzystnych:

!■
F A R B Y : 9°tow e do malowania, lakierowe
i pokostowe w różnych kolorach

Pędzle - Szczotki malarskie i szablony
K R E D Ę do bielenia w beczkach i luzem
po

n a jta ń szej c e n ie !

Gips — Karbolineum -- Kwas solny
Dla zwierząt domowych i pociągowych: fosforan wapna,
kredę dia bydła, sól bydlęcą, sól w bryłach (lizawkę)!
Najróżniejsze proszki dla koni, świń i krów.
Środki przeciw molom, muchom, karaluchom i t. d.
W wielkim wyborze i korzystnych cenach: Mydła toale
towe, Kolońskie wody. Pudry, Perfumy (także i na wagę) i
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Prace Oryginalne.

Projekt Rozporządzenia o opiece nad osobami
psychicznie choremi.
Rozbiór i wskazania.
Podał

Prof. dr. med. R- Radziwiłłowicz.

Nawiązując do artykułu kol. Piotrowskiego p. t. „Uwagi
krytyczne do projektu Rozporządzenia Pana Prezydenta Rzeczypospoiitej o opiece nad osobami psychicznie choremi” , pragnąłbym
jego rozważania uzupełnić myślami następującemi.
Godzę się całkowicie z kol. Piotrowskim, że sprawa jest
tak piina, że nie może czekać aż ustawa psychjatryczna przejdzie
przez wszystkie etapy ustawodawczego załatwienia, lecz że trzeba
rozwiązania chociażby najpilniejszych zagadnień dokonać w drodze
rozporządzenia administracyjnego. Zapewne, katastrofa jest tak
wielka, że nawet tak radykalny środek jak ustanowienie Komisarza
Rządowego, obdarzonego szczególnemi pełnomocnictwami, byłoby
wskazane. Mam nadzieję, że obejdzie się bez tego heroicznego
środka. Jak słyszę, ma być przywrócone Ministerstwo Zdrowia
Publicznego i Minister, jako członek Gabinetu, mógłby bez tru
dności uzyskać potrzebne pełnomocnictwo dla zaprowadzenia rady
kalnych zmian w istniejącym stanie rzeczy. Musi tylko przyszły
Minister Zdrowia Publicznego zdawać sobie dokładnie sprawę z te
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go, do czego ma dążyć i mieć zdecydowaną wolą przeprowadzenia
postulatów, które uzna za słuszne. Praca nad ustawą psychjatryczną może i powinna iść swoją powolną drogą, natomiast wszy
stko, co pilniejsze, powinno być załatwione drogą rozporządzenia
ministerjalnego. Lecz jedna i drugie powinny być oparte na tych
samych podstawowych założeniach. Dlatego, poddając w rozwa
żaniach obecnych krytyce „Rozporządzenie", chcę jednocześnie
wysnuć także i wnioski twierdzące, wskazania dla ustawy i rozpo
rządzenia ministerjalnego.
Najważniejszy zarzut jaki stawiam „Rozporządzeniu" jest
ten, że nie jest to projekt ustawy o opiece nad osobami psychicz
nie choremi, lecz że jest to raczej projekt ustawy o opiece nad
osobami psychicznie zdrowemi, ażeby nie były zamykane i prze
trzymywane w zakładach psychjatrycznych jako chorzy.
Ten cel widnieje w całym projekcie, a w szczególności
znajduje swój zdecydowany wyraz w rozdziale lV-ym rozporzą
dzenia.
Przesąd — żeby rzecz nazwać najłagodniej — że w zakła
dach psychjatrycznych dla celów przestępczych czy Innych nie ma
jących nic wspólnego z lecznictwem są zamykani i przetrzymywani
psychicznie zdrowi, a przynajmiej osoby, nie wymagające leczenia
zakładowego, że oto mąż umieszcza tam niewygodną dla siebie
żonę, bo prowadzi romans z kim innym, że podobnie postępuje
żona z niewygodnym dla siebie mężem, że syn umieszcza tam
ojca, żeby wcześniej dostać się do spadku i t. d. — jest bardzo
rozpowszechniony, to prawda. Lecz, czy należy go „petryfikować"
w ustawie? Jest to przecież oczywisty nonsens. Dość chwilę za
stanowić się nad tern, ażeby to stwierdzić. Jeżeli dajmy na to
ktoś zechce w rzeczy samej dopuścić się przestępstwa i umieścić
w zakładzie psychjatrycznym osobę zdrową drogą przekupstwa,
— a tylko tą drogą rzecz taka mogłaby być dokonana, — to
proszę pomyśleć, ile osób zainteresowany musiałby przekupić:
dyrektora, lekarzy, cały personel pielęgniarski, przytomniejszych
chorych, osoby odwiedzające chorych, ażeby rzecz się nie wydała,
bo każda ze wspomnianych powyżej osób mogłaby donieść proku
ratorowi o fakcie i wszystkie osoby winne zostałyby pociągnięte
do odpowiedzialności karnej. Wieleż to osób należałoby wciągnąć
do przestępstwa i jakiemi sumami należałoby opłacić ich zgodę na
udział w przestępstwie!

ZESZYT I-H.

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA

Oczywiście rzecz taka może istnieć w wyobraźni prostacz
ków, w powieściach sensacyjnych, w detektywnym kinematografie,
lecz nie może istnieć w rzeczywistości. Powie ktoś: może nie być
przestępstwa, lecz może być pomyłka lekarska i od tej trzeba
ludzi bronić. Zapewne, pomyłki mogą zdarzać się, lecz na czem
polegałaby pomyłka w tym wypadku?
Na tern, że jeden
psychjatra, zwykle mniej doświadczony, powie, że tego chorego
można ieczyć w domu, że niema potrzeby oddania go do zakładu,
inny natomiast, zwykle bardziej doświadczony, powie, że nie,
że trzeba go usunąć z warunków, w których choroba powstała, że
trzeba go dla leczenia i zabezpieczenia go np. przed targnięciem
się na własne życie umieścić w zakładzie psychjatrycznym. Do te
go tylko może sprowadzać się „pomyłka", bo wszak każdy chory
zostaje przyjęty na zasadzie świadectwa lekarskiego, a więc może
być przyjęty tylko człowiek, u którego stwierdzono fakt istnienia
choroby psychicznej i potrzebę umieszczenia go w zakładzie. Kto
zresztą ma rozstrzygać o fakcie ewentualnej pomyłki? Sędzia, a nie
lekarz, jak chce Rozporządzenie. Rzecz tę rozważył tak gruntownie
kol. Piotrowski, tak jasno wykazał bezpodstawność poruczania tej •
czynności sędziemu, że nie chciałbym zastanawiać się dłużej nad
tern, aby nie powtarzać argumentów przytoczonych przez niego.
Chcę tylko dodać, dla czci naszego zawodu, źe nie zdarzył się
żaden taki wypadek, ażeby zostało udowodnione, że w zakładzie
psychjatrycznym została umieszczona osoba, nie wymagająca takie
go leczenia. Sprawy z oskarżeniem psychjatrów o czyny tego ro
dzaju podnoszono niejednokrotnie w wielu krajach. Dość wspom
nieć słynną komisję pod przewodnictwem członka Izby Gmin dr.
Moun wyznaczoną w tym celu w Anglji, słynne zbadanie pod tym
względem wszystkich zakładów psychjatrycznych we Francji, zarzą
dzone przez Gambettę za jego pierwszego ministerstwa, słynny
„Aufruf" pastora dra. Stóckera, który tyle wrzawy narobił swego
czasu w Niemczech. Wszystkie wykazały całą bezmyślność pod
noszonych oskarżeń. Jest wyjątek, prawda. Zdarzył się w Hiszpanji za panowania królowej Izabelli, kiedy skazano kilku lekarzy
za umieszczenie rzekomo zdrowej grandessy w zakładzie psychja
trycznym. Lecz i tutaj kara nie została wykonana, bo lekarzy tych
ułaskawiła królowa, za wstawieniem się paryskiej Association Medico-Psychologique. Można być spokojnym, źe tak poważna insty
tucja jak wymieniona nie wstawiłaby się za osobami, nad któremi
ciążyłby choć najmniejszy cień podejrzenia o przestępstwo.
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I na takiej fikcji opiera się założenie, na którem jest zbu
dowany cały IV rozdział Rozporządzenia. Powiadają, źe od tego
można przecież zwarjować, jeżeli ktoś dostanie się do szpitala.
Otóż niemożna. W zakładzie psychjatrycznym można stracone
zdrowie psychiczne odzyskać, lecz nie można go stracić, podobnie
jak nie można np. zarazić się gruźlicą w sanatorjum dla gruźli
czych. Zachorow'ać psychicznie można wszędzie, w domu, w biu
rze, lecz nie w zakładzie psychjatrycznym. Czemże jest zakład
psychjatryczny? Niczem innem jak środowiskiem przystosowanem
do potrzeb psychicznie chorego. Najistotniejszym rysem choroby
psychicznej jest nieprzystosowanie postępowania chorego do wy
magań środowiska, w którem przebywa chory. Skoro góra nie
chce przyjść do Mahometa, wtedy Mahomet idzie do góry. Psy
chicznie chory nie może przystosować się do środowiska, trzeba
środowisko przystosować do niego. Taka jest istota zakładu psychjatrycznego; co może być w tern takiego, od czego można „zwar
jować" ! Obcowanie z innymi chorymi? Wiemy, że atmosfera
psychiczna każdego chorego podlega prawu Qay-Lussac’a, podo
bnie jak różne gazy zachowują się w stosunku jedne do drugich
jak puste przestrzenie, to samo dzieje się z choremi. Nie oddziaływują na siebie wzajemnie. Jeżeli zdarzy się że chory, po przy
byciu do szpitala, ocknie się z chorobliwego zaburzenia świado
mości, zda sobie sprawę do czego np. swojem pijaństwem siebie
doprowadził, to będzie to obudzeniem się jego zaburzonej przez
chorobę samowiedzy; może być chwila nawet przykra, lecz będzie
dla niego zbawienna, bo z chwilą obudzenia jego samowiedzy właści
wie uskuteczniać zacznie się zdrowienie, jego wychodzenie z choroby.
Najznakomitszy projekt ustawy psychjatrycznej, jaki znam
— a powstały one po wojnie jak grzyby po deszczu, — projekt
nietylko najlepszy z dotychczasowych, lecz sam w sobie poprostu
doskonały, projekt prof. Rittershausa z Hamburga (ogłoszony jako
dodatek do tomu 86-go w Alig. Zeitschrift fiir Psychiatrie), w pa
ragrafie 91 przewiduje sankcje karne dla tych, co rozpowszechniają
ubliżające wieści o zakładach psychjatrycznych. ,,Rozporządzenie'*
podpadałoby pod brzmienie powyższego artykułu, ponieważ impli
cite zawiera tego rodzaju myśli uwłaszczające zakładom.
Nie chcę rozszerzać nadmiernie krytyki ,,Rozporządzenia“ ,
chodzi mi bowiem głównie o pozytywne wskazania do przyszłej
ustawy czy rozporządzenia ministerjałnego. Nie mogę jednakże
zgodzić się z kol. Piotrowskim, że można przyjąć bez zastrzeżeń
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cały I-y i ll-y Rozdział Rozporządzenia. Uważani, żą są w nich
rzeczy do zmienienia, lecz głównie chodzi mi tu w tej chwili o to
że nie może pozostać w dotychczasowem brzmieniu pierwszy prze
pis Rozporządzenia, określający cel i charakter ustawy o opiece nad
psychicznie choremi. Nie można zadowolnić się ogólnikiem w po
staci wskazanej w Rozporządzeniu: Prawo każdego do zdrowia
psychicznego i obowiązek Państwa dostarczenia mu warunków
odzyskania utraconego zdrowia musi być w ustawie o opiece jasno
i kategorycznie wskazane. Musi być dalej wskazane, jaka ma być
ta opieka. Że nie może polegać ona li tylko na zamknięciu psy
chicznie chorego za kratami, ażeby nie zagrażał bezpieczeństwu
publicznemu, lecz opieka ta ma mieć na względzie nietylko bez
pieczeństwo innych, lecz także i osobę samego chorego, musi być
przesiąknięta troską o niego, o jego wymagania i potrzeby, musi
być dyktowana miłością bliźniego, musi obejmować leczenie cho
rego i pielęgnowanie, zgodnie z wymaganiami naukowemi. Tego
wszystkiego niema w Rozporządzeniu: odrazu w paragrafie 1-ym
powinien być dany wyraz wymaganiom powyższym. Nie wahałbym
się w sformułowaniu tego przepisu zapożyczyć jego brzmienie
z wspomnianego powyżej projektu prof. Rittershausa i nadałbym
paragrafowi pierwszemu treść i formę następującą: „Każdemu,
kto na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zachoruje psychicznie,
powinny być udzielone opieka, leczenie i pielęgnowanie, jakich
wymaga humanitaryzm i umożliwia każdorazowy stan wiedzy".
Tak zredagowany przepis w słowach jasnych, prostych
a mocnych oddawałby to, o co nam chodzi w ustawie i o co po
winniśmy walczyć i walczymy: o prawo każdego do zdrowia psy
chicznego, o humanitaryzm, o leczenie, o wymagalniki naukowe
w wykonaniu opieki.
Uderza w Rozporządzeniu przy szczególnej trosce, ażeby
psychicznie zdrowy nie dostał się do zakładu psychjatrycznego,
zupełny brak troski o to, ażeby psychicznie chory, który potrzebuje
leczenia zakładowego, mógł dostać się do zakładu. Całe zainte
resowanie Rozporządzenia pod tym względem sprowadza się do
passusu, że na potrzeby psychjatryczne przewiduje się suma, jaką
minister wstawi do budżetu w tej pozycji. Jaka to ma być suma,
jaki jej minimalny stosunek do potrzeb, jaki stopień udziału w psyehjatrycznej inicjatywie samorządowej itp., tego wcale niema w Roz
porządzeniu. A jednakże jak ta sprawa ważna, niewątpliwie ważniejsza
od wielu szczegółowo omówionych w Rozporządzeniu. Mojem zdaniem
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sprawa najważniejsza, bo stanowiąca sedno całej naszej bolączki psychjatrycznej. Jest nią katastrofalny brak miejsc w szpitalach psych
iatrycznych i ustawa o opiece nad psychicznie chorenii powinna
mówić o tern i wskazywać drogę, jak złu zaradzić — a zło jest wielkie.
Od czasu powstania naszej państwowości, stan psychia
trycznego posiadania łóżek szpitalnych zmniejszył się o 3000 łóżek,
a powiększył się — o ile wiem — tylko o nowych 1ZO w otwartym
przed dwoma laty państwowym szpitalu psychiatrycznym w Wilnie.
A brakuje nam obecnie lekko Ucząc 20.000 miejsc. Jeżeli iść dro
gą wskazaną przez Rozporządzenie, że na potrzeby psychiatryczne
przeznacza się tyle i te Minister wstawi do budżetu, a na pozycję
nowych łóżek psychiatrycznych budżet obecny przewiduje tylko
miljon złotych, jeżeli liczyć koszt jednego łóżka na dziesięć tysięcy
złotych, to idąc tą drogą musielibyśmy na zadośćuczynienie obec
nym potrzebom psychiatrycznym czekać 200 lat. Odpowiadają nam
na to: „Skarb nie ma pieniędzy". Oczywiście argument przeko
nywujący; ultra posse nemo obligatur. Nie będę wchodził w to,
czy wszystkie wydatki w państwie są równie celowe, co budowa
zakładów psychiatrycznych przy tak katastrofalnej ich potrzebie,
nie będę mówił o względach humanitarnych, o bezpieczeństwie publicznem narażonem nieraz na szwank ze strony chorych, którzy
nie znaleźli pomieszczenia w zakładzie psychiatrycznym, lecz już
sam wzgląd na koszty, na straty w majątku ogólnym, jakie pocią
ga za sobą pozostawienie niektórych psychicznie chorych poza opie
ką zakładową, na pożary wzniecione w przypadku choroby psychicz
nej, na utrudnienia w pracy i zarobkowaniu jakie powoduje opieka
nad chorym w domu itp. Te wszystkie względy ekonomiczne po
winny skłonić czynniki miarodajne do bliższego wejrzenia, jak ruj
nujące nas gospodarczo jest zaniedbywanie koniecznych potrzeb
pod tym względem. Zresztą, gotów jestem wskazać Panu Mini
strowi Skarbu źródło skąd może zaczerpnąć fundusze na potrzeby
psychiatryczne bez uszczerbku dla koniecznych potrzeb państwo
wych. Rozporządzenie wykonawcze Ministra Skarbu do Ustawy
o Monopolu Spirytusowym przewiduje z czystego dochodu mono
polowego, oprócz jednego procentu na potrzeby walki z alkoholi
zmem, dziesięć procent reszty, t.j. 9,9 procent czystego dochodu
z tego źródła na gratyfikację dla urzędników monopolu spirytuso
wego i spółdziałających urzędników Skarbu. Jeżeli przyjąć że czy
sty dochód z monopolu spirytusowego wynosi 300 miljonów zł, to
9,9 proc. tej sumy wyniesie 29 miljonów 100 tysięcy złotych. Pro
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ponują Panu Ministrowi Skarbu przeznaczyć na gratyfikację dla
urzędników Skarbu tylko połowę tej sumy, natomiast drugą poło
wę, t.j. bezmała 15 miljonów, przeznaczyć na potrzeby psychjatryczne. Pozwoli to załatwić najpilniejsze nasze potrzeby pod, tym
względem i będzie sprawiedliwe, bo wszak znacznego kontyngensu
chorych dostarcza nam alkohol.
Wracając do przedmiotu bezpośredniego moich rozważań,
t.j. do ustawy psychjatrycznej, uważam, że czy w ustawie czy
w rozporządzeniu ministerjalnem musi być wskazany stosunek w ja
kim uczestniczy państwo w wydatkach na cele opieki nad psy
chicznie choremi, a w jakim uczestniczą samorządy, że rzecz ta
musi być jasno postawiona i ściśle określona. Czy będzie to po
łowa, czy “/g czy inna cyfra; co stanowi obowiązek państwa, a co
samorządów, nie może być dłużej takiego stanu jak obecny, gdzie
nikt nie wie co do kogo należy. Powinien być także jeszcze usta
lony ciężar kosztów, jaki spada na rodzinę, jeżeli w niej znajdzie
się psychicznie chory. Obecnie dominuje zasada samowystarczal
ności zakładów, to znaczy, że koszt utrzymania chorego leczonego
w zakładzie spada cał>m swoim ciężarem na barki rodziny. Wyno
si to około 150 zł. miesięcznie. Ponieważ choroba psychiczna
trwa nieraz długo, lata i dziesiątki lat, nie trudno wyobrazić sobie,
jak niepomiernym wydatkiem jest obciążona taka rodzina, nieko
niecznie nawet zupełnie uboga, lecz np. rodzina niższego urzędni
ka, rzemieślnika, a nawet kilkonasto-morgowego włościanina.

Ustawa powinna tej rażącej niesprawiedliwości zaradzić
i wskazać w jakich rozmiarach i warunkach w takich wypadkach
przychodzić ma z pomocą rodzinom państwo i większe związki sa
morządowe, bo nie można temi ciężarami obarczać nawet samo. rządów mniejszych; dla samorządów wiejskich byłyby one za wiel
kie. Ustawa o leczeniu ubogich nie wystarczy. Dla tej kategorji
osób powinny być obmyślone inne normy oceny ubóstwa. Potrze
bna jest tutaj ustawa oddzielna lub oddzielne rozporządzenie ministerjalne.
Do tych kilku uwag ograniczam krytykę Rozporządzenia,
bo chodzi mi jedynie o twierdzenie dogmatyczne, o wskazania po
zytywne jakie powinny być założone u podłoży ustawy czy roz
porządzenia ministerjalnego.
Uważam, że nasze postulaty psychjatryczne powinny ześrodkowywać się w dwóch punktach następujących:
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1) Powinien być utworzony Państwowy Urząd Psychiatrycz
ny, podległy bezpośrednio Ministerstwu Zdrowia, kierowany przez
psychiatrę, należycie teoretycznie i praktycznie przygotowanego, rozpo
rządzającego należytym autorytetem. Urząd wykonywałby kierowniczy
nadzór nad całokształtem opieki nad psychicznie choremi w państwie.
Ponieważ choroba psychiczna sprowadza nieraz pow ikłnia
natury prawnej i społecznej, przy Urzędzie byłaby czynna Państwo
wa Rada Psychjatryczna złożona z psychjatrów, przedstawicieli
najwyższej magislratury sądowej oraz przedstawicieli społeczeństwa
np. posłów sejmowych delegowanych przez Sejm do Rady na czas
kadencji sejmowej. Przewodniczyłby Radzie i kierował jej pracami
kierownik Urzędu Psychjatrycznego. Każdy z członków Rady roz
porządzałby głosem rozstrzygającym, miałby prawo protestu i od
wołania do instancji wyższej, z tern jednakże zastrzeżeniem, że
przewodniczący Rady t.|. kierownik Urzędu Psychjatrycznego miał
by głos stanowczy, to znaczy, że uchwała, przeciwko której wypo
wie się kierownik Urzędu, ulega zawieszeniu do czasu rozstrzyg
nięcia przez instytucję odwoławczą, natomiast protest innych człon
ków Rady nie sprowadzałby tego skutku. W ten sposób beż
względu na liczebny skład Rady głos kierownika Urzędu Psychja
trycznego nie mógł by być nigdy zmajoryzowany.
Instytucją odwoławczą byłaby Państwowa Rada Zdrowia,
której rozstrzygnięcie byłoby ostateczne.
W ten sposób sądownicy i przedstawiciele społeczeństwa
mieliby należyty udział w nadzorze nad opieką nad psychicznie
choremi. Uczestniczyliby w rozstrzyganiu spravy nie-lekarskich— opie
ka nad osobą i majątkiem chorego, w których udział ich byłby
pożądany, natomiast wszystkie sprawy ściśle lekarskie byłyby
rozstrzygane li tylko przez lekarzy, bo oni tylko rozporządzają fa
chową kompetencją w tej dziedzinie.
Kierownik Urzędu przekazywałby Radzie sprawy, których
sam nie chciałby rozstrzygać, a w razach wątpliwości lekarskich
miałby pomoc i współdziałanie u lekarzy.
Kompetencje Urzędu i Rady powinny być jaknajszersze, tu
taj bowiem powinny być załatwiane nietylko sprawy bieżące, lecz
stąd powinny płynąć wskazówki, inicjatywa dla wydźwignięcia na
szej opieki psychjatrycznej na wyżyny odpowiadające naszej naro
dowej kulturze moralnej i umysłowej członków Rady.
2) Odpowiednikiem Centralnego Urzędu Psychjatrycznego
w Województwie powinien być Wojewódzki Urząd Psychjatryczoy.
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Kierownikiem Urzędu byłby dyrektor wojewódzkiego zakła
du psychiatrycznego. Jeżeli w województwie jest kilka większych
zakładów psychiatrycznych jak np. w województwach b dzielnicy
pruskiej, jeden z dyrektorów zakładów byłby mianowany przez Mi
nistra kierownikiem Wojewódzkiego Urzędu Psychiatrycznego.
W województwach, gdzie niema większego zakładu psychiatrycz
nego, czynności kierownicze i nadzorcze nad opieką psychiatryczną
w Województwie, do czasu powstania w niem zakładu psychiatrycz
nego, sprawowałby bezpośrednio Państwowy Urząd Psychiatryczny.
Przy Wojewódzkim Urzędzie Psychiatrycznym byłaby czyn
na Wojewódzka Rada Psychiatryczna, zbudowana na zasadach wyt
kniętych dla Państwowej Rady Psychiatrycznej.
Instytucją odwoławczą od orzeczeń Wojewódzkiej Rady
Psychiatrycznej byłaby Państwowa Rada Psychjatrycz-na.
Konstrukcja powyższa jest jasna i prosta. Poza kierowni
kiem Państwowego Urzędu Psychiatrycznego i jego zastępcą nie
wymaga nowych stanowisk psychiatrycznych. Nie mamy psychia
trów za dużo, i dopóki trwa stan obecny, nie mamy tak bardzo
czem kierować i co nadzorować. Zresztą, wydaje mi się, że układ
powyższy przy najbardziej kwitnącym stanie opieki psychiatrycznej
byłby wystarczający.
Wyłącza czynniki nielekarskie w rozstrzyganiu spraw czys
to lekarskich, które przekazuje wyłącznie tylko fachowcom, a w
sprawach, w których opieka psychiatryczna zahacza o stosunki
prawne i społeczne, przekazuje tym czynnikom należyty udział.
Jest do przyjęcia dla niepsychjatrów i psychiatrów. Je
żeli porównać Rozporządzenie z Ustawą z 1842 r. obowiązującą
jeszcze obecnie na terenie b. Królestwa Kongresowego, to nie
można nie stwierdzić ze stanowiska psychiatrycznego, że Rozporzą
dzenie jest krokiem wstecz w stosunku do Ustawy.
Ustawa z 1842 r. jako jedyną postać ingerencji czynników
sądowych do zakładów psychiatrycznych zna tylko obowiązek kie
rownika zakładu powiadamiania prokuratora królewskiego o każ
dym nowo przyjętym chorym do zakładu. Innych postaci ingeren
cji sądowej niema. Lecz i ten przepis jako przestarzały przesłał
być wykonywany. Prokuratorzy nie wiedzieli, co mają z temi wiado
mościami robić, lekarze zaprzestali posyłać wiadomości prokurato
rowi, uważając całą procedurę za czczą formalistykę. Jakże da
leko odbiegło Rozporządzenie od ustawy 42r. i od praktyki obecnej ?
Natomiast Ustawa 42r. roztaczała troskliwą opiekę nad chorym.
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Żądała, ażeby przy przyjęciu chorego do zakładu były przedstawione
dokładne dane o początku i przebiegu choroby w t. zw. świadectwie
kwalifikacyjnem, w którem pytania do wywiadów były bardzo
szczegółowo przedstawione i opracowane ze znajomością rzeczy.
Jakkolwiek Ustawa dopuszczała stosowanie środków przymusowych
i izolacji ze względu na bezpieczeństwo chorego i otoczenia,
jednakże dokładnie określała rodzaj środków, które wolno stosować,
innych zabraniała wyraźnie, np. umieszczanie chorego w pokoju ze
ścianą z kraty, chociaż sam widziałem system tego rodzaju po
mieszczeń, rodzaj klatki, w szpitalu w Bicetre w Paryżu.
Była w Ustawie wyraźna troska o chorego, wiał z niej
piękny duch ustawodawstwa Księstwa Warszawskiego, Królestwa
Kongresowego, który przeniknął nawet do Rady Administracyjnej,
utworzonej po upadku powstania listopadowego, której członkowie
tworzyli Ustawę 1842 r.
Jakże odbiega od niej duchem „Rozporządzenie", ustawa
o 80 lat późniejsza, pierwsza ustawa psychjatryczna w Niepodle
głej Polce, dająca posłuch przesądom, goniąca za mirażami nieist
niejących przestępstw spełnianych przez psychjatrów w zakładach
psychjatrycznych, tkwiąca korzeniami w bezmyślnej detencyjnej
ustawie austrjackiej a troszcząca się tak mało o tego, kto jest pod
miotem ustawy, o psychicznie chorego.

Lex ferenda polonaise sur Tassistance des alienes.
Par
le Prof. Ur. med. R. Radziwillowicz.

L’auteur analyse la loi sur 1’ assistance des alienćs, qui doit
ćtre presentće au parlement polonais h sa prochaine seance. Sa
critiąue est dirigće surtout sur ces points de la loi, qui introduisent
rintervention des elćments judiciaires dans la surveillance des
hópitauK des alićnes. 11 croit en gćnćral que la loi s’ occupe trop
peu des malades eux memes en comparaison avecle soin trop grand
qu’elle apporte h 1’ elaboration des questions secondaires et moins
importantes.
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Z Zakładu Leczniczego dla nerwowo chorych w Grodzisku. —Dyr. dr. J. Malkiewicz.

Z psychologii twórczości i natchnienia.
Referat na Zjaździe Lekarzy Kresowych w Łucku dnia 30. VIII. 28. wygłosił
Dr. ZDZISŁAW SZYMOŃSKI.

W czasie obserwacji pewnego przypadku nasunął mi się
szereg myśli. Przypadek poniższy referuję ze względu na jego
nieprzeciętność, ze względu na to, że pozwala on wgłębić się
w przebieg procesu tworzenia wogóle, a artystycznego w szczegól
ności, ze względu na to, że chociaż jeśli on nie wyjaśnia praw,
kierujących aktem tworzenia, to jednak dorzuci cegiełkę do pozna
nia mechanizmu psychologicznego nieświadomego, t. j. tej warstwy
psychiki, która odgrywa rolę niepomiernie wielką w życiu i w twór
czości.
Jak mi się zdaje praca moja będzie jednym więcej dowo
dem znaczenia podświadomości, t. j. tej połaci psychiki, która od
niedawna przez naukę zalegalizowaną została. Mówię.- od niedawna,
boć rzeczywiście dopiero cd czasu studjów nad hypnozą, od czasu
zrodzenia się psychoanalizy, która zajęła się i marzeniami sennemi,
od czasu eksperymentalnych badań psychologicznych (Abramowski)
psychologja zaczęła patrzeć życzliwym okiem na nową naukę
0 podświadomości. Zjawiska hypnozy przyczyniły się do przyję
cia koncepcji psychizmu nieświadomego, boć niewątpliwie każdemu,
kto dużo eksperymentował bądź praktykował w dziedzinie hypnozy
1 kto ma w niej większe doświadczenie, nasuwa się przypuszczenie,
że w czasie hypnozy, gdy wszelkie nakazy hypnotyzera są spełnia
ne, ale (jak się okazuje po zbudzeniu) nieuświadomione, skreśloną
jest sfera świadomości, a czynna nieświadomość.
W stanie hypnozy, gdy świadomość całkowicie lub częścio
wo nie pracuje, osobnik może wykonywać szereg czynności, może
przeżywać pewne sugerowane sytuacje, mimo zniesienia aktywnego
życia intelektualnego, a to dzięki nieświadomemu. Zresztą już
nawet codzienne doświadczenie życiowe podnosi znaczenie roli
podświadomości, gdyż chyba każdemu z nas zdarzało się, że za
sypiał z chęcią rozgryzienia pewnego zagadnienia, a budził się z już
rozgryzionym.
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Wszystkie badania (zwłaszcza psychoanaliza) nad podświa
domością dowodzą, że zalążki myśli, wyobrażeń i uczuć powstają
w podświadomości z której cale kompleksy, t. j, grupy wyobrażeń
połączonych pewnym zabarwieniem efektywnym, wyłonić się mogą.
Psychoanaliza zajęła się nietyle procesem twórczości a raczej
więcej psychologją twórców i motywów twórczości przez, studja
patograficzne.
Nas raczej zainteresuje sam proces twórczości. Nie traćmy
czasu. Przystąpijmy do zreferowania (z braku miejsca i czasu
w streszczeniu) przypadku. Przedstawia on się następująco:
Pacjentka, p. Ł., lat 20, panna, urzędniczka państwowa, od
dana do zakładu dn. 2. III. 28. przez matkę z powodu silnego roz
stroju nerwowego (drgawki, przejściowa ślepota) i bólów głowy.
Na mą prośbę skierowaną do pacjentki, by odzwierciedliła przeży
cia swej wczesnej młodości mówi (zanotowałem dosłownie, gdyż
słowa jej są charakterystyczne dla jej psychiki)!
,,Urodziłam się na Ukrainie, nad moją kolebką szumiały
stepy i Dniepr srebrzył się swemi wodami otaczając mnie pięknoś
cią; piękność kraju i brak pieszczot rodzicielskich, któremi są da
rzone wszystkie dzieci, wyrabiały we mnie zwolna dwie cechy
charakteru a mianowicie sentymentalność i nadzwyczajną, chorobliwą
niemal, skrytość; już wówczas najpiękniejszą była dla mnie chwila,
gdy z pod krańca horyzontu dobiegały moich uszu melodje ludo
wego śpiewu; nie wiem czyżby tony muzyki, któremi ludzie zwykle
wypowiadają swe bóle, miały budzić w sercu moim, dziecka prze
cież, przeczucie jego przyszłych cierpień.
Od 8 roku wychowywałam się u ojczyma, był niedobry.
Wcześnie wstąpiłam na pensję, uczyłam się bardzo dobrze, klasy 3.
i 4. przeszłam w jeden rok, klasy 5. i 6. także przepracowałam
w jeden rok, maturę otrzymałam w 16. roku życia; w 16. roku prze
chodziłam wstrząs mózgu, wstąpiłam na Uniwersytet, od 16. roku
życia pracuję jako urzędniczka; byłam bardzo pracowitą; od kilku
lat pisuję prozą i poezje. Od 2 miesięcy t. j. od chwili rozstroju
nerwowego nie pisuję wcale. Czyniłam kilka prób samobójczych,
miewam silne i częste bóle głowy, lekarze zalecali mi proszki,
obecnie używałam 8-12 proszków dziennie. Choruję na płuca od
jednego roku, temperatura do 38,5 st*.
Anamneza potwierdzona przez matkę.
Badanie fizykalne w danym wypadku nas nie interesuje.
Nie zaciekawia nas też i leczenie jakie w związku ze zmianami
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W płucach przeprowadzono. Na zasadzie już nawet pobieżnego
badania stanu psychicznego (szczegółów nie podaję) twierdzić mo
żemy z całą stanowczością że pacjentka nasza jest schizoidem.
Pacjentce w związku z psychonerwicą zalecono zabiegi
hypnotyczne w obronie których, jako środka psychoterapeutycznego,
nie będę na tern miejscu walczył; wspomnę tylko, że metoda per
swazji i izolacji Dejerin’a i metoda dyalektyki Dubois i metoda
Oppenheima i Levy’ego w nielicznych wypadkach dają wyniki.
Właściwie walka co do pierwszeństwa metody psychoterapeutycznej
toczyć się winna między hypnozą a psychoanalizą, ale może na
dejść chwila, że sprawa zostanie załatwiona kompromisowo, bowiem
zostaną ustalone ścisłe indykacje i dla hypnozy i dla psychoanalizy
Z pacjentką dokonałem kilka prób wstępnych tyczących się
stopnia sugestywności i podatności na hypnozę, które wypadły do
datnio, jak to zresztą już zawczasu spodziewaliśmy się, a to ze
względu na to, że pacjentka zdradzała temperament sangwiniczny,
jest młodą, pełni zawód urzędniczy, jest więc przyzwyczajoną do
rygoru. Sangwinicy, którzy są ludźmi wrażliwymi, skłonnymi do
przejściowych afektów, posiadaczami żywej wyobraźni, zapalczy
wymi — (jak to wykazują moje obserwacje na przeszło 100 usy
pianych) wpadają w głębokie fazy snu hypnotycznego (somnambulizmu), niż flegmatycy t. j. ludzie o słabej wrażliwości i powolnem
reagowaniu. Sangwinicy, niajac żywszą wyobraźnię, łatwiej przyjmują sugesłję snu; odgrywa też rolę umiejętność silnego acz krót
kotrwałego skupienia uwagi, stwarzania monoideizmu. Naogół
autorzy zwracają uwagę, że na stopień podatności na hypnozę
wpływa wiek, płeć, zawód i tak jest rzeczywiście, atoli mnie się
zdaje, że decydującą rolę odgrywa jednak charakter, temperament,
hypnotyka.
Dnia 2. III. 1928 r. o godz. 21,40 przystąpiłem do zabiegu
hypnotycznego w obecności siostry szpitalnej. Usadowiłem pacjent
ką wygodnie, sam siadłem przed nią i przystąpiłem do zabiegu.
Po kilkunastu sekundach od ostatniej słownej sugestji, będąc już
prawie pewnym że sen jest głęboki, przekłuwam grubą igłą skórę
grzbietu dłoni prawej (godz. 21,43). Analgezja i anestezja totalna.
Sugestywność wybitnie wzmożona. Faza somnambuliczna snu hy
pnotycznego. Do fazy tej dążę zawsze ilekroć zabieg hypnotyczny
w celach psychoterapeutycznych stosuję. W hypnozie po kilku
minutach pacjentka poczęła tworzyć poezje, których treść siostra
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szpitalna (w czasie hypnozy powinna być zawsze druga osoba)
skrupulatnie notowała.
Nakazu przerwania twórczości w hypnozie nie podawałem,
a to dla tego że powtórne przeżycie wspomnieniowe i absolutne
uświadomienie prowadzi zawsze do bardzo znacznego obniżenia
napięcia intrapsychicznego; takie oczyszczenie podświadomości
z chorobotwórczych kompleksów o dużym ładunku afektywnym na
stan zdrowia psychicznego tylko dodatnio wpłynąć może. Pacjentkę
zbudziłem po podaniu sugestji terapeutycznych. Po zbudzeniu
z hypnozy pacjentka narzeka na silny ból głowy (mimo prawidło
wej techniki budzenia), który usunąłem przyłożywszy ręce do czoła
i potylicy jej głowy i silnie akcentując każde słowo sugerowałem:
„ból głowy się zmniejsza... z każdą chwilą czuje się pani lepiej...
bólu głowy już niema!" Pacjentce stosowano zabiegi hypnotyczne
w dn. 3. lll, 4. III (protokół nr. II; nr. III), 8. III i 12. III. Stan pa
cjentki lepszy. W hypnozie dn. 3. III i 4. III. bardzo płodna twór
czość poetycka, W hypnozie 8. III. dr. S. zadaje pytanie: „co to
jest natchnienie?"; następuje chwila ciszy, potem pacjentka mówi:
„Natchnienie jest czemś przesubtelnym, tak utkanym z mgieł i ko
ronek białych pian... tak misterną przędzą pajęczyn, że wystarcza
lekkiego dmuchnięcia, by je rozwiać... Natchnienie jak szczęście...
przychodzi cicho, nieoczekiwanie! I jednego i drugiego wzywać
nie można. Jeśli ma przyjść — przyjdzie!"— Protokołu z tej hyp
nozy pacjentce nie czytałem, a jednak 12. III w hypnozie między
innemi wierszami dyktuje wiersz będący odpowiedzią na zadane pytanie:
„Pada w głąb myśli jak iskra!
Wciśnie się nagle na same dno" itd.
14. III. Pacjentka wypisuje się z zakładu z poprawą wybitną,
24. III. Matka pacjentki zawiadamia, że przez 10 dni od opuszcze
nia zakładu córka jej czuje się doskonale.
W tej całej

sprawie

zwraca uwagę parę faktów a miano

wicie :
ż e pacjentka od przeszło dwóch miesięcy nie tworzyła (daw
niej dużo), nie pisała ani prozą ani poezji a już w czasie pierw
szego zabiegu hypnotycznego poczęła tworzyć,
ż e w czasie hypnozy, gdy jej przyszła kompozycja twórcza,
skarżyła się na natłok myśli i mówi, że ma przed sobą uplastycz
nione obrazy, które tylko opisuje, rymów nie dobiera, one „same
się nasuwają" a jednak rym i rytm jest dobry, wierszy nie poprą-
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wia; gdy sekretarka nie zdążyła zanotować, to medjum najczęściej
już po raz wtóry powtórzyć nie mogło,
ż e (zauważono

przy dalszych hypnozach) zbudzić medjum

jest wtedy łatwiej i budzi się chętniej, gdy już wyczerpie swe te
maty poetyckie,
ż e odpowiedź dłuższym wierszem na pytanie co to jest nat
chnienie, otrzymałem przy następnym zabiegu hypnotycznym,
ż e po zbadaniu p. Ł. zaprzecza, iżby spała mimo, iż w każ
dorazowej hypnozie trzymałem ją przez 1— lV 2 godziny; amnezja
ta jest rezultatem rozluźnienia a nawet przerwania połączeń pod
świadomości i świadomości.
P. Ł. nie przypomina sobie, by pisała te wiersze, ale one
są pisane „moim językiem i zawierają moje myśli" i tak np. rze
czywiście „nie wolno wątlej rośliny brać w ręce“ a to dlatego bo
„pączek rozwarty palcami drźącemi skona w rozkwitu przedwczes
nego męce“ . Podobają się jej niektóre określenia i porównania
i tak np. (protokół Nr. 111 z dn. 4. 111. 28 r.)
„Gdy pociąg moich marzeń stał na stacji nudy“
„Nizać naszyjniki z tęsknych łez opali“ i szereg innych,
p. Ł. zaznacza, że w tych wierszach jest giętkość i miękkość,
której może właśnie brak jej utworom,
ż e w jednym z utworów (prot. No. 111) jest następujący wiersz:
„A że właśnie rozbiłam pozytewkę szklaną" itd.; gdy go czy
tam pacjentce po zbudzeniu jej z hypnozy ona zwraca uwagę, że
rzeczywiście dziś rano rozbiła pozytewkę szklaną (sprawdzono),
ż e w jednym z wierszy p. t. „pod oranżowym abażurem"
opisuje taniec pierrota, który zeskoczył z abażuru i ,,puścił się w tan
modernistyczny" a gdy ten wiersz odczytuję jej mówi, że przed
3-ma laty była u kuzynki u której w pokoju na abażurze lampy
był namalowany pierrot i wtedy wyobraźnia się rozbujała i wydało
jej się, źe pierrot zeskoczył z abażura i zaczął tańczyć, ale p. Ł.
dodaje, że zupełnie o tern zapomniała i dopiero teraz gdy prze
czytałem wiersz, fakt ten sobie przypomniała.
Przystąpmy teraz do obserwowania przebiegu procesu two
rzenia wogóle a procesu twórczości artystycznej w szczególności.
Zdajemy sobie sprawę, że analizowanie tego procesu na
stręcza dużo trudności. Posługiwać się musimy głównie introspekcją, metodą niedoskonałą. Niedoskonałość jej polega głównie
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na tym, że cały splot ziawisk psychicznych po za świadomością
leżących (podświadomość) jej nie podlega.
Nim przystąpimy do analizy musimy zastanowić się co
twórczością i kogo twórcami nazywać będziemy.
Nie chodzi nam o definicję absolutnie ścisłą, chodzi nam
o to byśmy się rozumieli.
Twórczość — to pomysły i realizacja pomysłów oryginal
nych; zważmy jednak przecie, że każdy akt twórczy zawiera jed
nak w sobie pewien pierwiastek odtwórczy, że więc przeto granica,
gdzie się kończy odtwórczość a zaczyna twórczość jest zatarta,
zamazana. Właściwie każdy człowiek jest odtwórcą, ale jednocześ
nie i twórcą. Możność tworzenia jest jedną z najbardziej patognomonicznych cech niepomiernie skomplikowanego splotu zwanego
psychiką ludzką. Prawdziwy twórca — artysta tworzy, bo musi
tworzyć, jest to dlań koniecznością. Aby zrozumieć przebieg pro
cesu tworzenia, pragnę najpierw skreślić główne rysy psychiki
twórcy. Psychika p. Ł. jest charakterystyczną dla większości psy
chiki twórców. Obdarzonymi psychiką artystyczną nazywamy tych,
którzy są niejako predysponowani do marzeń, do wyobrażeń wy
twórczych powstałych na glebie fantazji. Marzenia są wytworem
fantazji a budowa ich psychologiczna składa się z wyobrażeń, jest
więc zbliżona do budowy spostrzeżeń. Natury nawskroś artysty
czne mają zdolność przeróbki przeżyć realnych na artystyczne,
znajdujemy to we Freudowskiej analizie marzeń sennych.
Zasadniczymi cechami psychiki artystycznej jest ogromna
wrażliwość i subtelno.ść z jednej, umiejętność wźywania się w inne
dusze z drugiej i żywa wyobraźnia oraz szybkość, mnogość i różnorakość asocjacji z trzeciej strony.
Mnogość i różnorakość asocjacji, duży zapas spostrzeżeń,
zdolność wyobrażania sobie rzeczy i spraw nigdy i nigdzie nie
spostrzeganych umożliwia liczne wyobrażania wytwórcze składając
się na żywą fantazję, wyobraźnię.
Wrażliwość i subtelność oraz umiejętność wżywanta się
w cudze dusze pozwalają naturom artystycznym wyczuwać ich naj
drobniejsze drgnienia ; stąd zdradza się owa łatwość konstruowania
charakterystyk, stąd umiejętność chwytania cudzych rozedrganych
myśli jak jakie fale radjowe.
Z żywości wyobraźni — świeżość i jaskrawość zarysowa
nych obrazów, Na stopień żywości wyobraźni wpływa temperament.
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płeć, wiek, otoczenie, wychowanie a przejściowo nastrój i narko
tyki (haszysz, eter).
Wszystkie zjawiska psychiczne przebiegają bądź świadomie,
bądź półswiadomie, bądź nieświadomie.
Takie fakta jak nagłe, błyskawiczne zjawianie się pomys
łów artystycznych, gdy się o nich w danej chwili nie myślało, jak
zjawianie się lub nawet zrealizowanie pomysłów we śnie (gdy świa
domość zawieszona), jak to, źe zwykle od chwili gdy dostaje się do
psychiki pewne spostrzeżenie i gdy powstaje wyobrażenie, za
barwione uczuciem świeżem i drgającem, aż do chwili jego artys
tycznego odzwierciedlenia upływa czas pewien, jak chwile wznio
słego natchnienia, chwile najczystszej wody improwizacji w których
poeta rodzi bezboleśnie — wskazują na to, źe nieświadomość
w twórczości odgrywa rolę niepomiernie ważką (chwile natchnie
nia trzeba traktować jako moment wyłamania zapory między pod
świadomością a świadomością).
Natchnienie jest stanem, w którym zmniejszonym jest opór,
w którym zmniejszone jest tłumienie, w którym to stanie łatwiej
przeto o uświadomienie treści psychicznej nieuświadomionej.
Z natchnieniem właśnie następuje wyładowanie stłumionych, uwięzgniętych i nieodreagowanych afektów i stąd wypływa obniżenie
napięcia intrapsychicznego.
W natchnieniu każdy twórca odczuwa swą bierność; wy
pływa to stąd, że napływ wyobrażeń wytwórczych i afektów czerpie
swe źródło w podświadomości.
Oczywista rzecz, źe aby porodzić płód artystyczny, trzeba
było najpierw zostać zapłodnionym.
Zapłodnienie może być uświadomione przez osobnika za
płodnionego lub nawet nieuświadomione. Często drobny wypadek,
zdawałoby się mało znaczący drobiazg o ile ma zabarwienie i ła
dunek afektywny, staje się bodźcem do pracy psych cznej najpierw
w świadomości a potem w podświadomości (przykładem niech
posłuży wyżej opisany pierrot z wiersza „pod oranżowym abażurem".)
W podświadomości fakt kiełkuje, pęcznieje i z prądem
czasu składniki podświadomości ulegają bądź dysocjacji, rozerwaniu,
bądź zostają zcalane, luki zostają zapchane nowemi kompleksami
i w wypadku, gdy zachodzi artystyczna reprodukcja, obraz jest
zmieniony, zniekształcony, ale zato ma na sobie polor artystyczny.
Zapomniane więc nie leży w podświadomości biernie a zachowuje
dużą żywotność i twórczość jak to wykazuje pouczająca analiza
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przebiegu procesu tworzenia i badania eksperymentalne (Abramowski); ale nietylko zapomniane jest treścią podświadomości, lecz
także i to co w roztargnieniu pomijając świadomość odrazu dostaje
się do przedświadomości (nazwałem to zapłodnieniem twórczym
nieświadomym), i ta właśnie warstwa podświadomości, której geneza
w roztargnieniu jest głównym źródłem twórczości, jak to wykazał
wyżej wymieniony badacz. Zresztą już i psychoanalitycy zauwa
żyli, że na treść marzeń sennych wcale nie tak często, jakby to
należało przypuszczać, wpływają przeżycia uświadomione.
T oż samo z twórczością. W twórczości główną rolę
grywa druga warstwa psychiczna, warstwa podświadomości.

od

Wszystkie fakta wyżej przytoczone stanowczo dowodzą, że
podświadomość nie jest bierną warstwą psychiczną a że wprost
przeciwnie jest aktywną, dynamiczną, źe w genezie myśli, wyobra
żeń i w twórczości gra niepoślednią rolę.
Ciekawem jest jakie składniki podświadomości najłatwiej
sią przebijają? Czy te które tkwią w podświadomości dawno?
Czy te które od niedawna na glebie podświadomości porastają?
Czy te co mają silne zabarwienie afektywne?
Są to sprawy wymagające szczegółowego omówienia. Zdaje
się jednak, że czas przedostania się pewnego wrażenia do podświa
domości nie odgrywa żadnej roli w łatwości wysunięcia się z. niej
i tak np. p. Ł. z. dn. 4. III. dyktuje wiersz, w którym jest wzmianka
0 rozbiciu szklanej pozytewki, co w istocie miało miejsce w dniu
pisania, a np. w dn. 8. III. p. Ł. dyktuje wiersz ,,pod oranżowym
abażurem" w którym — jak to już wyżej pisaliśmy — są odzwier
ciedlone jej myśli i marzenia aż z przed 3 lat.
Te fakta, które miały pewne zabarwienie afektywne (jak
np. marzenie o pierrocie), które są złączone z pewną mocą, z pewną
barwą emocjonalną, łatwiej kiełkują w sferze
podświadomości

1 łatwiej od innych wyłaniają się w stanach, gdy świadomość jest
umniejszona (marzenie, hypnoza, sen).
U p. Ł. wszystkie poezje pisane w hypnozie (jest ich cały
tomik) mają żywsze zabarwienie wzruszeniowe; widocznie pierwias
tek wzruszeniowy powoduje większą łabilność, większą łatwość
przebicia się tych fragmentów podświadomości.

W walce między składnikami podświadomości w kierunku
przebicia się do świadomości odgrywa także rolę podobieństwo
wzruszeniowe nastroju z czasu przeżycia i z chwili jego repro
dukcji i tak np. kto jest nastrojony smutnie łatwiej wszystkie swego
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Życia smutne chwile reprodukuje. Nasuwa mi się jeszcze jeden
fakt z iTi3ch obserwacji, który jest jednym dowodem więcej zna
czenia podświadomości w twórczości. W hypnozie świadomość
jest zniesiona, czynność kory mózgowej zawieszona; wszelkie na
kazy są skierowane wprost do warstwy nieświadomości. Otóż
dn. 8. 111. w hypnozie zadaiem p, Ł. pytanie co to jest natchnienie,
na co mi odpowiedziafa prozą a dn. 12. III. p. Ł., także w hypnozie,
daje mi odpowiedź na me pytanie postawione 8. III. dłuższym wier
szem; pytanie moje postawione przeze mnie stało się żywym im
pulsem do czynności podświadomej o której świadomość nie wie
działa. Zbieranie płodów twórczości artystycznej jest możliwe za
równo w stanach całkowitej świadomości, w stanach półświadomych
(natchnienia, marzenia) oraz w stanach, gdy świadomość jest znie
siona (hypnoza, autohypnoza).
Natury twórcze — acz nie wszystkie — rodzą w natchnie
niu (półświadomość), widzimy więc rzecz zdawałoby się paradok
salną a mianowicie, że przy porodzie płodu artystycznego pełna
świadomość jest jakby przeszkodą. Są jednak twórcy, którzy nie
tworzą w natchnieniu. Nie u wszystkich więc twórców przebieg
procesu tworzenia jest jednakowy. Jedni piszą lub chociażby szki
cują w natchnieniu; inni dłutkiem wykuwają swą pracę Syzyfową.
U tych co piszą w natchnieniu a więc w stanie wybitnego wzmo
żenia żywości wyobraźni, przy zwężeniu pola świadomości wyła
nia się zwykle treść podświadomości podbarwiona afektywnie i tak:
burza uczuć, huragan wściekłości, piękno i głębia ekstazy znajdu
ją swe ujście. Ci co łatwo wpadają w stany natury hipnotycznej,
ci co marząc powodują tern samem przejściowe zmniejszenie pola
świadomości i tłumienia, słowem ci, którzy umieją wyłaniać z sie
bie głębie podświadomości, które wypływają strumieniem — to
ta kategorja twórców, którzy tworzą w natchnieniu.
W naszych rozważaniach nad przebiegiem procesu aktu
twórczego musimy stwierdzić, że są dwa różne mechanizmy two
rzenia.
U jednych zjawia się co jakiś czas błyskawiczne natchnie
nie, w czasie którego całkowicie lub częściowo płód artystyczny
rodzą; ci co piszą nie wykańczając swych prac w natchnieniu,
zwykle kreślą sobie szkic, pewne wytyczne, a już wykańczają w sta
nach całkowitej świadomości. U nich w sferach podświadomości
zaczynają pływać jakby deseczki i beleczki, które mają się stać
materjałem do budowy (faza I.); potem następuje burza — na-
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tchnienie, wyładowanie podświadomości, i w tym momencie w wiel
kim pośpiechu i z wielkim rozmachem postępuje budowa całkowi
ta lub fragmentów (faza 11.); w okresie ostatnim twórca wykańcza
to co wykonał w natchnieniu (faza 111.).
U drugich — napadów (że się tak wyrażę), natchnienia
niema. Są to ludzie którzy cyzelują. U nich rodzi się w ich świa
domości idea przewodnia (faza I.), która po pewnym czasie (a więc
także z udziałem podświadom ości) zostaje wcielona, zrealizowana
(faza II.). A w ięc jak to z naszej schematycznej analizy wynika,
jest kolosalna różnica w przebiegu aktu tworzenia, w mechaniźmie
tworzenia, gdyż pierwsze fazy u obu grup twórców są inne
(u pierwszego typu tw órców podśw iadom ość odgrywa donioślej
szą rolę), gdyż drugie fazy u obu grup nic z sobą w spólnego
nie mają, gdyż trzeciej fazy u drugiej grupy twórców wcale niema.
Oczywista rzecz, zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że rozklasyfikowanie tw órców na dwie grupy jest nieco sztuczne, jak w ogóle
sztuczną jest każda klasyfikacja; życie nie znosi żadnych odgraniczeń, nie zna klasyfikacji; analiza jednak klasyfikacji wymaga.
Że granic ostrych niema, to zauważymy, jeśli będziemy
rozpatrywali mechanizm tworzenia w grupie pierwszej, — to przy
znać trzeba, że świadom ość odgrywa także ważką rolę, gdyż nie
które fragmenty podświadom ości (te, które pochodzą nie z roztar
gnienia lecz z zapomnienia) mają także swą genezę w świadom oś
ci, no a wreszcie pamiętać trzeba że i w fazie trzeciej świadomość
odgrywa rolę ważką.
Nie będziemy tu zastanawiali się jaki sposób twórczości
jest piękniejszy i wyższy — gdyż nie jest to zadaniem psychologa.
Zaś na pytanie jacy artyści należą do grupy pierwszej a jacy do
drugiej, odpow iedź jest następująca : rodzaj talentu, temperamentu
i charakteru jest decydujący.
♦
Hi

W pracy

^

swej zanalizowałem proces tworzenia, podkreśla

jąc, że są dwa mechanizmy tworzenia.
Podkreśliłem znaczenie podświadomości w akcie tworzenia:
większe u pierwszej grupy, mniejsze u drugiej.
Hypnoza jest stanem, w którym świadom ość jest zawieszo
na; twórczość w hypnozie podkreśla rolę podświadomości.
Zanalizowałem która z warstw podświadomości najłatwiej
ujawnia się; nie tyle zależy to od czasu, kiedy do podświadomości
się dostało, a raczej od zabarwienia afektywnego i podobieństwa
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wzruszeniowego nastroju w chwili, gdy wyobrażenie w psychice
powstało i w chwili, gdy ono się ujawnia.
Opisałem przypadek rzadki. Tw órczość poetycka w hypnozie opisywaną nie była.
Zdaję mi się, że przez przedstawienie tego przypadku m o 
że chociaż częściow o przyczynię się do wyjaśnienia skomplikowa
nego mechanizmu procesu twórczego, izucając promień światła
na sprawę wielce zawiłą i zagmatwaną, jaką jest twórczość.
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Psychologie de la creation et de Tinspiration.
Comunication faite le 31. 8. 1928 k la rćunion des mćdecins des provinces limitrophes d Łuck.
Dr. med. Z. SZYMOńSKI.

L’ auteur precise les pensees qu’a fait naltre en lui 1’observation de la creation poefiąue dans la phase somnambuliąue du
sommeil hypnotiąue.
La creation dans l’etat hypnotiąue constitue une contri-,
bution precieuse a l’etude psychologiąue de la creation et de l’inspiration, car elle permet d’approfondir le mecanisrne du processsus
createur en generał, et de la creation artistiąue en particulier.
La creation dans l’etat hypnotiąue fournit une preuve de
plus du role important joue par le subconscient dans le processus
createur. La psychanalyse, 1’etude de 1’hypnose et les recherches
psychologiąues experimentales ont dćja mis en relief, il est vrai,
le role du subconscient, mais 1’auteur estime ąue la creation dans
rćtat hypnotiąue est tout particulierement destinee ^ demonstrer
ąue le subconscient n’est pas uniąuement une couche passive, mais
ąu’il intervient d’une faęon active et dynamiąue et ąu’ii occupe
une place importante dans la genese des pensees, des sentimenls
et du processus createur. L’auteur etudie ensuite les caracteres
essentiels d’ordre psychologiąue de la creation du artistiąue.
II precise enfin les etats dans lesąuels celte creation peut se pro
duire; elle peut se manifester aussi bien dans etats de demlconscience (inspiration, reverie), ąue dans des etats o£i la conscience se trouve suspendue (hypnose, autohypnose), ainsi ąue,
enfin, dans des etats de conscience parfaitement claire.
En se basant sur ses recherches, 1’auteur considere 1’inspiration comme une decharge de facteurs affectifs, refoules; cette
decharge a pour co.nseąuence un abaissement de la tenslon intrapsychiąue.
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Ogólne podstawy freudyzmu w świetle krytyki.
(Część I. większej pracy p. t. „FREUDYZM A PSYCHJATRJA“ .)
podał
Dr, STANISŁAW HIOIER (WARSZAWA).

I.- Stosunek wzajemny freudyzmu i psychjatrji wysunął się
ostatnio na forum dyskusji naukowej z siłą i natarczywością wprost
sympatyczną. O ile do niedawna jeszcze temat psychoanalizy uwa
żany był za wręcz śliski i, jako taki, wyraźnie unikany na zjazdach
i kongresach o tyle obecnie stał się on mimowoli jednem z czo
łowych zagadnień dyskusyjnych, któremu oficjalnie i nieoficjalnie
coraz to więcej miejsca i czasu się poświęca.
Skąd przyszło do teg o? — to pytanie zostawić należy
raczej objektywnemu dziejopisowi przyszłości. W każdym razie
zmiana ta nie jest z pewnością ani wyrazem tryumfu koncepcji
psychoanalitycznej, jak chcą jedni, ani ostatecznego dyskredytowania
przez naukę sensacyjnej, a pseudonaukowej mody, jak dowodzą
inni. Przeciwnie: — mimo całą ostrość i bezwględność, polemika
obecna ma raczej cechy konferencji pokojowej, niż wojny. Chodzi
0 znalezienie pewnej wspólnej podstawy porozumienia, pewnego
nawet ,,modus vivendi“ , umożliwiającego współpracę w najbliższym
czasie.
Już sam sposób stawiania zagadnień, najczęściej dziś
spotykany, a który stanowi też tytuł niniejszej rozprawki: — Freudyzm a psychjatrja — a w ięc dążenie do wyłuskania praktycznej
wartości koncepcji w stosunku od odvciecznego działu medycyny
klinicznej, jest miarą pozytywności wysiłków polemicznych, ich
twórczych, a nie tylko krytycznych, założeń.
11.
K on cepcja Freuda je s t przed ew szystkiem koncepcją p s y 
ch o lo g iczn ą i p a to p sy ch o lo g iczn ą i w takiej jiiż postaci oddana
została ona w ręce swych pierwszych zwolenników. Ci zaś, z nie
licznymi tylko wyjątkami (np. Jung, Bleuler), obcy byli całkowicie
odnośnym dyscyplinom naukowym.
Sam Freud przyznaje, że
w okresie wypracowania teorji psychonerwic, marzeń sennych
1 psychopatologii życia codziennego, klasycznej psychologji właści
wie nie znał, a i przedtem interesował się odpowiednimi zagadnieniami
w zakresie bardzo ograniczonym i z punktu widzenia jedynie
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ściśle podmiotowych, a niepogłębionych koncepcji Bernheima i jego
szkoły w Nancy.
Ale, jeżeli w stosunku do Freuda była to raczej okoliczność
szczęśliwa, ułatwiająca krystalizowanie się twórczej ideji, o tyle ów
analfabetyzm psychologiczny wielkiej rzeszy lekarzy-praktyków za
ciążył przemożnie na dalszym rozwoju psychoanalizy.
Zaciążył podwójnie.
Przedewszystkiem dlatego, że, stając się zwolennikiem
metody psychoanalitycznej, lekarz tego pokolenia nie umiał uzgodnić
jej z całokształtem swego światopoglądu, poprostu z powodu braku
jakichkolwiek sharmonizowanych pojęć podstawowych z tych
dziedzin.
Freudyzm był więc naogół przyjmowany na wiarę; nie
dlatego, że dopełniał odpowiedni system naukowy lub myślowy,
nie dlatego, że przekonywał lub zmieniał do głębi dotychczasowe,
słabiej ugruntowane, zapatrywania, ale poprostu dlatego, że się
podobał, a istniała pusta szufladka, do której łatwo go było wsunąć.
Szufladka ta nie miała jednak ograniczonych wymiarów ani treścią
swej nowej zawartości, ani ustosunkowaniem do innych dziedzin.
1 koncepcja psychoanalityczna, v/ypływająca z peAnych
tylko zjawisk szeregu psychologicznego i pewne tylko, również
określone, zjawiska obejmująca, staje się dla całej plejady lekarzy
alfą i omegą wszelkiej psychologji, ba, nawet wszelkiej filozofjl
czy teorji wiedzy współczesnej.
Prawda! — każda nowa koncepcja teoretyczna ogarnia
z początku dziedziny zupełnie jej obce, podporządkować sobie się
stara nadmierny zakres zjawisk i dyscyplin, i potem dopiero od
najduje właściwe sobie łożysko. Ale w czasach współczesnych
taka ekspansja ,,nowości“ naukowej prowadzona jest przedewszyst
kiem przez grono fachowców danej dyscypliny i przy pomocy
wielkiego arsenału naukowo ważkich dowodów.
Ty czasem ek spa n sja freu d yzm ii odbyw ała się g łó w n ie
przy w spółu d ziale p ion ierów ob cych p ła sz cz y ź n ie zagadnień
psych olog iczn ych i uzbrojonych w zgoła niewspółczesny, (a chwi

lami wręcz średniowieczem tchnący) system płytkich porównań,
fałszywych indukcji, bezwartościowych teorjo-poznawczo oświetleń
(p. Kronfeld). Próbowano więc naukę Freuda (szczególnie pierw
szego okresu) stosować i do psychologji społecznej, i do rellgjonistyki, do psychologji twórczości artystycznej, do wyjaśnienia
zjawisk fizjologicznych głodu, płciowości, hypnotyzmu (i u zwierząt!).
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po patologii cielesnej, embryologji, chemji, estetyki, metafizyki!
(p. Maeder, Hoiler, Bychowski, Groddeck etc.) Przeciwstawiano
i przeciwstawia się po dziś dzień freudyzm dotychczasowym wy
siłkom i kierunkom wiedzy psychologicznej, podkreślając jego kolumbowe zgołe zasługi w stosunku do prawd, o wiele dawniej
odkrytych i przez innych bardziej zasadniczo i dokładnie zbadanych.
W niepojętej naiwności przywłaszczała sobie szkoła psychoanaliczna
monopol na determinizm psychiczny, o ileż głębiej uzasadniony
przez Wundfa i Herbarta, twierdzi o swem pierwszeństwie jako
kierunku biologicznego w psychologji, wmawia, że to ona tylko
wprowadza pojęcie energji do zjawisk ducha, że zapoczątkowuje
psychologję indywidualną, patografję psychologiczną, psychagogikę i t. p. Jak wszystkie te domniemane zasługi wyglądają w świet
le kryterjum teorjopoznawczego i porównawczo-historycznego, zo
baczymy dalej.
Co gorsza, to ten negatywny, walczący stosunek psycho
analityków pierwszej epoki względem wszystkiego, co nie jest
psychoanalizą. Walczy się więc między innemi, nie wiadomo cui
bono, z tymi ogólnymi naukopoznawczymi (hodogetycznymi) pod
stawami, które bynajmniej z psychoanalizą nie są sprzeczne i na
których w końcu oprzeć się ona musi. Walka ta zarówno z paralelizmem psychofizjologicznym, jak i epifenomenizmem, zarówno
z podświadomością, jak koncepcją koncentrycznej uwagi, zarówno
z fenomenologizmem, jak psychologią fizjologiczną sensu strictiori
(Wundt), wykopuje głęboką przepaść pomiędzy psychoanalizą,
a tern, co stanowi organiczny całokształt wiedzy nowoczesnej.
Podobnie bezcelowe, a nie dość przez prowodyrów ruchu
potępiane wycieczki i ekspedycje karne, wynikające z nieporozu
mienia lub, częściej, z niezrozumienia przeciwników, zdepopularyzowały w oczach wielu przedstawicieli nauki oficjalnej ideę freudow
ską raz na zawsze.
Na tern jednak błędy przywódców kierunku się nie koń
czyły.
Odgrodzeni stale przez wymagający ciągłej organizacji tłum
zwolenników, odnajdując w nim bezkrytyczny jedynie ekran dla
każdej wypowiadanej myśli, pozbawieni wszelkiej korektywy, zawa
leni pracą propagatorską, grzęzną oni w bezpłodnych w stosunku
do wiedzy herezjach, z których znacznie później dopiero wyzwalać
się zaczną.
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Każdego, mniej świadomego historji rozwoju freudyzmu,
zdumiewać muszą pokutujące w nim tak długo sprzeczności i na
iwności.
Niepojęta dla biologa ani psychologa ideoklneza, do której
koniec końców sprowadza się mechanizm nerwic narządowych
(konwersje); ujmowanie złożonego zjawiska życzenia jako najprost
szego elementu psychicznego (pomimo wyprowadzenia go przez
Freuda z bardziej, zdawałoby się, prostych: przyjemności i przy
krości w pierwotnym aparacie psychicznym); pojęcie energji psy
chicznej, jedynej w swoim rodzaju energji, która nigdy nie wyczer
puje się, a przy wszelkich zjawiskach duchowych wzrasta: koncep
cja zdrowia psychicznego, polegającego na nagromadzeniu się ad
maximum mocy chorobotwórczych („udatnie" wypartych komplek
sów); odmówienie wszelkim,, poza seksualnym, (nie wyłączając
pierwotnie i samozachowawczego) instynktom, ważkości w powsta
waniu mechanizmów psychopatologlcznych; bezkrytycznie daleko się
gające identyfikowanie, względnie analogizowanie w szczegółach
psychiki dziecięcej, ludów pierwotnych i osobników chorych psy
chicznie i t. d. — oto te najbardziej w oczy bijące błędy i fałszy
we uogólnienia, które wbrew oczywistościom przedmiotowym wie
dzy nowoczesnej pokutują dotychczas, niezmiernie powoli ulegając
poprawkom.
W powyższym niekompletnym i suchym zestawieniu nie
chodzi bynajmniej o akt oskarżenia psychoanalizy, o zsyntetyzowanie jej grzechów głównych, które doprawdy dokładniejszej i bar
dziej uzasadnionej wymagają krytyki.
Ale już na tern miejscu skonstatować należy, że szkoła
psych oan alityczn a o d eszła o d w iedzy w spółczesnej, j e j m etod
i założeń, ż e n ie sta ra ła s ię p o d d a ć sw ych koncepcji, oświetleń
i w yników p o d krytyką o g ó ln ie obow iązujących norm teorjo p o 
znaw czych i że w obec tego w znacznym stopniu p o n o si winą
trudów, z ja k im i łączy sią d z is ia j n aw ią zyw an ie stosunków p o m iądzy n ią a w iedzą.
III.
Wyraziliśmy powyżej zdanie, że brak znajomości pod
staw psychologji normalnej i patopsychologji u lekarzy zaciążył na
dalszym rozwoju myśli psychoanalitycznej w sposób dwojaki. Ana
logicznie bowiem do tego, jak cementem, łączącym zwolenników
psychoanalizy była pewna cecha negatywna, pewien brak: niezna
jomość terenu rozpatrywanych zagadnień, ten sam brak stanowił rów
nież wspólną charakterystykę i przeciwników koncepcji freudowskich.

27

OGÓLNE PODSTAWY EREUDYZMU

ZESZYT I-II

W szędzie prawie odgrywały rolę poza tern i zaw odow e
m otywy walki z now ym kierunkiem. O bok zwykłej rywalizacji
o popyt dla reprezentowanej przez siebie metody leczniczej wśród
publiczności, zjawiła się zazdrość w stosunku do wielkiej rzekomo
łatwości zarobkowania psychoanalityków. Psychoanaliza otworzyła
now e źródła dochodu dla neurologa i psychjatry, upośledzonych
do niedawna brakiem jakichkolwiek, związanych ze specjalnością
stalszych zabiegów ; co więcej — przedstawiciele metody tej twier
dzili za Freudem, że „zabieg" analityczny o tyle tylko bywa skutecz
ny, o ile jest dobrze płatny.
Abstrahując ch w ilow o od meritum sprawy, uzależniania
w ten sp o só b przez psychoanalityków skuteczności terapeutycznej
nowej metody od zjawisk historyczno-ustrojowych: — płatności
pom ocy lekarskiej, — dojrzymy bez trudu, że stanowisko pow yższe
stwarzać m ogło u nieżyczliwych, a mniej świadomych rzeczy jed
nostek pogląd, traktujący psychoanalizę w całości jedynie jako
dobrze opłacający się interes.
Podkreślając całą n on sen sow ość p od obn ego stanowiska,
trudno jednocześnie zaprzeczyć, że walka zapatrywań, zwykle płod
na w zdobywanie now ych wartości praktycznych w medycynie,
w tychi warunkach stawała się zupełnie bezprzedmiotową.
Tembardziej, że po dziś dzień nawet
n
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ploteczek salonowych.
IV.

W reszcie

przyznać

to

trzeba

otwarcie

—

również i wiedza oficjalna.
W iedza ta w osobach znacznej większości swych przed
stawicieli odrzuciła koncepcje freudyzmu. Ale jednocześnie zamk
nęła oczy na materjał faktyczny, z jakim zwolennicy kierunku w y
stąpili na forum naukowe. Istniały przecież pewne konstatacje na
ukow e objektywne, że wymienię tu tylko; afektywno-zespołowy
charakter zarów no sw ob od n ego (fantazjującego wg. Yarendoncka)
myślenia, jak i marzeń sennych, seksualne fantazje hypnotyzowanych osobn ików histerycznych, seksualizm dziecięcy, a wreszcie
pew ne tryumfy lecznicze, które zasługiwały na wzięcie pod uwagę
i dokładniejszą analizę.

zawiniła

28

STANISŁAW HIGIER

ZESZYT MI

Pod tym względem słuszność mają freudyści, że współ
czesna powstaniu psychoanalizy wiedza oficjalna zagadnień tych nie
tylko pogłębiać nie chciała, ale, nie umiejąc do nich podejść, wręcz
j e ignorowała. Trzeba było dopiero, aby na miejsce psychologii

analitycznej (klasycznej) i fizjologicznej przyszedł „behavioryzm“, biopsychologja objektywna (refleksologiczna) i charakterologja; aby na
zmianę psychjatrji symptomatycznej, zjawiła się patopsychologja
fenomenologiczna, aby obok anatomji patologicznej ośrodkowego
układu nerwowego powstała fizjopatologia układów autonomicznych,
trzeba było, jednem słowem, ostatniego dwudziestolecia i ewolucji,
jaką w tym czasie przebyły sąsiednie dyscypliny naukowe, aby
wiedza oficjalna nauczyła się podchodzić do zagadnień, porusza
nych przez Freuda i jego następców i, co ważniejsza, przestała
je lekceważyć.
V.
Na tle powyższych ustosunkowań możliwe jest dopiero
zorientowanie sią w wartości koncepcji freudowskich dla psychjatrji.
Niezbędnem jednak wydaje się jeszcze jedno zastrzeżenie: rozlewności,
wieloznaczności, a co za tern idzie, nieuchwytności niemal poglądów
szkoły psychoanalitycznej.

Szkoła ta w chwili dzisiejszej posiada już właściwie trzy,
względnie nawet cztery zróżnicowane kierunki zasadnicze (freudyzm
ortodoksyjny, kierunek psychagogiczno-rewizjonistyczny (Stekel),
genetyczno-zespołowy 1. psychoidowy (Jung, Bleuler) i konstytucyjno-indiwidualny (Adler), najogólniej rzecz ujmując).
Ale nawet w obrębie dawniejszego niezróżniczkowanego
freudyzmu, wzgloędnie pśród prac ortodoksyjnych doby obecnej,
znajdziemy takie mnóstwo sprzecznych ze sobą określeń (nawet
w stosunku do najbardziej zasadniczych w psychoanalizie pojęć
jak np. pociąg, seksualizm, rozkosz, zasada rzeczywistości) i biegu
nowo różnych na te same sprawy poglądów (np. na stosunek zmian
anatomicznych do zaburzeń psychicznych, na odwracalność procesu
dezintegracji jaźni, na sprawę niezwiązanej energji psychicznej i t. p.
i t. p.), że wyłuskanie syntetycznej koncepcji okazuje się często
niemożliwością. Chwilami przy konfrontacji różnych prac psycho
analitycznych wydawać się poczyna, że te rozmaite zapatrywania,
te niepodobne do siebie indywidualności umysłowe autorów,
łączy przedewszystkiem, jeżeli nie wyłącznie, wspólne mianownictwo,
ów swoisty żargon psychoanalityczny, który tyle krwi napsuł
przedstawicielom „oficjalnej" wiedzy.
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Tak naturalnie nie jest. Stwierdzić jednakowoż trzeba, że
freudyzm, szczególnie w dziedzinie koncepcji psychjatrycznej, wciąż
jeszcze znajduje się in statu nascendi i że wspólność zdań tyczy

się często bardziej formy, niż treści.
Dlatego też przy rozpatrywaniu poszczególnych kwestji
coraz to wpływają owe różnice, nie zwracając się naturalnie prze
ciwko freudyzmowi w całości, ale świadcząc, jak daleki jest on od
konkretnego, uznanego chociażby przez większość swych własnych
zwolenników, ujmowania podstawowych zagadnień teorji i praktyki
lekarskiej.
VI. Freudyzm, wyprowadzający się, jak to już było zazna
czone, z koncepcji psychologicznych i patopsychologicznych, ude
rzył w psychjatrję nowoczesną w jej najgłębszych podstawach.
Uznając słuszność koncepcji psychoanalitycznych, rewizji poddać
należałoby wszystko, co się tej gałęzi medycyny tyczy, od meto
dologii począwszy, a skończywszy na klasyfikacji, symptomatologii
terapji. 1 jeżeli do takiego przewartościowania wszystkich wartości
nie doszło, powód tego leży z jednej strony w owych, podkreślo
nych powyżej, bezwyjściowych błędach merytorycznych i teorjopoznawczych freudyzmu, pozbawionego w ten sposób możności
konsekwentnego rozwoju i ogarniania zjawisk obiektywnych, z dru
giej strony tłomaczy się również stosunkowo krótkim czasem, od
jakiego zwolennicy psychoanalizy zainteresowali się czystą psychjatrją. Wobec takiego prowizorycznego stanu rzeczy tembardziej
trudno jest, a bodaj że i niewolno wydawać oceny o zasługach
wzgl. winach freudyzmu w psychjatrji.
Przeciwnie: zdać sobie trzeba sprawę, że, o ile freudyzm
w dziedzinie n. p. klasyfikacji lub semiotyki okazać się mógł do
tychczas całkowicie bezpłodnym, nie może to umniejszać jego ewen
tualnych zasług czy to, przypuśćmy, w metodologji psychjatrji, czy,
tembardziej, terapji, która przecież i w stosunku do innych kierun
ków posiada często niezaprzeczone wartości praktyczne mimo błę
dność uzasadniających ją teorji.
Co przyniósł więc freudyzm każdej z tych dziedzin zosobna?
zapytać musimy wprzód, nim wolno nam będzie określić, czy i ile
współczesna nauka psychiatryczna ma mu do zawdzięczenia.
VII. Przedewszystkiem więc co się tyczy metodologji
psychjairycznej, fręudyzm wniósł tutaj punkt widzenia genetyczny.

Jest to zupełnie nowy sposób podchodzenia do zjawisk
patologicznych. Decydującem dla poznania zjawisk tego szeregu
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staje się w myśl koncepcji psychoanalitycznej ich historja, a bynajmiej nie objektywny, statyczny i wymierny stan rzeczy, który się
w pewnej chiviii lekarzowi ukazuje. Nie jest to już więc patoge
neza, jako dyscyplina pomocnicza; wszelka bowiem dotychczasowa
patogeneza zaburzeń cielesnych, względnie nawet duchowych
miała za zadanie przyrodnicze uogólnienie związków przyczyno
wych wśród pewnych zjawisk w drodze ich fizjologicznej lub fizykalno-chemicznej analizy. Chodziło o wyjaśnienie i wyodrębnienie
typowych, najczęstszych mechanizmów w stosunku do jednostek
chorobowych, nie indywidualności ludzkich.
Genetyzm psychoanalityczny jest już nie dyscypliną pomoc
niczą, ale zazadniczą metodą, w myśl której szuka się, przeciwnie,
indywidualnego przebiegu zdarzeń w całokształcie, syntezie, pewnej
transcedentnej jedności, jaką jest psychiczna osobowość. Dąży się
w zasadzie do ujęcia istotnego rozwoju zjawisk danego, konkret
nego bytu, a nie możliwego, ulogizowanego mechanizmu, któryby
rozwój ten tłomaczył.
W tym sensie psychoanalityczny punkt widzenia nawiązuje
istotnie, jak to specjalnie podkreśla Schilder, do kierunku feno
menologicznego, idzie jednak o wiele dalej. Psychogenetyczny spo
sób ujmowania sprawy odpowiada w wielkim stopniu temu co
przez, Rickerta zostało określone jako historyczno—-kulturalny
kierunek poznania i przeciwstawione kierunkowi przyrodniczemu.
Rzecz dziwna, że ten historyzm nie został dotychczas
dostrzeżony i zwolennicy nawet najdalej idącego psychogenetyzmu
z pośród psychoanalityków uważają się za przedstawicieli biologizmu pur sang.
Prawda! Już od samego początku szkoła Freuda ograni
czyła istotę genetycznej koncepcji przez stwierdzenie, że dość niożłiwycłi kierunków rozwoju osobowości jest ściśłe okreśłona, a wszełkie
wypadki, mogące spotkać osobowość psychiczną na je j drodze ontogenetycznej prowadzą również do okreśłonycłi konfiiktów, zawsze tych
samych, zawrzeć się dających, a nawet już jakoby zawartych w go

towej klasyfikacji.
Prawda! cały szereg”psychoanalityków umniejszał znaczenie
tej metody, czy to mimowoli grzesząc przeciw niej sztukowaniem
danych psychoanalitycznych „oczywistymi" mechanicznymi uogól
nieniami, czy zupełnie świadomie usuwając ją z pewnych dziedzin.
Do tych ostatnich należy np. Schilder, który w stosunku do
„instynktów jaźniowych'* (Ichtriebe) przeciwstawia dawniejszej
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koncepcji genetycznej (Ferenczi, Reich) sw e’ psychofizjologicz
ne wyjaśnienie powstawania tych instynków i vv ten sposób osła
bia wagę poszukiwań indiwidualno—genetycznych.
Ale ten czy inny stosunek freudystów do psychogenetycznego sposobu ujmowania zjawisk psychopatologicznych nie może
zaważyć na bezspornym fakcie wprowadzenia przez szkołę psycho
analityczną now'ej zdobyczy metodologicznej do rozpatrywanych
tu dziedzin.
Czy historyczny kierunek poznania, tak zdawałoby się obcy
naukom lekarskim, może okazać się płodnym dla dalszego ich roz
woju? — to już zgoła inne pytanie.
Nie rozstrzygając na tern miejscu kwestji powyższej, jako
zbyt specjalnej, merytorycznie, trzeba zwrócić uwagę, że, wbrew
bardzo rozpowszechnionemu dzisiaj poglądowi, wiedza lekarska
nie należy bynajmniej do dyscyplin opisowo-przyrodniczych, ale ra
czej do normatywnych. Z tego punktu widzenia rezultaty teore
tyczne, osiągnięte zarówno drogą metody przyrodniczej, jak i histo
rycznej mogą być do niej bezpośrednio stosowane.
Tembardziej jeżeli chodzi o rodzaj zjawisk, z którymi mamy
w psychjatrji do czynienia, Historjopoznawczy punkt widzenia
oddawna już zyskał w psychologji prawo obywatelstwa, a zdaniem
niektórych teoretyków (Dilthey np.) jest jedynym słusznym po
dejściem do tego szeregu zjawisk.
Obok historyzmu 1 poniekąd w związku z nim psychogenelyczny punkt widzenia wnosi do kliniki czysty psychologizm. Isto
tą poznania psychjatrycznego staje się ujęcie zjawisk duchowych
jako takich, nie w ich epifenomenach cielesnych, nie w ich skut
kach dla wydolności biologiczne —społecznej osobnika, ale w witalistycznej bezpośredniości. Zrozumienie zjawiska odbywa się tu
na właściwej mu, psychologicznej, płaszczyźnie i graniczy ze współprzeżywaniem jego istotnych treści. Analiza psychjatryczna pole
gać więc winna nie na rozbijaniu zjawisk patopsychologicznych na
fenomeny teoretycznie prostsze, ale na śledzeniu ich rozwoju, ich by
tu w ten sposób, aby przestały być one dla nas obce, niezrozumiałe.
Kwestja, czy możliwe jest wogóie tego rodzaju ogarnianie cudzego ży
cia psychicznego i czy wynikają w ten sposób jakiekolwiek wartości
objektywne, dyskutowana jest w psychologji czystej od dość dawna.
Zagadnienie sprowadza się do istnienia, względnie braku, materjału psychologicznego, któryby na wgłębianie się w- cudze treści
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duchowe pozwalał, lub też do istnienia swoistego zmysłu, czy
instrumentu, służącego do bezpośredniego ujmowania tych treści
u bliźnich (Kierunek intuicyjny reprzezentowany np. przez Schelera lub Łosskiego istnienie takiej swoistej zdolności u każ
dego człowieka zakłada, widząc w niej podstawę do porozumie
nia się z bliźnim, zrozumienia go i współdziałania.)
Szkoła psychoanalityczna zagadnieniami tymi właściwie się
nie zajmowała, praktycznie jednak rozwiązywała je w ten sposób,
że wskazywała na materjał psychologiczny, który pozwala zajrzeć
w głąb cudzej psychiki. Materjałem tym, według nowszej koncepcji
freudyzmu, są właściwie wszelkie przejawy psychizrnu, w pierwszym
rzędzie treść logiczna wypowiadanych zdań, jednakże dopiero od
powiednio zinterpretowana. Według dawniejszych poglądów psy
choanalityków jedynie, a według nowszych, szczególnie, do takiej
interpretacji nadawałyby się zdania, wypowiadane w specjalnych
warunkach, a mianowicie: odpowiedzi na zapytania i samoistne
wypowiadanie się w hypnozie (Katharsis-metoda dzisiaj praktycznie
całkowicie przez freudystów zarzucona), swobodne kojarzenia na
głos, o ile możliwe, ze świadomym wyłączeniem krytyki logicznej
i moralnej, bliskie, wgiędnie może nawet identyczne z kojarzeniem
swobodnym „myślenie fantazjujące" (Yarendonck), wreszcie do
kładne i również bezkrytyczne streszczenie marzeń sennych,
a u osobników psychicznie chorych halucynacji i następujących po
sobie przeżyć na jawie.
Jak było zaznaczone powyżej, cały ten materjał faktyczny
daje wgląd w istotę przeżyć psychicznych dopiero poprzez odpowied
nie zinterpretowanie. I tu natrafiamy na nową właściwość charak
terystyczną metodyki psychoanalistycznej: interpretatorsiwo. Każdy
przejaw psvchiczny obok swego znaczenia jawnego, zwykłego, w określony sposób wykładającego się w świadomości, może posiadać
znaczenie utajone, być symboiem przeżycia o zupełnie innej iogicznie treści.

Tak np. wyobrażenie zegarka symbołizuje kobiecy narząd
płciowy, osłupienie katatoniczne ma być odpowiednikiem przeżycia
końca świata; niechęć przyjmowania pokarmów jest wynikiem roz
koszy kanibalistycznej (wypartej); oszczędność odpowiednikiem
rozkoszy anorektalnei, urojenie prześladowcze odpowiadać ma ho
moseksualnemu pociągowi płciowemu, ba, nawet cielesne objawy
jak np. obrzęki katatoników są symbolami erektylności prącia
(Tausk), a ofganiczny zespół chromania przestankowego może
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się okazać wyrazem niechęci chodzenia gdzieindziej, niż do ko
chanki (Deutsch).
Widzimy tutaj zasadniczy grzech freudyzmu w stosunku
do kierunku fenomenologicznego. Jeżeli bowiem jakieś zjawisko
raz posiadać może tylko swą zwykłą treść, drugi raz zaś mieć
jeszcze jakowąś treść utajoną, to zjawisko przestaje być tą ostatnią
najbezpośredniejszą instancją bytu. Ginie w ten sposób też i sens
właściwy fenomenologizmu: pojmowanie poprzez bezpośrednie uj
mowanie. 1 jeżeli świadomi tego grzechu teoretycy psychoanalizy
(Schilder), uznają go jednak za nieunikniony, winni odpowie
dzieć na pytanie zasadnicze: czy i dlaczego owe kryjące się za
danemi, symbolicznemi, zjawiskami, treści utajone mają być cenne,
względnie ważniejsze od treści jawnych?
Teorja psychoanalityczna na to pytanie odpowiada tylko
pośrednio, że treści utajone są bardziej istotne, bliższe prawdziwe
go przebiegu życia psychicznego jaźni, co znowu jest zasadniczo
antyfenomenologicznym ujęciem sprawy. Z koncepcji Freuda
o nieświadomem wynika jednak okoliczność metodologicznie waż
niejsza, a mianowicie, że treści utajone znajdują się w pewnym
prostszym wzajemnym związku, zarówno przyczynowym, jak lo
gicznym, a więc powodów i następstw, motywów i celów.
„Nieświadome^'’ Freuda jest światem p a r exceUence racjonalis
tycznym, w którym sity psychiczne-., instynkty, pociągi czy ajekty zespo
łów, działają tak, ja k by postępował rozsądny, logiczny, świadomy
swych celów i dróg, człowiek.

1 dlatego właśnie w praktyce psychoanalitycznej ważniejsze
są owe treści utajone: względnie łatwo bowiem jest się zorjentować w łączących je logicznie związkach, odbudować więc pewną
całość, odpowiadającą historji psychicznej danego osobnika.
Abstrahując w tej chwili od zagadnienia merytorycznego,
czy istotnie psychizmom naszym, szczególnie nieświadomym, mogą
być narzucone antropomorficzne, racjonalistyczne cechy, nasuwa
się wątpliwość co do właściwej techniki interpretacji, sposobu od
cyfrowywania symbolów.
Sprawa ta łączy się naturalnie z koncepcjami, wyjaśniają
cymi powstawanie symbolów. Gdyby Freudyzm był przyjął, że
symbole tworzą się w życiu osobniczym w związku z przypadko
wym przebiegiem przeżyć, lub też powstają na zasadzie kojarzeń
w czasie, przestrzeni lub z „sąsiedztwa", jak to np. uznaje szkoła
Bechtieriewa, mielibyśmy wówczas tych indywidualnych interpretacji
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niesłychane mnóstwo.
W każdym sporadycznym przypadku
trzebaby było odnajdywać daną, osobniczą symbolikę, aby dopiero
przy jej pomocy móc przeniknąć w głąb danego życia psychicznego.
Freudyści przyjęli (i trudno się zgodzić, aby pewnik ten
był poparty dostatecznym materjałem obserwacyjnym), że najważ
niejsze i najczęściej spotykane symbole są stałe, mniej więcej dla
wszystkich ludzi wspólne.
Interpretatorstwo psychoanalityczne
jest więc w znacznym stopniu dogmatycznym. A dogmatyzm ten
idzie aż tak daleko, że stwarza całą naukę o ,,znaczeniach'* (Deu-

tungen), której celem jest ustalenie i rozklasyfikowanie symbo
lów, szczególnie w odniesieniu do marzeń sennych,bredzeń i omamów.
Dochodzimy tutaj do istoty psychoanalizy w węższym sło
wa tego znaczeniu.
Ponieważ głównym materjałem poszukiwań psychjatrycz-.
nych są treści ■ jawne, świadome, przeżyć psychicznych, będąc •
przeróbką treści utajonych, bez odnalezienia których niemożliwe
jest odtworzenie następstw i związków istotnego przebiegu życia
duchowego jednostki, — przeto zadaniem najważniejszym staje
się logiczna przeróbka treści jawnych z powrotem na utajone. Ta
praca, te poszukiwania właśnie zostały przez Freuda nazwane psy
choanalizą.
Nazwa powyższa, ogólnie już zresztą przyjęta, pod wzglę
dem metodologicznym wprowadza w błąd.
Psychoanaliza nie jest właściwie czynnością analityczną: nie
wyodrębnia dna elementów prostszych z pewnej całości złożonej. Nie
ma ona również nic wspólnego z t. zw. analizą fizjologiczną wzgl.
patogenetyczną, gdy odtwarzamy przebieg zjawisk na zasadzie do
statecznego szeregu danych, pozwalających się jakościowo i ilościo
wo porównać. Gdyby bowiem ktoś w podobny sposób zechciał
odtworzyć np. przebieg partji bilardu na zasadzie ostatecznego
ułożenia kul, musielibyśmy uznać podobne zamierzenie nawet przy
najlepszej znajomości dynamiki za niewykonalne. Ilość danych
jest tu niewystarczająca.
jeżeli więc psychoanaliza miałaby być czynnością analo
giczną, musielibyśmy wykazać, dlaczego jednak do pewnych, do
kładnych nawet, jakoby, wyników dojść ona może.
Czy więc w wypadku odtwarzania istotnego przebiegu
zjawisk psychicznych na zasadzie ostatecznych treści świadomych
mamy tych danych więcej?
Czy znamy odpowiednią dynamikę lepiej?
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Aby na powyższe pytania odpowiedzieć, trzeba zoriento
wać się w koncepcjach, tyczących się przeróbki psychicznych treś
ci nieświadomych na świadome według łreudyzmu — w tern, jednem słowem, co stanowi psychodynamikę freudowską.
Otóż,
szkoła psychoanalityczna przypuszcza istnienie
całego szeregu hypotetycznych mechanizmów, które (mimowoli, czy
celowo-mniejsza) biorą udział w przetwarzaniu istotnych treści psy
chicznych na świadome. Do takich zniekształcających przebieg istotny spraw psychicznych mechanizmów należy: cenzura, wyparcie,
konwersja, przeniesienie, zagęszczanie, projekcja, wreszcie determi
nowanie symboliczne sensu stricto. Jak dalece powyższe mecha
nizmy są nieokreślone i hypotetyczne, dowodem może być przedewszystkiem całkowite nieustalenie ich wzajemnego stosunku czy
też hierarchji; według jednego poglądu zasadniczym mechanizmem
ma być cenzura, z której dopiero wypływają wszystkie inne; we
dług innych autorów źródłem mechanizmów jest ja-idealne, a cen
zura jednym tylko ze zwykłych mechanizmów.
Większa jeszcze rozbieżność zdań panuje co do istoty tych
zjawisk: według jednych prac i autorów wynikałoby więc, że są
to stałe intergralne części, jak gdyby narządy lub cechy wszelkiej
psychiki ludzkiej, przynoszone już więc przez nią na śuiat (Rank,
Ferenczi, poniekąd Stekel); inni zdają się widzieć w nich chwilowe
i ad hoc, wskutek braku równowagi dynamiczno-afektywnej, zja
wiające się wytwory (Bleuler, Schilder.)
Zupełnie wreszcie nie jest wyjaśnione, skąd czerpią energję
owe mechanizmy, czy i na co ją tracą, i jakiego jest ona rodzaju.
Jeżeli bowiem szkoła zurychska, a za nią właściwie cały
freudyzm przyjął, że siły psychiczne wnoszone są do Nieświado
mego przez zespoły w postaci ich energji afektywnej, to trudno
stąd wywnioskować czy tyczy się to również tych instancji po
średnich pomiędzy nieświadomem i świadomością, w których właś
nie tworzyć się mają mechanizmy zniekształcające (Freud). Gdyby
tak było, mielibyśmy do czynienia ze zjawiskiem następującym:
zespoły afektywne, dążące do przejawienia się, byłyby wypierane
wzgl. przekształcane przy pomocy swej własnej energji, a z tej
neutralizującej się walki sił wynikałaby jeszcze nowa siła, „nieodreagowana“, jak nazywają to psychoanalitycy, wględnie nadająca się
do sublimacji.
Jawność powyższego absurdu energetycznego rzuca się
w oczy niezależnie od tego, z jaką to energją mielibyśmy do czynienia.
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Bo i W tym punkcie koncepcje freudyzmu nie wyszły po
za analogie i hypotezy; jeżeli np. Freud wcześniejszej epoki, Breuer,
a poniekąd i Bleuler, energję tę indentyfikują’z energją fizjologiczną
prądem nerwowym, Jung i większość szkoły zurychskiej z energją
czysto psychiczną, wreszcie Schilder, a bodaj i Freud ostatniej epoki
widzą w niej swoistą energję psychorodną wyższego stopnia, wy
pływającą z wzajemnych ustosunkowań rozmaitych ideałów jaźnio
wych, to ta skala poglądów na podstawową, zdawałoby się sprawę,
jest negatywnym miernikiem obiektywności, ścisłości t. zw. psychomechaniki freudowskiej.
Zacytujemy wreszcie verba magistri, które brzmią, jak na
stępuje: „Mechanizm tych procesów jest mi całkowicie nieznany,
kto pragnąłby ustosunkować się istotnie do powyższych pojęć
(instancji cenzury, oporów itd), winien uciec się do analogji fizy
kalnych i postarać się wyobrazić sobie poglądowo zjawisko pobu
dzenia neuronów**. (Freud-Traumdeutung). Wystarczy.
Jeżeli więc nie jesteśmy w stanie odtworzyć partji bilardu
na zasadzie ostatecznego (jawnego) ułożenia bil mimo znajomość
praw dynamiki ciał stałych, to, tembardziej nie możemy odtworzyć
przebiegu zjawisk psychicznych na zasadzie ich ostatecznej, jaw nej
fizjonomji wobec braku wszelkiej ścisłej psychodynaniiki w tym z a 
kresie. Z tego więc punktu widzenia psychoanaliza jest jeszcze nie

do pomyślenia i nie do urzeczywistnienia. Jeżeli mimo to psycho
fikcyjnie tylko opiera się ona na
analiza jest możliwa, to dlatego,
psychoniechanice.

W istocie swej czynność psychoanalityczna sprowadza się
do dowolnego, poniekąd nawet apriorycznego, interpretowania obser
wowanych zjawisk, z tein jedynie, że między ogniwami interpretacji
winien zachodzić pewien logiczny, zgodny z teoretycznemi koncepcjami
psy chodynamicznemi, związek.
Ten związek logiczny zaś jest tern
łatwiej otrzymać, że zachodzić on musi nie pomiędzy faktami, zja
wiskami, ale ich znaczeniami, nominami.
Psychoanaliza nie jest więc metodą indukcji, nie jest w isto
cie swej redukcją nawet, przy której aprioryczne wnioski potwier
dzane są następnie przez fakty, ale jeszcze nominalistyczną interpre
tacją, czemś, co metodologicznie panowało niemal wszechwładnie
w nauce średniowiecznej, ale co wraz z epigonami racjonalizmu
filozoficznego wobec naradzającego się krytycyzmu znikło, zdawa
łoby się, bezpowrotnie. Ktokolwiek czytał traktaty scholastyczne, wie.
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z jak doskonałą konsekwencją logiczną dowodzone są w nich
prawdy, dla nas zgoła dowolne i sprzeczne z tern pojęciem
0 świecie, jakie wytworzyliśmy sobie na zasadzie eksperymentu
1 krytycyzmu.
Logiczność psychoanalizy tedy nie dowodzi jej fenomeno
logicznej prawdziwości.
Jeżeliśmy jednak powyżej mówili o dowolności interpre
tacji psychoanalitycznej, zaznaczyć trzeba, że dowolność ta jest po
ważnie ograniczona. Przedewszystkiem przez dogmatyzm znaczeń
(Deutungen) i możliwych mechanizmów; nic dziwnego: nominalizm
interpretacyjny istnieć może jedynie w symbiozie z dogmatyzmem
i pod grozą swej dyskwalifikacji dogmatyzm ten stwarzać; inaczej,
bardzo szybko okazałoby się, do jakich absurdów w dowolności
swej doprowadzić może.*)
Praktycznie ograniczona jest również dowolność interpre
tacyjna przez dalsze obserwacje chorego, które mogą dostarczyć
materjału tak jawnie sprzecznego z pierwotną interpretacją, że
uledz ona musi zmianie. ■
Wreszcie dowolność ta ograniczona jest pozapsychoanalityczną wiedzą lekarską danego badacza i, co ważniejsza, intuicją.
Cóż bowiem jest jedynym sprawdzianem słuszności, prawdzi
wości jakiejkolwiek danej interpretacji psychoanalitycznej? Nie jest
nim i nie może być nim, jak widzieliśmy, logiczność koncepcji, bo tę
in nucę zawiera ona w chwili powstania; nie może być uważany zań
efekt terapeutyczny, bo nie stoi on przecież zwykle w żadnej zależ
ności (szczególnie w dziedzinie chorób psychicznych) od teore
tycznego uzasadnienia sposobu leczenia; nie jest nim również po
czucie słuszności danej koncepcji u chorego, jeżeli freudyzm
w braku tego poczucia widzi przejaw chorobowych oporów, zaś
w zgodzie chorego na interpretację psychoanalityczną dopatruje się
często również patologicznej obrony zespołów przed głębszą, wni
kliwszą analizą (Freud, Ranek). Jedynym miernikiem, regulatorem
i sprawdzianem staje się intuicja lekarza, czynnik, zresztą, w sztuce
lekarskiej, pierwszorzędnej wagi, ale stawiający metodę freudystyczną
w rzędzie najbardziej subjektywnych metod djagnostycznych i tera
peutycznych. Zupełnem nieporozumieniem jest więc uznawanie
w psychoanalizie nowego etapu myśli psychjatrycznej w sensie
*) Dowodem służyć mogą pisma fantastów freudowskich, chociażby np.:
Groddecka, zwalczanego przez większość freudystów zupełnie niesłusznie, gdyż
winę za treść swych p.ac ponosi nie on, nie wykraczając nigdzie poza metodo
logia psychoanalityczną.

38

STANISŁAW HIGIER

ZESZYT I-II

jej większego zobjektyzowania się (Kostyleff, Ladame) i obywania
się bez pomocy introspekcji. Przeciwnie, tam gdzie in
tuicja nie dopisuje, psychoanalityk posługiwać się zaczyna introspekcją, o tyle niedoskonałą jeszcze, że mimowolną. 1to jest bodaj
główny zarzut licznych rewizjonistów freudyzmu, przedewszystkiem
tych, którzy rozczarowali się do niego po latach praktycznego
stosowania psychoanalizy.
„Wyjaśnienia psychoanalityczne wynikają z istoty zespołów
psychicznych nie analizowanych, ale analizujących" —- stwierdza
jeden z poważniejszych do niedawna jeszcze filarów freudyzmu w
Ameryce (Tannenbaum).
Gdzież więc szukać należy tytułów do chwaty freudyzmu,
jako metody ścisłej, przyrodniczej, biologicznej, które to cechy
swoiste podkreślane są na każdym kroku przez zwolenników kierun
ku? Pod tym względem powołują się oni na zasługi Freuda i jego
współpracowników w konsekwentnym stosowaniu w badaniach zjawiskduchowych zasady następczości przyczynowej i celowości, wzglę
dnie ekonomiki biologicznej, inaczej mówiąc: determinizmu i finalizmu.
Zacznijmy od pierwszego.
Istotnie — twórcy kierunku psychoanalitycznego wzięli so 
bie zupełnie świadomie za zadanie zastosowanie determinizmu i to
w tej postaci, w jakiej panował on w ostatnich latach zeszłego stulecia
w naukach biologicznych, do psychjatrji i neuropsychjatrji. Dzisiaj
wiemy, że ówczesny kierunek wiedzy przyrodniczej, rozkładającej zja
wiska życiowe na determinujące się szeregi „prostszych" fenome
nów fizyczno-chemicznych, zawiódł poniekąd nadzieje i coraz na
tarczywiej wprowadzana jest obecnie do nauki o przyrodzie orga
nicznej korektywa witalistyczna, a nawet psychologiczna (Driesch,
Bergson). Tembardziej zawieść musiał determinizm fizyko-chemiczny
w odniesieniu do zjawisk psychologicznych i patopsychologicznych;
nie wystarczała przecież sama tylko chęć zaklasyfikowania ich jako
podgrupy fizjologicznej, trzeba było znaleść wspólne podstawy,
prawidła, metodykę. Ale, jeżeli jeszcze w pierwszym okresie roz
woju freudyzmu próbowano wyprowadzać złożone zjawiska psy
chiczne z takiego lub innego działania energji nerwowej, mającej
z koleji być znów jedną z odmian energji fizycznej, to dzisiaj dzie
dzina ta leży całkowicie odłogiem i nikt z psychoanalityków nie
próbuje nawet nawiązywać do odnośnych nowszych koncepcji
o stanach czynnościowych elementów nerwowych (Bethe, Semon,
Winogradów, Sherrington).
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Kilka Ogólników i hypotez zupełnie nie uzasadnionych
doświadczalnie, a sprzecznych z wymienionymi powyżej, w spółczes
nymi, koncepcjami, legło coprawda jako kamień węgielny całej
psychodynamiki freudowskiej, nie rozwinięte jednak zostało w sa
moistny, praktycznie dający się zastosować, system materjalizmu
lub energetyzmu psychologicznego.

Obecnie już tylko uśmiech budzić mogą całkowicie aprio
ryczne zdania Freuda, jak np. że „energja pobudzenia psychicznego
dyfunduje (przez jakie błony? na zasadzie jakiego prawa? — przyp.
aut.) od układu zmysłów do układów ruchowych poprzez układy
kojarzeniowe, przedewszystkiem zaś układy engramowe, których
jest kilka“ lub też że „działalność pierwotnego aparatu psychiczne
go reguluje się dążnością do unikania pobudzeń", lub wreszcie do
wodzenia Shildera, że nowe nastawienia (w poszukiwaniu) rozkoszy
powstawać mogą wskutek zaatakowania układów psychicznych
przez jady.
Jeżeli ćwierć wieku temu można było ostatecznie w tych
i innych, podobnych ogólnikach — metaforach widzieć wytyczne
dla rodzącej się dopiero myśli psychoanalitycznej, to dzisiaj od
dojrzałej już, jakoby, koncepcji trudno jest nie wymagać bardziej
ścisłych kryterjów uzasadniających.
Wyrazem determinizmu przyrodniczego wieku XlX-go,
a jednocześnie jego rdzeniem były dwie zasady: zachowanie materji i energji. Freudyzm próbował zarówno aplikować te zasady
bezpośrednio w sferze psychicznej, jak i stwarzać dla nich odpo
wiedniki, jednakże koniec końców zagubił się w sprzecznościach.
Przedewszystkiem, co się tyczy samego pojęcia energji psy
chicznej, jest ono prawie wciąż traktowane jako atrybut. W nau
kach przyrodniczych można sobie ostatecznie wyobrazić, że energja
jest atrybutem materji, która istnieć może (jako zjawisko) i bez niej.
Czerń są jednak zjawiska psychiczne pozbawione atrybutu energji?
Istnienie takich zjawisk wynika jednak niezbicie z pierwszych prac
Freuda, i bodaj, że owe układy engramowe, o których mówiliśmy
powyżej, owe mnemy wrodzone lub bierne, odpowiadają pojęciu
psychizmów bez energji. Nie dość na tern! Energja psychiczna
jest według freudyzmu przesuwalna; nie jako zjawisko, ale właśnie
jako cecha może się ona przenosić z jednej treści psychicznej na
drugą: z zespołu na zespół, z objektu życzenia na objekt; z tego
rodzaju wyrażeniami spotykamy się u psychoanalityków na każdym
kroku. Czy przez to odpowiednie zjawisko zostaje zmienione raz
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na zawsze? Nie; nadmiar, czy brak energji może być z powrotem
wyrównany i wtedy zjawisko uzyskuje swą uprzednią postać. Freudyzm odnajduje więc w świecie psychicznym: analogiczną niejako
do materji — treść zjawiska duchowego i analogiczną do energji
fizycznej — jego swoistą energję psychiczną.
O ile błędność pierwszej z tych analogji jest tak jaskrawa, że
zbyteczną czyni wszelką próbę krytyki, o tyle pojęcie energji psychicz
nej, to związanej, to wolnej i przesuwającej się, zasługuje na szczegółowsze omówienie. Wbrew bowiem zasadzie zachowania ener
gji, ten jej rodzaj, jak to wynika z koncepcji psychoanalityków,
stale wzrasta we wszechświecie. Jest ona nie tylko przynoszona
przez rodzące się nowe istoty ludzkie (wzgi. i zwierzęce), ale i po
większana ze źródeł energji fizycznej, działającej w charakterze po
budzeń (Jung, Ferenczi). Natomiast powrotnego, samoistego
przeistaczania się energji psychicznej w fizyczną freudyzm nie zna.
Tak zwane objawy „konwersji cielesnej", do których zaliczane są
napady histeryczne, tici, drżenia i t. p. jakkolwiek będące wyrazem,
skutkiem, energetyki czynników psychicznych, nie wyczerpują jej,
nie przenoszą więc łańcucha przyczynowego ze świata duchowego
w świat zjawisk fizycznych; poniekąd wbrew poglądom szkoły
Charcofa, wbrew intencjom Breuera, uważane one być muszą,
zgodnie z ortodoksyjnym freudyzmem, za pewnego rodzaju epifenomeny, które bodaj nawet stać się mogą wtórnie źródłami nowych
łańcuchów przyczynowych w świecie psychicznym.
A że raz powstałe zjawisko warunkuje już całą przyszłość
osobistości psychicznej, że wpływ jego kończy się właściwie do
piero wraz ze śmiercią jednostki, najbogatszem w treść i najintensywniejszem dynamicznie winno być życie duchowe starców. Tu
taj przybywa na pomoc koncepcji freudowskiej uznanie przez nią
interwencji momentów anatomo-patologicznych.
Zwyrodnienie
anatomiczne, zniszczenie przestrzennego, materjalnego substratu,
„siedliska ducha" jest w stanie zniweczyć nagromadzone treści
i energje psychiczne.
Co się wówczas z tymi energjami dzieje — niewiadomo.
Według nowszych poglądów Junga pewne konflikty duchowe mo
gą pozatem u niektórych osobników (na gruncie dyspozycji wro
dzonej) doprowadzić do takich zaburzeń psychicznych, które
w wyniku dadzą organiczne procesy rozpadowe w mózgowiu, a co
za tern idzie, istotne zubożenie duchowe. Najczęściej ma to miejsce
w otępieniu wczesnym. Abstrahując w tej chwili od herezji
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W stosunku do paralelizmu psychofizycznego, jaką zawierają powyższe
poglądy, stwierdzić trzeba, że nie są one przytem ani ogólnie przy
jęte przez psychoanalityków, ani też nie wyjaśniają stwierdzanego
klinicznie zubożenia psychicznego w innych psychozach i nawet
innych postaciach otępienia.
Dla wyjaśnienia tych zjawisk freudyzm wypowiada myśl, że
zubożenie takie może być fikcyjne, wskutek innego, niż zwykle,
czasem nawet antybiologicznego, kierunku energji psychicznych.
Dodajmy do tego zagmatwanego systemu owo odseparowywanie się energji psychicznych od jednych treści duchowych
i przyczepianie się do innych, zjawisko, warunkowane zwykie nie
przyczyną, ale celem: dodajmy hipotetyczną zdolność „namacywania"
przez tajne treści psychiczne swych ewentualnych następstw
i przybieranie, zależnie od tego, takiej lub innej postaci jawnej (Freud),
a otrzymamy w ogólnych zarysach obraz „determinizmu“ freu
dowskiego.
Zdawałoby się, że tak zawiktanej, niekonsekvventnej i niewypracowanej koncepcji nie da się jeszcze stosować w odniesieniu
do zagadnień praktycznych. Przecież, o ile prostszy kierunek psychologji fizjologicznej, ustanawiając na podobnych podstawach za
sadę determinizmu psychologicznego wyrzekł się stosowania jej
w zagadnieniach indywidualnych, uważając, że rozwój psychologji,
jako nauki ścisłej stoi jeszcze zbyt nisko (Wundt), że ilość danych
o charakterze przyrodniczym jest zbyt mała, aby stosowanie prak
tyczne tej zasady było możliwe.
Tę trudność freudyzm omija przy pomocy swego interpretatorstwa psychoanalitycznego. Przypomnijmy na tym miejscu pier
wsze, podstawowe, stronnice „Psychopatologji życia codziennego".
Dla wyjaśnienia jakiegoś zjawiska z własnych przeżyć, które wy
daje mu się patologicznem, Freud wyławia apriorycznie szereg do
wolnych poprzedzających faktów, odpowiednio je interpretuje i po
między interpretacjami doszukuje się możliwych związków przyczy
nowych. W taki sposób uwarunkowany łańcuch zjawiskowy
staje się znów dowodem i podstawą do przyjęcia słuszności
teorji interpretacji i determinizmu.
Cała ta praca nad zdeterminowaniem zjawisk patologji ży
cia codziennego nie jest niczem innem jak spekulatywnym wyszu
kiwaniem takiego (jednego z wielu) wyjaśnienia związków pomiędzy
zjawiskami psychicznymi, które byłoby możliwem, gdyby słuszne
były teoretyczne przesłanki psychodynamiki freudowskiej.
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„Nie widać, co w tych koncepcjach jest zwykłą empiryczną
obserwacją, co prawidłem wytycznym i czem jest w każdym spo
radycznym przypadku to prawo, od którego zależą przemiany psy
chiczne", powiada jeden z najlepszych znawców freudyzmu—Kronfeld;
ten zarzut szczególnie odnieść się daje do koncepcji determini
stycznych.
Ale i z formalnego punktu widzenia te nieskończone i nie
wygasające łańcuchy przyczynowe, jakimi poszadkowała życie du
chowe teorja psychoanalityczna, nie wytrzymują krytyki; a szcze
gólnie są one w jaskrawej sprzeczności z intencjonizmem i inter^
wencjonizmem, zawartym w istocie wiedzy lekarskiej. Jeżeli bowiem
wszystkie zjawiska, całe dzieje naszego życia duchowego są z
góry zdeterminowane, niemożliwa jest żadna interwencja zzewnątrz,
żadna zmiana kierunku tych wydarzeń w sensie ich uzdrowienia.
Skądże więc bierze się przekonanie, że lekarz — psycho
analityk, jak deus ex machina potrafi nie tylko przejrzyć głąb cu
dzego życia psychicznego, ale i skierować jego bieg do innego,
idealnego koryta; nie tylko objektywnie, sine ira et studio (a więc
niejako bez własnych determinant psychicznych?) odtworzyć przez
dany, jedyny w swoim rodzaju, zbieg okoliczności spowodowane
konflikty, ale, pchnąć właśnie odpowiednią, z rachunku wszystkich
nieskończonych determinant wypływającą, ilość energji w kierunku
chociażby — subliniacji? W tym miejscu kwestje techniki i łerapji
zahaczają o najgłębszą sprawę wartości i konkretności metodolo
gicznej.
Słów kilka poświęcić trzeba wreszcie finalizmowi biologicz
nemu, odgrywającemu zasadniczą rolę w koncepcjach psychoanali
tycznych.
Że zasada celowości jest w każdym wypadku praktycznie
zaprzeczeniem poszukiwań deterministycznych, zbyteczne dowodzić.
Dlatego też kierunek deterministyczno-mechanistyczny w naukach
przyrodniczych w ujęciu teleologicznym zjawisk widział jedynie pew
ną fikcję, pewne ułatwienie pedagogiczne, pozwalające prędzej od
najdywać syntezę. Fikcja ta ujmowała zjawiska, wynikające z ist
nienia mechanizmów regulacyjnych w organizmach z jednej strony,
a ich ciągłego ulepszania się i upowszechniania się pod wpływem
czynników ewolucji (w znaczeniu darwinizmu) z drugiej.
Freud poszedł w tym względzie dalej. Przyjmując całko
wicie zasady ewolucjonizmu wraz z zasadą rozwoju phylo-ontogenetycznego, założył jeszcze, że sama mechanika psychiczna opiera
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się na celoV(/ości i ekonomice biologicznej. Zacytowane powyżej
zdanie Freuda, źe działalność aparatu psychicznego reguluje się
dążnością do unikania pobudzeń, stanowi myśl przewodnią, do któ
rej sprowadzić się da cały cel istnienia mechanizmów deformują
cych, cała cenzura z jej celową działalnością niedopuszczania do
konfliktów w świadomości.

Ale już tak zasadnicza część koncepji freudowskich, jak
nauka o pociągach cząstkowych i ewolucjonizowaniu libido płcio
wej, jaskrowo przeczy poyzyższym założeniom. Cały ten cykl roz
woju libido u jednostki nie jest przecież powtórzeniem phylogenezy,
nie jest on również celowy biologicznie,-gdyż pojedyncze jego
etapy winny uledz wyparciu ze świadomości kosztem pewnej
energji, która mogłaby być w inny, bardziej celowy sposób zużyta.
Jeżeli wyparcie nie nastąpi, względnie od początku lub z czasem
stanie się niezupełne, objawi się to znów w postaci antybiologicznej
perwersji, względnie psychozy lub psychonerwicy (zobaczymy dalej,
kiedy i dlaczego według Freuda występuje jeden lub drugi obraz
patologiczny).
Psychjatrzy-freudyści starają się wykazać, że choroby psy
chiczne są pewnego rodzaju życiowym kompromisem, że stanowią one
wytwór ochronnych, regulacyjnych mechanizmów psychicznych, ratujących zwykle jaźń psychiczną i fizyczną przed jakimś „innem“,gorszem
złem. W tym sensie miałyby być też one biologicznie celowe.
Czyż trzeba przypominać, że prawie wszystkie postacie chorób
psychicznych, czy to przez zmniejszenie odporności jednostki na
szkodliwości zewnętrzne, czy przez uczynienie jej niezdolną do walki
o byt, czy przez skierowanie jej energji w kierunku niecelowym
lub sprzecznym z instynktem samozachowawczym, wręcz narażając
ją na utratę życia lub samobójstwo, a uniemożliwiając zwykle spło
dzenie i wychowanie młodego pokolenia, są niecelowe, nieekonomiczne,a owo pojęcie „gorszego zła“ w postaci ciągle „jątrzącego się“
konfliktu psychicznego, stanowi naukową fikcję.
Mimo te zastrzeżenia, przyznać trzeba, że freudyzm jest
najkonsekwentniejszym wyrazem finalizmu w medycynie.
Sprobójmy obecnie streścić wszystko to, co wynika z roz
patrzenia momentów metodologicznych freudyzmu.
Przedewszystkiem należy stwierdzić rozliczność, rozbieżność
a nawet i sprzeczność poszczególnych momentów: ujęcie energe
tyczne, psychodynamiczne przeczy głęboko genetyzmowi,patologiczny
finalizm nie daje się pogodzić z determinizmem itd. Pod tym względem
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jednak cala współczesna psychjatrja w podobnym znajduje się po
łożeniu; nie zdołała ona dotychczas wyjść poza rozgardjasz metodo
logiczny i pokutują w niej obok siebie najróżniejsze, rozbieżne
pozostałości rozmaitych światopoglądów. A jeżeli ten, czy inny
kierunek lub szkoła, chociażby np. fenomenologizm lub kierunek
objektywno-refloksologiczny, przychodzą z wyraźniejszym metodolo
gicznie obliczem, to zato skala odrębności, jaką wnoszą ze sobą,
jest o wiele od freudyzmu biedniejsza.
Pod tym względem jest freudyzm niezajirzeczenie najbardziej
rewolucyjny, chociaż nie zawsze o charakterze rewolucji naprzód.
Jak widzieliśmy bowiem, wskrzesza on nawet scholastyczno-talmudyczny nominalizm w wiedzy lekarskiej, spycha, może mimowoli,
psychiatrę z powrotem od badań nad rzeczywistością i jej przeja
wami do oderwanych spekulacji z interpretacjami. Z drugiej strony
wprowadzenie psychogenetycznego punktu widzenia jest ogromnym
krokiem naprzód, zarówno w odniesieniu do kierunku doś.wiadczalnopsychologicznego, operującego oderwaną od zjawiskowości psy
chicznej skalą porównania z t. zw. pomiarami średnimi (w stosunku
do niewymiernych właściwie ilościowo zjawisk rozmaitych kategorji),
jak i w stosunku do fenomenologizmu, starającego się odtworzyć
byt psychiczny z punktu widzenia pojedyńczych momentów, a nie
całości rozwoju i ,,stawania się“ , jak wreszcie w stosunku do
koncepcji anatomo—fizjopatologicznych, badających epifenomeny
zgoła innego świata — fizycznego, i w zgoła innej płaszczyźnie.
Jeżeli wreszcie chodzi o czynność ,,psychoanałizowania‘‘,
to opierając się na fałszywych przesłankach metodologicznych, jest
ona, jak widzieliśmy, wciąż jeszcze całkowicie subjektywna i nau
kowo bezwartościowa.
W obronie swej metody psychoanalitycy chętnie posługują
się następującym porównaniem: określają siebie jako pilnie ślęczą
cych nad mikroskopem (analizą psychiczną) i notujących swe obser
wacje histologów, a krytyków freudyzmu porównywują do przecha
dzających sie obok próżniaków, którzy do mikroskopów wprawdzie
nie zaglądali, ale twierdzą, że nic podobnego nie widać. Metafora
ta jest tyleż efektowna, ile niesłuszna. Wystarczy przecież raz za
poznać się z mechanizmem owych mikroskopów, stwierdzić, że zbu
dowane są one na błędnych zasadach, że składają się, mówiąc ję
zykiem fizyka, z układu szkieł nieprzeziernych, że więc nie mogą one
ukazywać istoty badanego ,,skrawka" psychicznego, aby mieć pra
wo wyniki psychoanalizy odrzucić, nawet nie zaglądając każdora-
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zowo do mikroskopu. Stwierdziliśmy powyżej, że psychoanaliza
jako instrument badania jest właśnie takim układem nieprzeziernym
i że obrazy, jakie nam ona podsuwa, są właściwie tylko obrazami
wnętrza tego instrumentu, tego mikroskopu, czasem rozświetlonego
może refleksem z oka badającego — nic więcej.
Nie przesądza to naturalnie sprawy wartości terapeutycznej
psychoanalizy, wartości niezaprzeczonej, nad którą zastanowimy się
jeszcze na innym miejscu.

Les bases generales du freudisme au point de
vue de la critique.
(Ićre partie d’ un lravail plus imporlant intitulś „Freudisne et Psychiatrie” ):
par
STANISŁAW HIGIER.

■ Le desaccord qui se manifeste aujourd’hui entre la psy
chiatrie classiąue et le freudisme se dóveloppait plusieurs annees,
pendant lesquelles on n’a pas fait d’essais pour rapprocher ces deux
tendances. La responsabilite de cet etat de choses tombe d’une
part sur la medecine clinique traditionelle et la psychologie oficielle et d’autre part, surtout, sur les createurs de la doctrine psychoanalitique.
Les psychanalistes se defendant longtemps de connaitre
la discipline des Sciences psychologiques n’ont pas su subordonner
ses exploits theoriques et pratiques aux princips exiges par la
methodologie de la science contemporaine.

C’est aujourd’hui le moment juste pour jeter !e pont entre
les deux doctrines de la science psychiatrique et d’abord mettre en
evidence les elements nouveaux apportes par le freudisme a la me
thodologie psychiatrique.
La particularite la plus frappante du freudisme est son
point de vue genetique, qui d’une part se rattache a Tinterpretation
phenomenologique et vitaliste, se rapnrochant d’autre part, de l’historisme pur. En effet, il traite i’individu humain comme l’expression et le resultat d’une lutte historique, si on peut le dire, de
ses forces psychiques entre elles. Le second point caracteristique
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pour la methodologie du freudisme est „rinterpretation“ — les
recherches de la signification propre des symboles de toute une
serie de manifestations psychiąues, qui sans ęa auraient pu parał
tre illogiąues. Les interpretations des freudistes nous montrent sous
des syndromes, des etats et des manifestations psychiąues apparentes, le domaine d’inconscient. Mais „rinconscieńt“ de Freud est
un domaine soumis h un regime naivement rationaliste; les incłinations, les affections, les instincts et d’autres forces psychiąues
correspondantes agissent dans Tinconscient a la maniere d’un bonhomme tres raisonnable et conscient de ses buts.
C’est' le dogmatisme ąui caracterise le symbolisme de 1’ecole
de Freud; les symboles correspondants et les deformations de psychismes inconscients se produisent suivants certains mecanismes
constants et non individuels. De la, la possibilite pour la psychanalyse de reproduire et dhntrepreter les anciens etats psychiąues
pathogenes, meme sans avoir approfondi l’individualite du malade.
La psychodynamiąue sur laąuelle repose 1’acte psychanalitiąue est
une methode excessivement embrouillee, imprecise et insuffisamment
elaboree. La naturę des forces, ąui agissent dans la psychiąue, est
traltee d’une faęon tout ci fait particuliere et personnelle par chacun
des psychanalistes. Freud, lui meme, n’est pas alle au del^ des
analogies vagues avec 'les lois physiąues. Dans ce sens la la
psychanalyse devrait etre consideree comme pratiąuement irrealisable. Pourrait-on, par exemple, reproduire une partie de billard,
rien ąu’apres la configuration finale des billes tout en connaissant
parfaitement la dynamiąue des corps solides? De meme, et a plus
forte raison, 11 est impossible de reproduire la succesion des etats
psychiąues ee se basant sur leur physionomle finale apparente;
en effet, nous avons ici a fairea un nombre dhnconnues plus grand et
a une mecaniąue correspondante encore de beaucoup de moins
precise. La psychanalyse n’est possible ąue par le fait qu’elle se
reduit en realite a une interpretation arbitraire et souvent aprioriąue de certaines observations et cela de cette maniere qu’il doit
exister entre les chainons de Tinterpretation une relation logiąue
et concordante avec la theorie freudiennne. Ainsi le freudisme fait
reculer la science contemporaine au npminalisme moyenageux.
Le determinisme psychiąue dans la science psychanalytiąue
est appliąue d’une maniere trop naive et litterale. Les tendances
a retrouver dans les manifestations psychiąues comme attribut une
energie analogue a celle de la physląue n’ont pas reussi. Le modę
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par lequel 1’ecole psychanalytiąue traite les relations reciproąues et
1’influence du psychisme et du soma est egalement completement
oppose a la science contemporaine, car le freudisme n’observe ni le
principe de parallelisme, ni celni d’epiphenomenisme. Ce qu’il y
a de plus exact logiquement dans le freudisme c’est 1’application
du principe de fitialisme en psychiatrie. Mais ce principe ne peut
pas etre maintenu si on le confronte avec les observations cliniques.
D’ailleurs on retrouve les memes contradictions de la methodologie dans toute la psychiatrie contemporaine. Tout en rejettant du freudisme son manque de logique, ses notions vagues
et surtout sa methode naive d’analyser, il faut cependant reflechir
serieusement sur les observations des psychanalistes et sur la
maniere genetique de concevoir la maladie psychique.
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Ko n gr e s y .
Prof. Dr. Med. R. Radziwiłłowicz :

XIX-y Międzynarodowy Kongres
Przeciwalkoholowy.
Dziewiętnasty z kolei a czwarty powojenny-pierwszy w Lozanie w 1922 r., drugi w Kopenhadze w 1924 r., trzeci w Tartu
(Dorpat) w 1926 r. i czwarty obecny Międzynarodowy Kongres
Przeciwalkoholowy, odbył się w Antwerpji w dniach od 20 —26.
VIII. b. r.
Delegację polską tworzyli: niżej podpisany, jako delegat
Rządu, dr. Łunlewski jako delegat Departamentu Służby Zdrowia
M. S. W., p. Stanisława Adamowiczowa, jako delegatka naszych
organizacji kobiecych, ksiądz Galdyński, jako delegat Ligi Prze
ciwalkoholowej w Poznaniu, dr. Kacprzak, jako delegat Państwo
wej Szkoły Higjeny i p. Olpiński, jako delegat naszej młodzieży
abstynenckiej z Krakowa.
Po powitaniach Kongresu przez przedstawicieli państw, re
prezentowanych na Zjeździe, zabrał głos b. prezydent ministrów
szwedzkich dla wygłoszenia odczytu inauguracyjnego p. t. „Alko
holizm, jako zagadnienie międzynarodowe."
Po bardzo obszernym i gruntownie obmyślanym wywodzie,
po dokładnej analizie paktu Ligi, referent dochodził do wniosku,
że jest nietylko prawem, lecz obowiązkiem Ligi Narodów włączenie
do programu swych prac walki z alkoholizmem.
Wobec trudności, jakie sprawa ta nastręczać będzie na fo
rum międzynarodowem, ze względu na liczne państwa, w których
wytwór wina stanowi poważną podstawę ich życia gospodarczego,
należy postępować ostrożnie i żądania ograniczać do minimum. Za
takie ,,minimum" uważa mówca wniosek finlandzki, poparty przez
Polskę, Szwecję, następnie podpisany również przez Belgję, Danję,
Czechosłowację, zmierzający ku temu, ażeby przy Lidze Narodów,
pod jej auspicjami, utworzono Komisję Rzeczoznawców, która ba
dałaby bezstronnie sprawę alkoholizmu i orzeczenia swe przedsta
wiała Lidze Narodów. W tym duchu wniósł mówca projekt uchwały
Kongresu do Ligi Narodów; wniosek został jednomyślnie przyję
ty na ostatniem posiedzeniu Kongresu.
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Obrady szły żywym trybem, obradowano dwa razy dziennie
od 9—12 i od 2—5; od 5-ej odbywały się dorywcze zebrania, or
ganizowane przez różne towarzystwa, reprezentowane na Zjeździć,
a także i wieczory rriieliśmy przeważnie zajęte przez tego rodzaju
napół towarzyskie zebrania.
Ważniejsze z zagadnień poruszonych na Kongresie były na
stępujące:
Eksperymentalne badania dziedziczności alkoholizmu, jego
zwyrodniejącego wpływu na potomstwo, miały dwóch przedstawi
cieli — dr. Laitinen z Helsingforsu, nieobecny na Zjeździć, którego
referat odczytano: badania nad świnkami morskiemi, przedstawione
juź poprzednio na Zjeździć w Kopenhadze, oraz prof. dr. Pousepp
z Tartu (Dorpat), który poddawał badaniu anatomo-patologicznemu
głównie gruczoły wkrewne u potomstwa, którego rodzice byli
poddani działaniu alkoholu, i wykazał zmiany anatomiczne wszyst
kich gruczołów wkrewnych, a przedewszystkiem grasicy, tak ważnej
dia rozwoju ustroju. Odczyt prof. Pouseppa wywołał duże zainte
resowanie i był z wyróżniającą życzliwością przyjęty przez zebra
nych. Wzmianka uboczna: prof. Pousepp dobrze i chętnie mówi
po polsku; matka profesora była polką.
Prof. Firket z Leodjum podniósł sprawę znaczenia ilościo
wego określenia zawartości alkoholu we krwi, jako wykładnika sta
nu alkoholowego upojenia przy orzeczeniach sądowo-lekarskich.
Alkohol szybko przechodzi do krwi, przebywa w niej długo, kilka
godzin po upojeniu, ilościowe określenie jego jest łatwe i stosunek
4 : 1000 wzgl. wyższy mógłby być wystarczającym dowodem sta
nu alkoholowego odurzenia sprawcy w przewodach sądowych.
Podnoszono w dyskusji przeszkody i trudności w stosowa
niu metody: krwi nie można odbierać człowiekowi bez jego na to
zgody, nie chodzi o ilość alkoholu we krwi, lecz także o indywi
dualną wrażliwość jednostki, która bywa różna; podnoszono, że
lepsze są pod tym względem testy np. duńskie, które pozwalają w
prostych kwestjonarjuszach ułożonych ad.h oc, przez odpowiedź
tak lub nie ustalić odurzenie alkoholowe i jego stopień. W tern
miejscu dyskusji zabrał głos dr. Łuniewski i wskazał, że wszystkie
te trudności byłyby ominęte, gdybu prawodawstwa stanęły na sta
nowisku, zajątem przez kodeksy angielski i finlandzki, wojskowy ko
deks polski, sekcję prawa karnego naszej Komisji Kodyfikacyjnej,
i przyjęły — jako zasadę — że alkoholowe odurzenie nie stanowi
warunku, skutkującego niepoczytalność, jak się to mówi w języku
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prawniczym, nie stanowi nawet' warunku dopuszczającego okolicz
ności łagodzące. Stanowisko słuszne, zajęte przez psychiatrów
i które jako konieczne będą musiały wcześniej czy później zająć
wszystkie prawodawstwa spółczesne. Ubocznie poruszono również
sprawę bardzo ważną pijaństwa szoferów, maszynistów, motorni
czych, lotników i bezpieczeństwa pasażerów, oddanych pod ich
opiekę.
Jeżeli opinja publiczna może być rozbieżna co do oceny spo
sobów walki z alkoholizmem, to pod tym względem jest jednomyśl
na, że bezpieczeństwo przed pijaństwem funkcjonarjuszów tego ro
dzaju jak szoferzy, motorniczowie itd. musi być całkowicie i bezwzględ
nie zapewnione. Z pomiędzy środków wskazywanych dla osią
gnięcia tego celu podnieść należy jeden prosty i skuteczny. Władze
bezpieczeńs wa publicznego powinny zachęcać szoferów (o nich
chodzi pr^edewszystkiem) do tworzenia związków szoferów — ab
stynentów. Szofer, członek związku, nosiłby niebieską szarfę na ramie
niu i publiczność miałaby odrazu możność wyboru i oddania się pod,
opiekę tego, który napojów alkoholowych nie używa. Bardzo prędko
własny interes szoferów zmusiłby ich do zostania abstynentami.
Wszelkie nadużycia pod tym względem byłyby odrazu wykrywane
przez samych szoferów, abstynentów i nieabstynentów, i abstynenci
złapani na używ'aniu alkoholu byliby pozbawieni, jako oszuści, pra
wa kierowania samochodami. Jak wspomniałem, środek jest prosty,
łatwy do zastosowania i władze bezpieczeństwa publicznego powinny
zaraz wziąć się do wcielenia go w życie.
Dużo czasu i uwagi zajęło rozważanie wartości system.ów
ograniczających spożywanie alkoholu — szwedzkiego (Bratt) i belgij
skiego (Vandervelde). Pierwszy oddaje sprzedaż alkoholu w ręce
organizacji społecznych i uprawnia je do indywidualnego trakto
wania odbiorców (sprzedając jednym więcej, innym mniej), drugi
wyłącza z restauracji, wogóle z miejsc publicznych, napoje o za
wartości alkoholu większej niż \6'%, które są do nabycia gdziein
dziej, lecz których niemożna nabyć więcej niż dwa litry. Oba sy
stemy wychodzą z falszywegojzałożenia, że szkodliwe jest nadużycie
alkoholu, natomiast picie umiarkowiane szkody nie przynosi, dla
tego dąży tylko do ograniczenia spożycia, a nie do całko
witego zakazu. Niema nieszkodliwej dawki alkoholu, dlatego dą
żyć należy do jego całkowitego usunięcia ze spożycia. Cel ten
osiągają zakazy amerykański i finlandzki, zabraniające wyrobu, sprze
daży, wwozu i wywozu alkoholu. Dla tego szczególnie ważne

ZESZYT 1-1!

XIX. KONGRES ANTIALKOHOLOWY

51

byiy sprawozdania z wyników osiągniętych w obu tych krajach,
a to tembardziei, że na czele delegacji amerykańskiej stal i był
głównym referentem sprawy Dr. Doran, naczelnik urzędu prohibicyjnego Stanów Zjednoczonych; na czele delegacji finlandzkiej stał p. Voyonmaa, do niedawna finlandzki minister sprawzagranicznych, obecnie
delegat Finlandji przy Lidze Narodów, promotor wniosku o włącze
nie do programu prac Ligi sprawy walki z alkoholizmem. Dr. Do
ran w dłuższym i bardzo gruntownym wywodzie stwierdził we
wniosku ostatecznym, że zakaz jest najbardziej zbawienny (most
sałutary) dla narodu amerykańskiego, a p. Yoyonmaa przyłączył
się do mówcy amerykańskiego, stwierdzając, że te same wyniki co
olbrzym amerykański osiągnął także i karzeł finlandzki, jak się wy
raził. Zakazowi amerykeńskiemu, jego wynikom chciałbym poświę
cić opracowanie oddzielne; zrobię to, jak tylko będę miał materjały potrzebne, których dostarczenia podjęła się łaskawie pani Stocknard z Bostonu, delegatka amerykańska, znana działaczka na polu
walki z alkoholizmem. Jak wiemy, jeden z kanjjydatów na Prezy
denta Stanów wypowiedział się przeciwko zakazowi w tej postaci,
w jakiej obowiązuje obecnie. Nie należy przez to rozumieć, żeby
był za wprowadzeniem wódki, likierów i mocnych win do Stanów.
Trzeba wiedzieć, że za zniesieniem zakazu w rozumieniu powyższem nikt nie stoi. Wszyscy są jednomyślni, że zakaz co do tych
postaci alkoholu musi być utrzymany. Przeciwnicy prohibicji ogra
niczają swoje żądania do uznania prawa każdego Stanu oddzielnie
dopuszczenia u siebie spożycia lekkich win i piwa. Charaktery
styczną cechą ruchu przeciwprohibicyjnego jest fakt, że ześrodkowuje się on w t. zw. Antisaloon League, t. j. w Lidze przeciwko
szynkowniom, dla zadokumentowania, że ruch nie zmierza bynaj
mniej do wprowadzenia zpowrotem swobodnego wyszynku wódki.
Jaki będzie wynik wyborów, nie wiadomo, przewidzieć nie m.ożna,
lecz nawet w wyniku pomyślnym dla p. Smitha spotka zawód tych
wszystkich w Europie, którzy myślą, że za jego prezydentury wód
ka wróci do Ameryki. Nie wróci, nawet w tym wypadku. Charak
terystyczną odpowiedź otrzymał od wyborcy robotnika jeden z agi
tujących za Smithem, zapewniający robotnika że z chwilą wyboru
Smitha będzie miał piwo.’ Robotnik odpowiedział, że woli głoso
wać za Hooverem, bo wtedy będzie miał chleb.
W opinji amerykańskiej zakaz w Ameryce stoi mocno, opie
ra się na trzech podstawach, są niemi: kościoły wszystkich wyyznań, kobiety i wielki przemysł, który uważa, że tylko przy

52

R. RADZIWIŁŁOWICZ

ZESZYT MI

utrzymaniu zakazu, nie obniżając zarobków robotniczych, może sku
tecznie współzawodniczyć z przemysłem europejskim.
Zagadnienie o dużym posmaku scholastycznym — wolność
osobista i zwalczanie alkoholizmu — było również przedmiotem
długich obrad. Oświetlano je z trzech stanowisk: religji katolickiej,
religji protestanckiej i moralności świeckiej, przyczem oczywiście
wszyscy mówcy dochodzili do wniosku, że elementarna miłość bli
źniego nakazuje oddziaływać na niego, ażeby pijąc w niewiadomości
szkody, jaką sobie wyrządza, nie pił dalej.
Zastanawiano suj również nad stosunkiem alkoholu do spor
tu. Jak się okazało, nie można zagadnienia rozwiązać prostą for
mułą: sport to abstynencja. Nie, sprawa tak prosto nie da się
załatwić. Jak stwierdziła przeprowadzona ankieta, żaden z wybitniej
szych lekkoatletów nie jest całkowitym abstynentem. Najlepiej, zdaje
się, rozwiązała zagadnienie komisja niemiecka, o której mówił
dr. Polzer z Berlina, — złożona z lekarzy i sportowców, która po
6-miesięcznych badaniach opracowała rodzaj katechizmu dla spor
towców wszelkiego rodzaju, co do tego, jak powinni odnosić się
do alkoholu. Katechizm jest ujęty w 7 - miu jasnych, prostych przy
kazaniach. Egzemplarze katechizmu dla użytku nowych sportow
ców przywieźliśmy ze sobą.
Jednocześnie z kongresem ogólnym odbywał się Zjazd Mię
dzynarodowy Młodzieży Abstynenckiej, w którym rzecz prosta mo
głem uczestniczyć tylko dorywczo i okolicznościowo.
Naszą młodzież abstynencką przedstawiał na Zjeżdzie p. 01piński z Krakowa.
Zagadnienie stosunku młodzieży do alkoholu było rów
nież przedmiotem obrad Zjazdu ogólnego. Podkreślano wagę tego
zagadnienia dla przyszłości narodu.
Były wysuwane także zagadnienia natury gospodarczej.
Szczególnie pilną zwrócono uwagę na to, jak w krajach, w których
wyrób wina stanowi zasadnicze źródło dobrobytu, zastąpić je wyro
bami bezalkoholowemi. Wskazywano na przykładzie Włoch, Szwajcarji, że rzecz la nie jest trudna, jak się wydaje napozór, że do
świadczenie wykazuje, że soki fermentowe alkoholowe mogą być
doskonale zastąpione przez soki sterylizo\Vane, bezalkoholowe, z ko
rzyścią dla producentów niemniejszą, po cenach nieraz wyższych,
niż przerabianie jagód 1 owoców na napoje alkoholowe. Na przy
kład takiego zastosowania soków owocowych natknęliśmy się przy
padkiem z kol. Łuniewskim w powrotnej podróży w Berlinie.
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Widzieliśmy w okolicy dworca „Ogród Zoologiczny" sklep firmy
Kantorowicz, firmy lakże znanej u nas z wyrobu i sprzedaży wy
tworów alkoholowych, w którym zamiast tego rodzaju wyrobów
widzieliśmy flaszki i flaszeczki z rozmaitemi sterylizowanemi sokami
owocowemi, głównie pomarańczowemi. Widocznie pokup na arty
kuły tego rodzaju jest w Berlinie znaczny, jeżeli Kantorowicz otwo
rzył dla ich zbytu sklep oddzielny, zapewne nie jedyny w Berlinie.
Następny zjazd — na zaproszenie naszego Rządu — po
stanowiono odbyć w Warszawie w 1931 r. Termin Zjazdu przesu
nięto o rok, ponieważ Zjazdy dotychczasowe, które jak dotąd od
bywały się w latach parzystych, wypadały nieraz spólcześnie z wy
borami w niektórych państwach, a przedewszystkiem w Stanach
Zjednoczonych, co utrudniało bardzo delegacji amerykańskiej, na
której Zjazdowi bardzo zależy, uczestnictwo w Zjeżdzie. Po 1931 r.
następne Zjazdy będą odbywały się znowu co 2 lata, lecz wypad
ną wtedy w latach nieparzystych i nie będzie kolizji z wyborami.

Program ostatniego Zjazdu był niewątpliwie przeładowany
referatami, z wyraźnym uszczerbkiem dyskusji, która powinna sta
nowić rdzeń obrad zjazdowych. Był to głos powszechny. Dała
temu wyraz w rozmowie ze mną pani Salomon, delegatka Afryki
Południowej, wiceprzewodnicząca Międzynarodowej Ligi Kobiecej
dla Walki z Alkoholizmem i prosiła, zapewniając, że nie mówi tyl
ko w imieniu własnem, lecz licznych delegacji, ażebym starał się
o to, ażeby na Zjeżdzie Warszawskim stosunek był odwrotny, wię
cej dyskusji, a mniej referatów. Przyrzekłem dołożyć wszelkich
starań pod tym względem, gdyż jest to także i mój pogląd.
Atmosfera na Kongresie panowała pogodna, dyskusja to
czyła się w nastroju, jeżeli nie braterskim, to powinowactwa ducho
wego ludzi przesiąkniętych wspólną ideą i wiarą, że służą dobrej
sprawie na pożytek ludzkości i postępu społecznego.
Szczególnie wraził mi się w pamięć, a sądzę źe nietylko
mnie, — delegat Egiptu, urzędnik egipskiego Ministerstwa Pracy,
wychowaniec jednego z uniwersytetów amerykańskich, doskonale
mówiący po angielsku, który często zabierał głos w różnych spra
wach, każdą rozstrzygał prosto, przytaczając odpowiedni ustęp
z Koranu. Każde przemówienie kończył słowami; „jak Państwo
widzą, prawda jest w Koranie". Chodził i występował zawsze
w fezie. W swem ostatniem przemówieniu zwrócił się z gorącym
apelem do zebranych chrześcijan, ażeby nie demoralizowali muzuł
manów, wprowadzając ze sobą do ich życia napoje alkoholowe,
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albowiem abstynencja dla wyznawcy proroka jest sprawą wiary,
nakazem religijnym, a dalej, żeby nie lekceważyli duchowej kultury
Wschodu, która bynajmniej nie jest niższa od duchowej kultury Zachodu,
Żegnaliśmy się wszyscy stówami ,do widzenia za trzy la
ta w Warszawie".
Czy należało zabiegać o odbycie następnego Zjazdu
u nas? Sądzę, że tak. Zjazdy tego rodzaju są doskona
łym środkiem propagandowym, a my doprawdy mamy czem po
chwalić się przed obcymi. Przedewszystkiem naszą starą rodzimą
kulturą, której objawy ujrzą cudzoziemcy w Polsce W samej
dziedzinie walki z alkoholizmem nie stoimy niżej od wielu krajów,
posiadających państwowość dawniejszą, niż nasza obecna. Mamy
przedewszystkiem ustawę przeciwalkoholową z dnia 23. 4. 1920 r.
będąca wzorem ustawy przejściowej do całkowitego zakazu. Marny
obecnie już zastępy dosyć liczne osób hołdujących całkowitej ab
stynencji. Mamy 195 gmin, które skorzystały z t. zw. opcji lokal
nej i uchwaliły zakaz bezwzględny na swojem terytorjum. Wszyst
ko to dobrze świadczy o postępach naszego ruchu przeciwalkoho
lowego. Przed 4-ma laty mogłem wskazać tylko cztery takie gminy;
liczba ta obecnie wzrosła bez mała piędziesięciokrotnie. Można sądzić,
że za trzy lata wzrośnie stokrotnie, podwoi się w stosunku do obecnej.
Należy tylko dość wcześnie zająć się przygotowaniem Zjaz
du. Powinien być bezzwłocznie utworzony Komitet Organizacyjny
Zjazdu, na którego czele powinien stanąć p. Jan Szymański, 1)
ponieważ jest spiritus movens całego naszego ruchu przeciwalko
holowego, 2) jest referentem walki z alkoholizmem w Departamen
cie Służby Zdrowia M. S. W., 3) jest doskonałym organizatorem,
czego dowody złożył organizując nasze krajowe Zjazdy, 4j jest
z ramienia Polski członkiem stałego Komitetu Międzynarodo
wych Kongresów Przeciwalkoholowych.
Trzeba zawczasu pomyśleć o programie Zjazdu. Jego lwia
część powinna spaść na nas psychjatrów. Jest głosem powszech
nym, że sprawa walki z alkoholizmem cierpi bardzo na małym
dopływie prac naukowych, które dostarczałyby materjału propagan
dzie przeciwalkoholowej.
W przewidywaniu, że następny Międzynarodowy Zjazd
Przeciwalkoholowy odbędzie się w Warszawie, postanowiliśmy,
że zasadniczym tematem naszego Zjazdu Psychjatrycznego w r. 1930
będzie alkoholizm. Musimy te trzy lata, które nam pozostają, na
leżycie wyzyskać.
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Obowiązek naukowego opracowania szeregu tematów z lego
zakresu ciąży na Państwowej Szkole Higjeny, na jej instytucjach
badawczych, na klinikach i szpitalach psychjatrycznych, nietylko
pod względem klinicznym, lecz także pod względem fizjologicznym
i anatomiczno-patologicznym, gdzie warunki pracy na to pozwalają.
Jeżeli, jak jest przewidywane, następny Zjazd — po naszym —
odbędzie się w Berlinie, można być pewnym, że Niemcy przyjdą
z dużym dorobkiem pod tym względem; trzeba ich uprzedzić i nie
dać się zakasować.
Należy jako temat zasadniczy wysunąć także odpowiedzial
ność za czyny spełnione po pijanemu. Stwierdziłem na Zjeżdzie
Antwerpskim, że pod tym wzglądem niema jednomyślności; panuje
duża rozbieżność poglądów. Należy rzecz oświetlić ze stanowiska
prawnego i sądowo-psychjatrycznego i podjąć próbę ujednostajnie
nia poglądów prawników i psychjatrów, jak stało się u nas w Ko
misji Kodyfikacyjnej.
Należałoby również wysunąć na pierwszy plan zagadnień
gospodarczych sprawę kosztów pośrednich, jakiemi jest obarczone
społeczeństwo w zwalczaniu skutków alkoholizmu, o czem zwykle
nie pamięta się przy obliczaniu sum, które pochłania alkohol.
Dalej, nadawałaby się jako temat sprawa t. zw. picia umiar
kowanego, niebezpieczniejszego dla społeczeństwa z pewnego
stanowiska od picia nieumiarkowanego.
Jeżeli przyjąć, że dyskusja i wielostronne oświetlenie po
ruszonych zagadnień powinny stanowić clou Zjazdu, to do powyż
szego szkicowego programu niewiele może byłoby już do dodania.
Według regulaminu Zjazdów, program układa Komitet stały Zjazdów
w porozumieniu z Komitetem miejscowym; otóż nasz komitet
mógłby wejść do komitetu stałego z powyźszeir.i propozycjami
programowemi. Jeżeli dodam do tego dobrze zorganizowane
zebrania towarzyskie i rozrywki, rzeczy nieodłączne od wszelkiego
rodzaju Zjazdów, oszczędne pod względem materjalnym (oszczędność
należy do cnót narodowych cenionych na Zachodzie), lecz bogatych
pod względem duchowym, przyjęcie na Zamku, połączone z jego
zwiedzeniem, zwiedzenie Łazienek, połączone z przedstawieniem
baletowem na wyspie, zwiedzenie Wilanowa, przyjęcie na Ratuszu,połączone z koncertem muzyki polskiej z doskonałym programem,
w doskonałem wykonaniu, przedstawienie etnograficzne np. Wesele
na Kurpiach w siedzibie Związku Kolejarzy nad Wisłą, siedzibie
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bardzo pięknej, świadczącej o wysokim poziomie kulturalnych
potrzeb naszego świata pracowniczego, — to wszystkie ,,numery
powyższe wypełniłyby czas, poświęcony życiu towarzyskiemu,
byłyby niekosztowne, zostawiłyby miłe wspomnienie i dobrze by
świadczyły o kulturze kraju, w którym obraduje Kongres.
Ponieważ, dalej, wiele osób przyjeżdża z daleka, nawet
z bardzo daleka, jak np. z Południowej Afryki, New Foudland,
Nowej Zelandji, i chciałoby wiele zobaczyć i nauczyć się przy tej
sposobności, należałoby pomyśleć o zorganizowaniu wycieczek po
Zjeżdzie, np. przez Poznań do Gdyni, Helu, wzdłuż wybrzeża
z powrotem do Gdańska, do Krakowa i Zakopanego, do Lwowa,
Zagłębia naftowego, wzgl. nad Prut, do Wilna, Wileńszczyzny,
wycieczki nad jezioro Narocz i inne.
. _
Należy wydać przewodnika po Warszawie, w kilku językach,
z planem miasta i wskazaniem linji tramwajowych do siedziby
Zjazdu, porobić wszelkie ułatwienia w otrzymaniu wiz, ulg kole
jowych, zapewnić tanie i dobre mieszkania; na Zjazdy przyjeżdża
wiele osób niezamożnych, — trzeba pamiętać i o tern.
Wszystko to dobrze przemyślane i dobrze wykonane zapewni
niewątpliwie powodzenie Zjazdowi.

VIII. ZJAZD PSYCHJATRÓW POLSKICH
w Warszawie, d. 29. V. 1929 r. uchwalił, by następny Zjazd odbył się,
jako sekcja psychiatryczna XIII. ZJAZDU LEKARZY I PRZYRO
DNIKÓW POLSKICH, w Wilnie. Na skutek tej decyzji. Zarząd
Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego po porozumieniu
z przewodniczącym sekcji psychjatrycznej XIII. Zjazdu w Wilnie
prof. Radziwiłłowiczem, zgodnie z dezyderatami, wypowiedzianemi na VIII. Zjeżdzie Psychjatrów Polskich, ustalił jako tematy
główne;
1. Psychopatia konstytucjonalna i
2. Program budowlany szpitalnictwa, psychiatrycznego
w Polsce.
Przewodniczący sekcji psychjatrycznej podaje następujący tymcza
sowy program prac.
Termin prac Zjazdu ustalony został na d. 26—29 września
1929 roku. Posiedzenie przedpołudniowe 26. IX. wypełni zebranie
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plenarne Zjazdu; pozatetn w dniach 27., 28, 29. września godziny
ranne od 9 —10 przeznaczone są na wykłady plenarne z odczytami
profesorów: Marchlewskiego, Godlewskiego, Nowickiego, Piaseckie
go. Przedpołudniowe posiedzenie 29. IX. wypełni plenarne posie
dzenie, uchwały, zamknięcie Zjazdu. W ten sposób dla sekcji
psychiatrycznej pozostaje 26, IX. posiedzenie popołudniowe (łącznie
z sekcją neurologiczną) — 27. oraz 28. IX.; w tym dniu odbędzie
się Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Psychjatrycznego.
W sekcjach połączonych proponowane są odczyty doc. Rosego
z Warszawy p. t. „Zasady architektonicznej lokalizacji w korze
mózgowej", oraz dr. Hurynowiczówny (Wilno) p. t, „Chromaksja“.
Do wygłoszenia referatów dla tematu „Psychopatja konsty
tucjonalna" zaproszeni zostali: prof. Mazurkiewicz, E. Minkowski
(z Paryża), doc. Hirszfeld i Wilczkowski, Sterling, Grzegorzewska,
Rozenblumówna, Falkowski; dla tematu ,,Program budowlany
szpitalnictwa psychjatrycznego" — Bednarz, Piotrowski, Łuniewski,
Radziwiłłowicz.
Uwagi :
1. Wszystkich referentów uprasza się o przysłanie swoich
referatów najpóźniej do końca maja 1929 r. do Redakcji ,,Rocznika
Psychjatrycznego" pod adresem red. J. Nelkena - Warszawa,
Matejki 6, w celu umieszczenia in extenso w ,,Roczniku" (zeszyt
„Rocznika" z wydrukowanemi pracami będzie rozesłany przed
Zjazdem), czas zaś wygłoszenia streszczenia referatu zostaje ogra
niczony do 10 minut, by pozostawić więcej czasu na dyskusję.
2. Uprasza się o zgłaszanie odczytów luźnych do prze
wodniczącego sekcji prof. Radziwiłłowicza - Wilno, Klinika
Psychiatryczna, ul. Letnia 5, Antokol, do końca maja 1929 r .—

REGULAMIN SEKCJI PSYCHJATRYCZNEJ ZJAZDU LEKARZY
I PRZYRODNIKÓW W WILNIE
w dniach od 26—29. IX. 1929 r.
Referaty, zgłoszone na Zjazd, powinny być złożone Redakcji
Rocznika Psychjatrycznego przed 1-ym czerwca 1929. Referaty zo
staną in extenso wydrukowane w Roczniku przed terminem Zjazdu.
W ten sposób każdy uczestnik Sekcji Psychiatrycznej będzie miał
możność zapoznania się z referatami przed Zjazdem. Referent na
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samym Zjeździe będzie rozporządzał tylko 10 minutami dla przed
stawienia wytycznych referatu. Na dyskusję przeznacża się 5 minut
dla każdego uczestniczącego w dyskusji. Referent ma w dyskusji
głos ostatni.
Pierwszy dzień Zjazdu jest przeznaczony na referaty na te
mat zasadniczy „Psychopatja" i na dyskusję nad tym tematem.
Przedpołudniowe posiedzenie drugiego dnia jest przeznaczone na
referaty na temat „Budownictwo Psychjatryczne“ i na dyskusję
nad tym tematem.
Popołudniowe posiedzenie drugiego dnia jest przeznaczone
na Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Psychjatrycznego,
w myśl uchwały powziętej na ostatnim Zjeździe Psycbjatrów Polskich
w Warszawie.
Cały trzeci dzień Zjazdu jest przeznaczony na referaty luź
ne. Referenci tematów zasadniczych zostali wybrani na podsta
wie porozumienia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Psychjatrycznego z Komisją Organizacyjną Sekcji Psychjatrycznej
Zjazdu.
Regulamin powyższy został ustalony przez Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa Psychjatrycznego łącznie z Komisją Orga
nizacyjną Sekcji Psychjatrycznej Zjazdu i obowiązuje uczestników
Sekcji.

O d R e d a k c ji.
Z Krajowego Zakładu Psychjatrycznego Dziekanka zgło
szono na Zjazd Wileński następujące referaty (zgłoszenia tymczasowe):
1) Al. Piotrowski: Jak winien wyglądać nowoczesny szpital psychjatryczny.
2) J. Gawroński:
Organizacja opieki nad psychopatami oraz me
tody leczniczo-wychowawcze w tej dziedzinie.
3) Fr. Wilczyński:
Lecznictw/o psychjatryczne w Dziekance w ubie
głych 10 latach.
4) H. Zajączkowski; Bezsenność u osób psychicznie chorych i jej
zwalczanie w Dziekance.
5) St. Świerczek:
Doświadczenia z terapją paraliżu postępującego.
6) W. Gorzkowski: Psychozy alkoholowe w Dziekance przed i po
wojnie.
7) J. Medem:
Badania kontrolne nad symptomatologją płynu
mózgo-rdzenlowego 'w porażeniu postępującem i w innych chorobach kiłowych.
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SPRAWOZDANIA Z POSIEDZEŃ LEKARSKICH.
POSIEDZENIE KLINICZNE LEKARZY W DZIEKANCE
w dniu 13-go listopada 1927 r.
Przewodniczący; AL P i o t r o w s k i .
O. B i e l a w s k i :

Przypadek sądowo-psychjatryczny.

Sekretarz: S t. G a l o n ,
— Zgwałcenie i zabójstwo.

M. O., lat 34, byl kilkakrotnie karany za kradzieże oraz
wykroczenia natury seksualnej. Dnia 31. 8 . 2 2 r., spotkawszy dwie
dziewczyny w lesie, podszedł do nich i zapytał o drogę; następnie
chwycił jedną dziewczynę z tyłu, rzucił na ziemię ł zgwałcił, bijąc
przytem ofiarę i gryząc ją. Ponieważ O. tłómaczył się pijaństwem,
przeto został oddany pod obserwację psychjatryczną.

Ekspertyza stwierdziła, że sprawca jest głuptakiem średnie
go stopnia, cierpiącym na histeryczne napady kurczowe oraz na
zboczenie seksualne w formie sadystycznej.
W lipcu 1927 r. O. popełnił znowu zbrodnię zgwałcenia
i morderstwa. O tej sprawie sam mówi: „Od dłuszego czasu wę
druję po świecie i żebrzę. Dnia 15. 7. 27 upiłem się w Krotoszy
nie. Wracając do domu, spotkałem kobietę, idącą w pole do ro
boty. Przyszło mi na myśl, żeby ją zgwałcić. Wciągnąłem ją w
przyległy owies i zgwałciłem. Następnie bitem ją „’dziobką“ po
głowie, aby „jeszcze nie wstała," potem odszedłem przez zboże.
Pokrwawioną koszulę wyrzuciłem w zboże i umyłem się w rowie,
przyczem zostałem ujęty."
Dalej O. oświadcza, że po dokonaniu spółkowania był tak
zdenerwowany i „rozjeżony", że bił ofiarę bez pamięci i nie wie
dział, co się z nim dzieje. „Gdy kobietę zobaczyłem" — zeznaje
podsądny — „nie zamierzałem jej zabić na śmierć, a moim zamia
rem było zgwałcić ją. Później, gdy ją zgwałciłem, powstał we
mnie zamiar, by ją zabić; bałem się bowiem, że jak zostanie żywa,
to mnie zdradzi. Przed spółkowaniem biłem ją, żeby się nie bro
niła."
Badanie O. wykazało; skąpe odżywienie, asymetrję twarzy,
lewe ucho większe, więcej odstające od prawego, łatwo wyczu
walne szwy czaszkowe, liczne blizny na owłosionej głowie, wy-
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sokie podniebienie, wadliwe, niedostatecznie rozwinięte uzębienie.
Lewa klatka piersiowa była więcej wypukła od prawej. Źrenice
niezupełnie okrągłe.
Podsądny miał wygląd twarzy wyrażający zdziwienie, spoj
rzenie nieufne, ubogą mimikę. Na pytania odpowiadał niedorzecznie,
jak np. 2 x 2 = 5 , rok ma 14 miesięcy, 3 x 7 = 1 5 , a jednocześnie opi
sywał, znał dokładnie ceny artykułów pierwszej potrzeby, pamiętał,
na jaki okres czasu przybył do szpitala i ile czasu jeszcze pozo
staje do ukończenia obserwacji, zdawał sobie też sprawę z czynu
karalnego i przyznał, że żabójstwo jest grzechem i zbrodnią. W ie
dział o tern także w chwili krytycznej. O. bronił się stale tern, że
jest umysłowo chory, że ma epilepsję, że za czyny swoje nie od
powiada, tembardziej, że w czasie popełnienia zbrodni był pijany.
Podczas obserwacji badany kilkakrotnie produkował drgawki całego
ciała, których charakter odpowiadał napadom histerycznym wzgl.
udawaniu napadów kurczowych. Epilepsji u O. nie stwierdzono.
Próba alkoholowa, przeprowadzona w celu postawienia podsądnego
w warunki takie, w jakich znajdował się w chwili krytycznej, dała
wynik ujemny i pozwala wnioskować, że podsądny pod wpływem
pół litra alkoholu nie byłby zdolny do dokonania jakiegokolwiek
czynu.
Ani na podstawie akt sądowych, ani też z wyniku obserwacji
sądow o— psychjatrycznej nie stwierdzono, by oskarżony w chwili
krytycznej znajdował się w stanie przemijającego lub też trwałego
zakłócenia władz psychicznych. — Upośledzenie psychiczne z ty
tułu niedorozwoju — jak to wynika już z przytoczonej ekspertyzy
— nie jest znaczne. Dalej — jak wynika z zeznań oskarżonego,
złożonych przed sędzią śledczym — O. był nie też nieświadomy ka
ralności czynu. „G dy ją zgwałciłem, powstał we mnie zamiar, by
ją zabić, bałem się bowiem, że jak zostanie żywa, to mnie zdradzi."
W obec tego przychodzi referent do wniosku, źe O. w chwili p o
pełnienia czynu karalnego nie znajdował się w stanie chorobowych
zaburzeń psychicznych, któryby całkowicie wykluczał jego zdol
ności kierowania się własną wolą. Jednakże wola sprawcy w sto
sunku do tych czynów była w pewnym stopniu ograniczona, i gdy
by prawodawstwo uznawało poczytalność zmniejszoną, należałoby
podsądnego podporządkować pod pojęcie poczytalności zmniejszonej.
p. Luzinski
filji.

Dyskusja.
dopatruje się u podsądnego

znamion nekro-
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p. Piotrowski przypomina, że nekrofil pastwi się nad
zmarłymi, zakrada się do kaplic, do kostnic, na cmentarze, aby
świeżego trupa kobiecego użyć do zaspokojenia swych anormalnych
popędów płciowych. Nekrofil nie zabija, natomiast zabija morderca
sadysta z lubieźności. p. Piotrowski stwierdza, że akta sądowe
nie zawierają żadnego momentu, któryby świadczyć mógł o tern,
że O. w chwili krytycznej znajdował się w stanie patologicznego
odurzenia z powodu zatrucia alkoholowego. Danych, przemawia
jących za ewentualnymi ekwiwalentami epileptycznymi, również
niema, atoli O. jest głuptakiem (oligofrenikiem). Wprawdzie, mimo
głuptactwa posiada on dość zdolności, aby się sprytnie bronić, za
stawiając się chorobą psychiczną i epilepsją. Jest to zjawisko zna
ne, że oligofrenicy, z powodu słabej umysłowości, nie umieją sobie
dać rady z wymaganiami życia społecznego, a jednak, gdy chodzi
o ich własną skórę, o ich własny zysk, okazują nieraz dużo inicja
tywy, są sprytni i wyrafinowani. Podsądny wskutek swego upo
śledzenia ma trudności w zdobyciu kobiety; kobiety go nie chcą.
Popęd płciowy jest silny, więc O. radzi sobie w sposób dla niego
najprostszy, t. j. gwałci kobiety samotne spotkane na drodze. Nie
rzadko dzieje się, że złoczyńca w rodzaju podsądnego przed zgwał
ceniem lub zabiciem bije swoją ofiarę po głowie, aby ją ogłuszyć.
Czynił to też O. Szczegół ten świadczyłby o skłonnościach sady
stycznych sprawcy. Badany tłómaczył swoje postępowanie żądzą,
aby kobiety były mu uległe, aby się nie broniły i nie przeszkadzały
w spółkowaniu. Sprawca zastanawiał się więc nad sposobem
obezwładnienia ofiary. Osoba psychicznie upośledzona może się
także zastanawiać w pewnych okolicznościach. A jednak mimo
swego zastanowienia, sprawca jako oligofrenik pozostanie osobą
nienormalną. W oligofrenji odróżniamy trzy stopnie upośledzenia
psychicznego: idjotyzm, głuptactwo i niedorozwój umysłowy. Idjota
zawsze będzie niepoczytalnym. Głuptak może być niepoczytalny
albo poczytalny wzgl. poczytalność może być zmniejszona, zależnie
od stanu psychicznego i od okoliczności. To samo odnosi się do
przestępcy pychicznie niedorozwiniętego. Jeżeli w przypadku niniej
szym wydamy orzeczenie, że O. był poczytalny w chwli przestępstwa,
wyrządzimy mu krzywdę, ponieważ pod względem psychicznym jest
on nienormalny i to w znacznym stopniu. W każdym razie jego
poczytalność w chwili dokonania zbrodni z powodu ciężkiego
upośledzenia psychicznego nie mogła być ta sama co u osoby
zdrowej.
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Kodeks karny jest oparty na psychologii normalnej, a nie
na psychopatologii. Przepisy karne dosięgają z reguły osób zdro
wych, poczytalnych. Prawo przewiduje albo poczytalność albo nie
poczytalność, nie uwzględnia zaś poczytalności zmniejszonej. Tu
jest luka w ustawodawstwie. T o też psychjatrzy i prawnicy zdają
sobie sprawę z tego, źe § 51 k. k. celowi nie odpowiada. Bo co
począć z osobą, która nie jest niepoczytalna, ale również nie jest
poczytalna. Siłą rzeczy nasuwa się postulat uznania stanów po
średnich, t. j. stanów o poczytalności zmniejszonej. Psychjatra mu
si jednakże uwzględnić wymagania prawa, musi zastosować się
do praktycznych potrzeb sądów i nie utrudniać wyrokowania kon
strukcjami psychopatologicznem i, nieobjętemi ustawą. Sądy bowiem
znajdują się w trudnem położeniu w obec mordercy ze zmniejszo
ną poczytalnością, ponieważ kodeks takich stanów nie przewiduje.
Biegły powinien zatem dokładnie rozważyć wszelkie momenty
psychopatologiczne i sprecyzować charakter zaburzeń psychicznych
pod wzglądem oceny kwantytatywnej, aby umożliwić sądowi uzna
nie sprawcy za poczytalnego lub niepoczytalnego.
Szwajcarski projekt prawa karnego z r. 1908 uznaje oligo
frenię jako anomalję, uwalniającą sprawcę od winy i kary. Bleuler żąda, aby osoba nienormalna, o ile czynami wykaże, że jest
niebezpieczna, była unieszkodliwiona przez umieszczenie jej w zam
kniętym zakładzie psychjatrycznym.
Badany jest oligofrenikiem, głuptakiem średniego stopnia.
Nasilenie jego głuptaclwa zbliża się raczej ku idjotyzmowi,
nie zaś ku lżejszym formom niedorozwoju umysłowego.
Idjota
może popełnić taki sam czyn jak człowiek normalny, atoli z po
wodu ciężkiego upośledzenia um ysłowego, powodującego chorobo
we zaburzenia czynności psychicznych wykluczających wolną wolę,
nie odpowiada za swoje czyny. Podczas aktu seksualnego afekt
sprawcy spotęgow ał się silnie, do ostateczności (był ,,rozjeżony“ )
i panował nad um ysłowością; um ysłowość, rozwaga, zastanowienie
nie m ogły swobodnie działać, ponieważ przytłumiło je silne wzbu
rzenie afektu. W obec tego należy wydać orzeczenie, że O. jako
głuptak, zbliżony do idjoty, w chwili dokonania karalnego czynu
znajdował się w stanie niepoczytalnym w myśl § 51 k. k.
P. Bielawski w słowie końcowem wyraża mniemanie, że
omawiany przypadek sądowy nadaje się bardzo do t. zw. różnicz
kowania poczytalności, ponieważ O. jest jednostką intelektualnie
upośledzoną o wzmożonej pobudliwości uczuciowej, szczególnię
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W sferze seksualnej. Dlatego też we wszystkich przypadkach kon
fliktu z prawem karnem, w których wciągnięte są chorobowo zmie
nione, a wyżej wzmiankowane czynniki natury psychopatycznej,
należałoby orzec niepoczytalność sprawcy, mianowicie wtedy, gdy
zachodzą czyny afektywne, oraz przestępstwa wobec cudzej włas
ności. Przeciwnie zaś, w przypadku omawianego morderstwa
wzmiankowane czynniki patopsychiczne, zdaje się, nie odgrywają
roli. Tu bowiem postanowienie wykonania czynu rodzi się prawi
dłowo i nie wciąga w grę chorobowo zmienionych psychizmów
sprawcy.
p. Luzinski przedstawia dwie pacjentki.
I.

p. A. P., lat 20, Wywiadu brak. U pacjentki, stwierdza się
wól średniej wielkości. Pozatem zmian chorobowych niema.
Pod względem psychicznym pacjentka jest zahamowana, na
pytania nie odpowiada, raz po razie tylko jęczy i płacze,
powtarzając: „M ój Boże, mój B oże“ , pozatem nigdy nic nie
mówi, niczem się nie interesuje, jest zawsze przygnębiona.
Chodzi do szycia, lecz mało się zajmuje robótką.

11.

p. J. W., lat 41, dziedzicznie nie obarczona, miała kilka poro
nień. Zachorowała nagle, była niespokojna, napastowała
księży, wybijała szyby, odgrażała się, że ,,podpali". Miewała
urojenia prześladowcze.

Pacjentka wykazuje odżywienie średnie, sińce stóp, niezu
pełnie okrągłe, nierówne źrenice, reagujące na światło i na
akomodację, język obłożony, ogólne drżenie. Odruchów pa
tologicznych brak. Badanie na odczyn Wassermanna dało
wynik ujemny.
Chora jest podniecona, erotyczna, czepia się chorych i pie
lęgniarek, wybiera się poprzez ogrodzenia do domu, domaga
się gwałtem przekazania na pierwszą klasę, ponieważ to
wszystko dla niej niedobre, i do jedzenia trzeba ją nakłaniać.
Na zapytanie, czy zdrowa, odpowiada, że jej brak mężczyzny,
pozatem jest zdrowa. Twierdzi, że jest bogatą, że mogła by
wszystko mieć, ma pałac i może 1000 morgów. Ludzie do
niej przyjeżdżali i mówili, że może wybierać, co chce.
D y sk u sja .

P. Bielaw'ski podkreśla, że u pacjentki A. P. stwierdza się
dużo objawów oligofrenięznych.
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p. Pioirowski zwraca uwagę na drobną i ku dołowi
wydłużoną twarz pacjentki A. P., na zwężoną szczękę dolną, co
nadaje twarzy kształt trójkątny. Uszy są wysoko postawione.
Czaszka nad mózgiem jest niepomiernie rozszerzona, czoło wypukłe,
co wskazuje na w odogłow ie.
Pacjentka grymasi, układa usta
w dziób (Schnauzbildung), jest nieruchoma i ma sztywną posągo
wą postawę.
Uśmiecha się, zwraca uwagę na otoczenie.
Na
bodźce fizjologiczne reaguje prawidłowo.
Obok nieruchomości
zewnętrznej można jednak zauważyć żywy wesoły nastrój wewnętrz
ny. Chora przymruża rzadko powieki. Objawy te są charaktery
styczne dla stanów mieszanych, które Kraepelin nazwał „Mischzuslande“ .
Wygląd oiigrofeniczny chorej tłómaczy p. Piotrowski jej
w odogłow iem . Chodzi o ustalenie etjologji w odogłow ia. Mówca
proponuje, ażeby zbadano krew i płyn m ózgow o-rdzeniow y na odiczyn Wassermanna.
U pacjentki J. W. uderza jej wyniosłe i górne zachowanie
się, jej głupkowata argumentacja i euforja. Pomimo, że reakcja
Wassermanna wypadła ujemnie i niema potykania na zgłoskach, na
leży ze względu na objawy akcesoryjne jak urojenia wielkości, hematom ucha lew ego, trzy poronienia, u badanej djagnostykować
porażenie postępujące.

POSIEDZENIE KLINICZNE LEKARZY W DZIEKANCE.
w dniu 28-go listopada 1927.
Przewodniczący: p. P i o t r o w s k i .

Sekretarz; p. G a l o n .

p. Gawroński przedstawia pacjentkę K., lat 34. Z wywiadu wynika,
że K. uczyła się dobrze, uczęszczała na kursa nauczycielskie, które
ukończyła z dobrym wynikiem. Przez pewien czas była nauczy
cielką, atoli musiała posadę opuścić z powodu dziwacznego zacho
wania się. Ubierała się niewłaściwie, przychodziła do klasy w spo
dniach, spóźniała się na lekcje, tłómacząc się, że nie lubi ograni
czeń. W domu była ze wszystkiego niezadowolona, kapryśna, kil
kakrotnie oddaliła się z domu do krewnych lub znajomych, wszędzie
robiąc długi lub sprzedając suknie. Jako dziecko była bardzo pie
szczona i nigdy nie doznawała odmowy w realizacji swoich za
chcianek.
Pacjentka ma krótki wzrok, nad lewym szczytem stłumie
nie ; nieczysty, chropawy oddech.
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Badana zachowuje się górnie i wyniośle, jest nieprzystępna
w rozmowie, zbywa rozm ów cę półsłówkami, orjentuje się co do
miejsca i otoczenia. Protestuje przeciwko umieszczeniu jej w za
kładzie psychjatrycznym i wysyła zażalenia do prokuratora oraz te
legramy do rodziny. Uważa się za prześladowaną i pokrzywdzoną
przez rodzinę. Pobyt swój w Zakładzie tłómaczy tern, że rodzina
ją odpycha. Z tego powodu czuje żal do krewnych i pragnie się
uniezależnić od nich materjalnie i pracować w biurze Zakładu, lecz
li tylko za wynagrodzeniem 300 złotych miesięcznie. Pacjentka jest
bardzo pewna siebie i ma w ygórowane mniemanie o swojch zdol
nościach. Lubi samotność, bo „człowiek, będąc sam z sobą, jest
w najlepszem towarzystwie." Głosów nie słyszy. Wszystko to opo
wiada z uśmiechem bez najmniejszego wzruszenia, twierdząc, że
jej nikt nie popsuje humoru.
Dyskusja.
p. Piotrowski zwraca uwagę na poprawne^zachowanie się
pacjentki, na jej logiczną argumentację, na jej formalnie poprawną
sprawność umysłową. Wyraźnych objaw ów chorobow ych zaburzeń
psychicznych, osłabienia um ysłowego p. K. nie wykazuje. Jest to
wszystko jednak poza, dysymulacja. Demonstrując chorą w stanie
obecnym studentom lub sędziom, trudno byłoby w owym momen
cie wykazać wyraźne zboczenia psychiczne, któreby przekonały
audytorjum, że ma przed sobą osobę psychicznie chorą, cierpiącą
na psychozę przewlekłą. A jednak doświadczony psychjatra wy
czuje u badanej chorobę psychiczną, chociaż badana swoje cier
pienie ukrywa i energicznie protestuje przeciwko twierdzeniu, że
jest chorą. Znawca zaś powinien utajone objawy chorobowe w y
dobyć na powierzchnię osobow ości psychicznej. Fakt, że pacjent
ka jest psychicznie chorą, wynika z następujących okoliczności;
Z wywiadów wiemy, że p. K. nie mogła się nigdzie utrzy
mać, ani w domu, ani u obcych, miewała konflikty z otoczeniem,
odosobniała się, nie uwzględniała postulatów życia społecznego,
zachowywała się dziwacznie, jako nauczycielka nie stosowała się
do przepisów obowiązujących i tłómaczyła się, że nie lubi być krę
powaną; spóźniała się do służby, przychodziła do szkoły w dziwacznem ubraniu, w spodniach, nie przyjmowała pouczeń od prze
łożonych. W domu nie mogła gospodarować, dla tego jej ojciec
musiał zarząd domu oddać w ręce służącej. W Zakładzie chora
zachowuje się górnie, wyniośle, tajemniczo, jest nieufna, niechętna
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do rozmowy, pytania zbywa ogólnikami, półsłówkami, odpowiada
wolno, opornie, niezdecydowanie, nie trzyma się treści pytania, na
pytania niewygodne uśmiecha się ironicznie, ironizuje też w sto
sunku do pytającego, albo go atakuje. Z badaną nie można prze
prowadzić rzeczowej rozm owy lub dyskusji, albowiem pacjentka
nie odpowiada^ konkretnie, a pytania omija.
Najwięcej uderza
szczegół, że p. K. nie okazuje najmniejszej modulacji afektywnej.
Nastrój jej i stan wzruszeniowy jest zawsze ten sam, a jeżeli się
zmienia, to afekt nie odpowiada treści m yślowej; chora np. wybu
cha śmiechem w chwilach najmniej odpowiednich, np. kiedy się
porusza sprawy wcale niewesołe, gdy się wspomina o jej przykrych
stosunkach rodzinnych, o śmiertelnie chorym ojcu, o jej pobycie
w zakładzie.
Ta sztywność i inadekwatność afektywna, dziwaczność
w pojęciach i w myśleniu, niezdolność do systematycznej, logicznej
pracy, niem ożność utrzymania się w świecie, skłonność do odosobniania się cechują hebefreników. Badana cierpi na przewlekłą
chorobę psychiczną w postaci hebefrenji i potrzebuje dla własnego
i cudzego bezpieczeństwa oraz w celach leczniczych koniecznie
opieki zakładowej. Stwierdzenie tej potrzeby jest niezbędne ze
względu na okoliczność, źe chora nie ma świadomości choroby,
nie chce przyznać się do tego, że jest chorą i uważa się za po
krzywdzoną przez internowanie w zakładzie i z tego pow cdu wy
syła skargi do prokuratora o pozbawienie wolności osobistej. Pro
kurator będzie m ógł przeciwstawić się nieuzasadnionym żądaniom
chorej o wypisanie z zakładu tylko wtedy, gdy psychjatra udow o
dni mu, że internowanie petentki jest koniecznie potrzebne ze
względu na jej własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo publiczne.
p. Bielawski uznaje, że dla braku cech swoistych trudno
jest stwierdzić tu, którą z podstawowych form Bleulerowskiej schizofrenji należałoby ustalić. Uderzającycm jest fakt, że nawet taką
cichą formę zachorzenia, jaką przedstawia K., znamionują obja
wy kardynalnych właściwości hebefrenicznych, t. j. sztywność i
inadekwatność afektywna.
p. Gawroński w słowie końcowem zaznacza, że pacjentka,
gdy mówi — „ja im umyślnie robiłam takie psikusy, aby myśleli,
że jestem chora“ — potwierdza sama, że nie zdaje sobie sprawy
ze zboczeń w swojej osobow ości i lekkomyślnie zrywa stosunki z
członkami najbliższej rodziny w przekonaniu, że to oni są raczej
psychicznie nienormalni. Najważniejszy problem stanowi w tym
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przypadku kwestja, czy pacjentka będzie w stanie samoistnie żyć
bez pom ocy rodziny.

p. Gawroński przedstawia pacjentkę W., lat 35, dziedzicznie
obciążoną. Rodzice spokrewnieni w drugim stopniu. Ojciec neu
rastenik, dwaj stryjowie psychicznie chorzy (p.p.).
W drugim roku życia W. chorowała na pavor nocturnus i odrę.
Zamiłowana do nauki, lubiła matematykę, języki i historję. Była
Zzekomo bardzo zdolną. W 20-tym roku chorowała na dysenterję.
Od tego czasu dało się zauważyć nienawiść do rodziny i pierwsze
objawy choroby psychicznej. Leczyła się we W. i w. B. w latach
1923— 27, poczem nastąpiło pogorszenie. W stosunku do otoczenia
wymagająca, bezwzględna, nieustępliwa, uparta i drażliwa. Miewała
urojenia prześladowcze, zdawało jej się, że trują jej pokarmy, że
ktoś niewidzialny zastrzykuje jej truciznę lub daje środki nasenne,
wysysa krew, wyjmuje jej organy wewnętrzne, że nasyłają jej złych
ludzi, od których nikt jej nie broni. Nie była zdolna do dłuższej
systematycznej pracy.
Stan somatyczny i neurologiczny nie wykazują wyraźnych
zmian patologicznych.
Stan psychiczny: strój chorej pretensjonalny, p. W. uzbro
jona w olbrzymi nóż, który ma za pasem, przywiązany sznurkiem,
orjentuje się dobrze co do czasu i otoczenia. Jako powód pobytu
w zakładzie podaje, że rodzina ją uwięziła, by uniemożliwić jej
szukania narzeczonego, że okazała jej w tym kierunku zbyt mało
serca. Stąd podejrzewa, iż rodzice nie są wcale jej rodzicami. Jest
przekonana, że ludzie chcą ją napaść w celach zgwałcenia, przyczem zaznacza z pewną dumą i zadowoleniem, że widocznie ma
szczęście do mężczyzn, bo jest energiczna i dobrze sportowo wy
robiona. Słyszy glosy osób, których nie widzi. Twierdzi, że to
pewno telepatja. Ubiera się 3 —4 godziny, ponieważ ktoś ją wstrzy
muje, do niej mówi i ona musi mu odpowiadać. Nóż nosi, aby
obronić się od ludzi, którzy zachowują się jak „zdobyw cy serc“
i chcą ją zgwałcić. Dużo mówi, przeskakuje z tematu na temat,
chwilami się podnieca, domagając się wypuszczenia na wolność,
by m óc pójść na policję, do której ma największe zaufanie.
Dyskusja.
p. Bielawski uzupełnia wywiad w ten sposób, że przedstawia cho
rą jako oligofreniczkę, gdyż znał rodzinę chorej .i wie, że zawsze
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wśród rodzeństwa za taką uchodziła. Akcentuje okoliczność, że
wśród niektórych sfer istnieje niezdrowa tendencja zatuszowania
wszelkich cech psychicznego upośledzenia w rodzinie. Uwzględnia
jąc, że i ta rodzina przemilczała okoliczność niedorozwoju psychicz
nego u chorej, należy z wielką rezerwą przyjąć dany wywiad jako
zbytn o subjektywnie zabarwiony.
Psychoza rozwijała się powoli, znamionuje się omama
mi, a przedev;szystkiem urojeniami natury prześladowczej i ero
tycznej. Psychoza daje okresy silniejszego podniecenia jak również
względnego zmniejszenia nasilenia objawów chorobowych. Wobec
tego p. Bielawski zapytuje, czy rozpoznanie „psychoza manjakalnodepresyjna“ może wogóle wyczerpać obserwowany u chorej stan
psychotyczny, czy przeciwnie nie należałoby raczej przyjąć, że
okresy podniecenia mają cechy manji, są tylko objawem akcesoryjnym, zaś sama psychoza przedstawia się w ten sposób, że jeszcze
najtrafniej można ją określić jako paranoid erotyczny na tle wielopostaciowej psychopatji.
p. Piotrowski wjraża opinję, że należy tu myśleć o psycho
zie manjakalno-depresyjnej z powodu cech manjakalnych. Przema
wiają za tern symptomy zauważane u chorej, jak nastrój wesołopodniecony, gadatliwość, gonitwa myśli, a co za tern idzie, wzmo
żona ruchliwość i szybkość w działaniu i postanowieniach. Objawy
te charakteryzują stan manjakalny i nie jest trudno na podstawie
ich na pierwszy rzut oka rozpoznać manję W tym przypadku
jednak spotykamy się z symptomem akcesoryjnym w postaci oma
mów i urojeń. Urojenia te jednak nie są powiązane w pewien
niewzruszony system, nie pozostają ze sobą w logicznym związku,
mamy zatem wręcz przeciwną konstrukcję urojeń niż w paranoi.
Wobec pewnej więc atypowości obrazu chorobowego należałoby
tu przyjąć manję atypową.
p. Gawroński w słowie końcowem zaznai.za, że ponieważ
chora w okresie dotychczasowego pobytu w D. jest stale pod wpły
wem słuchowych i wzrokowych halucynacji i że jej urojenia zwią
zane są z powstającemi halucynacjami, skłania się do djagnozy
postawionej już u W. jako parafrenja fantastyczna. Natomiast nie
zgadza się — jakkolwiek chora podczas posiedzenia znajduje się
w stanie manjakalnego podniecenia — na rozpoznanie manji, a to
z tego względu, że chora na oddziale względnie rzadko miewa
stany podniecenia, a jeżeli jest podniecona, to raczej pod wpły wem
niepokojących ją halucynacji i urojeń.
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P O S IEDZ ENIE K L IN IC Z N E LEK AR ZY W D ZIE K AN C E

Z dnia 6. XII. 1927 r.
Przewodniczący: p. P i o t r o w s k i .

Sekretarz; p. G a l o n .

»hip. Zajączkowski demonstruje dwóch ch ory ch : J. K.
sterja“ i T. M. — „nerwica urazowa".
Na wstępie rzuca krótki rys nozologiczny nerwic z nie
szczęśliwego wypadku — przyinując ich podział według Kraepelina, na: 1) nerwice z przestrachu, 2) nerwice urazowe, 3) pieniactwo
rentowe i 4) histerję urazową.
I. J. K., pomocnik murarski, lat 19, syn wyrobnicy. Ojciec nie
znany. Przed 6 miesiącami Jobsunął się z rusztowania przy
budowie domu i zawisł głową na dół między deskami. Po
chwili został wyciągnięty przez kolegów. Przestraszył się
bardzo, zaraz jednak pow rócił do pracy. Po miesiącu zaczę
ły występować „napady", podczas których tracił przytomność,
padał na ziemię, wyprężał się, zaciskał pięści, kiedyś w takim
„napadzie" się podrapał. „Napad" zwykle trwał parę minut,
poczem K. się podnosił i wracał do pracy. Napady te sta
wały się coraz częstsze, występowały parę razy na tydzień,
z tego powodu został K. skierowany do zakładu psychjatrycznego.
Cieleśnie: głowa wieżyczkowata. Źrenice żywo reagują na
światło i akomodację. Odruchy okostne i ścięgniste żywe,
równe; czucie bez zmian.
Stan psychiczny; Pacjent jest w miejscu, czasie i sytuacji
zupełnie zorjentowany. Badanie inteligencji wykazuje znaczne
jej upośledzenie (mniejwięcej według skali Binet-Simona), t. j.
poziom inteligencji 9— 10. letniego dziecka. Pacjent dodaje,
że w szkole nauka szła ciężko, wyszedł z trzeciego oddziału;
najciężej szły mu rachunki. Matkę kocha bardzo — z kole
gami nie chodzi, bo „mamusia by się gniewała". Z dziew
czętami się nie zadaje, — bo „jest na to za m łody". Uważa
za przyczynę swej choroby — „przelęknięcie się"; o rencie
nie myśli.
Przebieg: Podczas dwumiesięcznego pobytu w Zakładzie
pacjent miał przez pierwszy tydzień dwa napady, następnie
po dwóch tygodniach jeszcze jeden napad, a od 5 tygodni nie
miał ani jednego napadu. Napady te opisują pielęgniarze ja
ko chwilową utratę przytom ności; K. upada i wypręża się,
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1— 2 minutach wstaje i zachowuje się zupełnie normal
Napady te występowały w dzień — nigdy w nocy. Pac
nigdy się nie potłukł, języka nie przygryzł, moczu i kału
siebie nie oddał.

K.
czuje się dobrze, chętnie pracuje w ogrodzie, zachowuje
się zupełnie zbornie. Prosi o zwolnienie do domu.

II.

Wywiad, badanie i przebieg obserwacji — przemawiają za
rozpoznaniem sprawy chorobow ej u K. jako histerji. Możnaby
tu pom yśleć jeszcze o epilepsji, przeciwko niej jednak świad
czą: charakter napadów zupełnie nieepileptyczny, brak jakich
kolwiek zmian psychicznych padaczkowych jak ekwiwalentów,
stanów „absen ce“ i charakteru padaczkowego, o czem świad
czy cały przebieg choroby.
W obec tego, że napady od 5 tygodni się nie pojawiają
i pacjent chce pow rócić do pracy, referent uważa za wskaza
ne zwolnienie pacjenta z Zakładu. Ma się rozumieć, że trze
ba się liczyć z nawrotem choroby w przyszłości w trudnych dla
pacjenta warunkach, chociaż brak momentu podniecającego
chorobę, jak chęci odszkodowania i walki o rentę, czyni roko
wanie pomyślnem. Co do typu choroby, tc jest to postać
„histerji w określeniu Bernheima“ , którą tenże autor wyłącza
z grupy psychonerwic i uważa jako postać chorobową specy
ficzną. Za poglądem Bernheima przemawiałyby w podobnych
przypadkach przyznawania się psychoanalityków do zupełnej
bezskuteczności psychoterapji i psychoanalizy, gdyż zrozumia
łem jest, że objawy niepsychorodne nie mogą ulec w ylecze
niu pod wpływem psychoterapji.
Jeżeli chodzi o umieszczenie tego przypadku w klasyfika
cji nerwic z nieszczęśliwego wypadku (Kraepelin), referent
uważa g o za czystą postać histerji urazowej, nie powikłaną
walką o rentę.
T . M., drobny przedsiębiorca, lat 40, żonaty. Przed dwoma
łaty, jadąc na rowerze z góry, upadł na szosę i rzekomo stra
cił przytomność. Po chwili ocknął się i wyruszył w dalszą
drogę. W czasie upadku potłukł i podrapał głowę. Przez dwa
tygodnie po tern leżał w łóżku. Od tego czasu czuje się cho
rym, narzeka na ,,szalone bóle i zawroty głow y", nie może
pracować, gdyż zaraz mu się robi gorzej. Początkowo brał
bardzo dużo lekarstw, chodził do różnych lekarzy, brał po
kilkanaście proszków dziennie, nic jednak nie skutkowało.
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Byl tak zdenerwowany, że kiedyś rozbijał wszystkie meble,
zrobił awanturę w magistracie. Po zaaresztowaniu zdem olo
wał wszystko w celi więziennej, wreszcie został przesłany do
zakładu psychjatrycznego.
Dowiadujemy się, źe na kilka mięsięcy przed wypadkiem ubezpieczył się w Tow. Ubezp. od wypadku na sumę 12.000
dolarów i że teraz, uważając się za niezdolnego do pracy,
stara się o wypłacenie tego odszkodowania. Szkołę powszech
ną ukończył, ożenił się z miłości z zamożną panną. Finan
sow o stał dobrze, odgrywał nawet pewną rolę w życiu społecznem miasteczka K.
Badanie w dniu przyjęcia wykazało:
Cieleśnie: na prawem oku katarakta, źrenica lewa oddzia
łuje dostatecznie na światło i zbieżność. Ogólna hyperrefleksja. Silne drżenie rąk, języka i powiek.
Psychicznie: Dokładna orjentacja co do miejsca, czasu
i sytuacji. M. zachowywał się zupełnie zbornie, rzekomo nie
pamiętał, że był aresztowany i że potrzaskał meble w domu
i w areszcie. Badanie inteligencji nie wykazuje znaczniej
szych odchyleń od normy.
Przebieg; podczas dwuletniego pobytu w Zakładzie pacjent
zachowywał się monotonnie. Chętnie zaczął pracować w sto
larni i ostatnio doszedł w tern rzemiośle do dość dużej wpra
wy i umiejętności. Stale twierdzi, że do dawnej swej pracy
jest niezdolny i od czasu do czasu narzeka na swe „szalone"
bóle głowy. Sprawa rentowa do tej pory nie została załat
wiona i M.. ciągle robi starania o wypłacenie mu odszkodo
wania.
Na podstawie wyżej opisanych wywiadów, badania i prze
biegu obserwacji referent rozpoznaje u M. nerwicę urazową.
Ważnem było by tu zorjentowanie się, czy nerwica ta nie
jest powikłana z histerją, co zmieniłoby ewentualne leczenie
i rokowanie w danym przypadku. W obec tego, że u M. nie
znaleziono cech niedorozwoju intelektualnego i że M. zupeł
nie dobrze sobie dawał radę w życiu i że nie udało się
stwierdzić u niego żadnego psychologicznego powodu do
„ucieczki w ch orobę", sądzić należy, że zaburzenia chorobow e
u M. są wywołane tylko urazem podczas wypadku i czerpią
źródło energji w walce o rentę w jakichś chorobliwych, nie
świadom ych kompleksach. Dlatego też referent rokuje w danym
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przypadku pomyślnie i sądzi, że według wszelkiego prawdo
podobieństwa choroba, z chwilą pomyślnego załatwienia pre
tensji o rentę, wygaśnie i pacjent powróci zdrowy do dawnej
swej pracy.
Referent zwraca uwagę na szkodliwość obowiązującego
jeszcze w Wielkopolsce prawa niemieckiego o odszkodowaniu
w formie renty miesięcznej, nie zaś jednorazowego zasiłku
jak np. w Szwajcarji, gdyż pierwszy sposób załatwienia pre
tensji poszkodowanych stanowi ciągłe źródło nowych podsycań choroby i często doprowadza nawet do zupełnego zniedołężnienia pacjenta, manifestującego się w formie pseudodemencji pourazowej.
Dyskusja.
p. Bielawski, uwzględniając okoliczność, źe uraz u pacjen
ta T. M. nastąpił wkrótce po zaasekurowaniu się chorego na grub
szą sumę i że sam uraz był lekki, — sądzi, że mechanizm powsta
nia nerwicy w przypadku danym różni się od najczęściej spotyka
nych. Zazwyczaj bowiem kiełkujące następczo objawy neurotyczne
t. j. myśli, które się obracają dookoła chęci otrzymania renty, wy
stępują poraź pierwszy dopiero po urazie, sam zaś uraz nie jest
ich wynikiem i nie jest udawany.
Twierdzenie chorego, że, padając z roweru stracił przytom
ność, należy brać z zastrzeżeniem. Rentowcy zazwyczaj agrawują,
objektywne zaś badanie, dokonane bezpośrednio po urazie, kwalifi
kuje uraz jako lekki.
p. Piotrowski, zaznacza, że do kategorji nerwic rozpozna
nej u pacjenta J. K. zaliczyć należy nerwicę z przestrachu. Chodzi tu
o obraz choroby zaburzeń psychicznych i nerwowych, będących re
akcją patologiczną na gwałtowny wstrząs psychiczny, jaki np. mo
że spowodować trzęsienie ziemi, katastrofa kolejowa itp. Sympto
mem najsilniej występującym jest stupor, który przemija, pozostają
zaś często dolegliwości neurasteniczne.
W przedmiocie patogenezy nerwic z wypadku zdania są
podzielone. ' Jedni uważają nerwice jako zachorzenie funkcjonalne,
Oppenheim zaś przyjmuje podłoże organiczne i twierdzi, że ciężkie
urazy fizyczne działają często na mózg destrukcyjnie, wywołując
w wyższych ośrodkach psychicznych zmiany molekularne, w szeregu
przypadków bowiem obserwował on uszkodzenie naczyń krwionoś
nych i miljarne wybroczyny krwi.

ZESZYT I-II

SPRAWOZDANIA Z POSIEDZEŃ NAUKOWYCH

73

Niektórzy przyjmują, że nerwica rozwija się tylko u ludzi
z dyspozycją psychopatyczną — u oligofreników, neuropatów itp.
i że ludzie ze zdrowym systemem nerwowym nie chorują na neri
wice. Doświadczenia wojenne uczą, że naogót stwierdzono sym
ptomy nerwicy urazowej u rannych, którzy z powodu słabego ukła
du nerwowego byli usposobieni do zachorzeń nerwowych.
Ważną przyczynę rozwoju choroby stanowi także ,,walka
o rentę“ . Pragnienie osiągnięcia jaknajwyższej renty, niepewność
co do przyszłości, niechęć do pracy, obawa o obniżenie renty, brak
woli i energji do pracy, tłumaczą często objawy nerwicowe. Słu
sznie zaznacza referent, że nasze ustawodawstwo rentowe jest wa
dliwe, a poniekąd nawet demoralizujące. Zejściem nerwicy urazo
wej może być niekiedy demencja wzgl. pseudodemencja traumatica
sive posttraumatica. Prócz innych objawów charakterystycznych spo
tykamy często syndrom Gansera.
Przykrym objawem, odgrywającym wybitną rolę w nerwi
cach, jest ból głowy. Jest to wprawdzie symptom subjektywny,
atoli nie mniej ważny od objawów objektywnych. Ponieważ nie
posiadamy dostatecznego przekonywującego objektywnego kryterjum, którem moglibyśmy przeciwstawić się twierdzeniu, że głowa
boli, przeto nie należy tego objawu nigdy lekceważyć nawet w przy
padkach wątpliwych, nie wykazujących żadnych objawów chorobo
wych. Dewizą lekarza nie powinno być; „Ból głowy nię jest cho
robą." Często towarzyszą bólom głowy łatwo rozpoznawalne zna
miona objektywne jak bladość lub czerwona twarz, łzawienie, od
mienne zachowanie się źrenic, drażliwość,' smutek, wrażliwość na
hałas.
Co się tyczy terapji nerwic urazowych, połączonych z wal
ką o rentę, wskazane by było zmienić ustawodawstwo w kierunku
jednorazowego znaczniejszego odszkodowania, by sprowadzić do
minimum przypadki chorobowej walki o rentę.
Wystrzegać się należy stosowania metody Kauffmanna t. zw.
„Uberfallmethode", polegającej na stosowaniu bardzo siinych i bo
lesnych bodźców np. silnego prądu, ponieważ leczenie tego rodza
ju zniechęca pacjentów do lekarzy, przytem jest ono mało skuteczne,
a ew. pomyślne skutki nie są trwałe. Niekiedy silny prąd sinusoi
dalny może być niebezpieczny dla chorego i powodować nawet
śmierć.
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P O S I E D Z E N I E KLI NI CZNE L EKARZY W D Z I E K A N C E
W

dniu 9. I. 1928 r.

Przewodniczący: Al. P i o t r o w s k i .

Sekretarz: S t. G a l o n .

P. Bielawski przedstawia dwa przypadki sądowe: I. za
bójstwo żony, II. zabójstwo męża.
I. M. S., robotnik, dn. 11. 8. 27, około godz. 15.ej, udał się
z żoną na pole, by skosić owies gospodarza, u którego był
zatrudniony, i zabrał z sobą kawał żelaza w zamiarze zabicia
żony. W czasie pracy, w momencie, gdy żona była odwró
cona do niego plecami, uderzył ją kilkakrotnie tern żelazem
po głowie a następnie nieprzytomną ofiarę dusił za gardło,
pozbawiając ją tym sposobem życia. Po dokonaniu czynu
sprawca kosił dalej i wrócił do domu dopiero około godz. 18-ej.
Tu zdradzał niepokój. Do swego chlebodawcy powiedział,
by ten pojechał na pole po żonę jego, która została zabita,
bo „podwinęła mu się pod kosę“. Świadkowie zeznali, że w do
mu podsądnego panowała nędza, że S. jest niezaradny i leni
wy, że był z żoną w niezgodzie,.że nosił się dawniej z za
miarem zgładzenia jej ze świata, że wyrażał się kilkakrotnie,
iż „byłby ją zabił, gdyby wiedział, że nie będzie karany."
Badanie wykazało pod względem cielesnym znamiona zwy
rodnienia fizycznego, lekką nierówność źrenic i osłabienie
wzroku, znaczne przytępienie czucia głębokiego, lekki Romberg, osłabienie odruchów ścięgnistych po stronie lewej, glo
bulinę w płynie mózgowo-rdzeniowym, 3 —4 białe ciałka krwi
w polu widzenia, B.-Wassermann ujemny w płynie i we krwi.
Badany podał, że miał kiłę, że miewał bóle głowy, mrowienie
w kończynach, trudności przy oddawaniu moczu i kału. Pod
względem psychicznym objawiał ubóstwo mimiki, osłabienie
zdolności zapamiętywania i kombinowania, wzmożoną pobu
dliwość wzruszeniową.
Uwzględniając okoliczność, że sprawność krytyczna podsąd
nego ucierpiała nieporównanie bardziej niż pamięć, niż zdol
ność wykonywania mechanicznej pracy umysłowej (np. mno
żenie), uwzględniając dUej zaburzenia neurologiczne, referent
wyraził mniemanie, że badany jest psychicznie niedorozwi
nięty, że jednak obok niedorozwoju psychicznego istnieje
jeszcze otępienie postępujące na tle kiły.
Wobec tego ref. przyszedł do wniosku, że S. z powodu
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psychicznego upośledzenia w chwili dokonania czynu znajdo
wał się w stanie niepoczytalności.
Dyskusja.
P. Gawroński zwraca uwagę, że S., jako głuptak, mógł
popełnić czyn w patologicznym afekcie, który — jak wiemy — łatwo
występuje u oligofreników, u których czynniki hamujące są wy
bitnie osłabione. Dalej, p. Gawroński zapytuje referenta, czy wo
bec tego, że zachodzi możliwość w danym wypadku istnienia ja
kiejś sprawy chorobowej postępującej, nie należałoby czekać z orze
czeniem, aż obraz chorobowy w pełni się nie rozwinie.
p. Piotrowski podnosi, że obecność globuliny w płynie
m.-rdz. wskazuje na organiczną sprawę w centralnym systemie
nerwowym. Ponieważ badany podaje, że miał syphilis, przeto na
suwa się myśl, że w tym przypadku globulina może być wyrazem
procesu luetycznego, chociaż odczyn Wassermanna w płynie i w su
rowicy był ujemny. Wypada tu wspomnieć o doświadczeniach
Mycosona zebranych z badań nad białkiem w płynie. Mycoson
stwierdził, że w płynie paralityków, znajdujących się w stanie re
misji, reakcja Wassermanna ustąpiła, podczas gdy białko pojawiało
się stale. Stąd wnioskował, że w porażeniu postępującem pierwszym
objawem chorobowym jest prawdopodobnie wzmożenie się ilości
białka. Według tej koncepcji możnaby przyjąć, że podsądny cierpi
na paraliż postępujący. Należy jednakże mieć na uwadze fakt, że
białko pojawia się także w cierpieniach mózgu nieluetycznych. Wo
bec lego sama obecność białka w płynie m.- rdz. nie ma charakte
ru specyficznego; objaw ten niekoniecznie przemawia za paraliżem
postępującym wzgl. za jakiemkolwiek zachorzeniem luetycznem
mózgu lub rdzenia. O charakterze syfilitycznym cierpienia rozstrzy
gają inne czynniki patologiczne. Pozostaje więc do zbadania sprawa
pochodzenia globuliny w płynie podsądnego. Nie jest wykluczonem,
że badany w dzieciństwie przechodził proces zapalny mózgu, w na
stępstwie czego pozostało upośledzenie umysłowe oraz globulina
w płynie jako zalegający objaw serologiczny.
Rozpoznanie głuptactwa wzgl zachorzenia kiłowego mózgu,
choćby w postaci porażenia postępującego, nie przesądza kwestji
niepoczytalności w myśl § 51 k. k. Paragraf ten wymaga czegoś
więcej: mianowicie kryteryj ilościowego określenia przejawów psychopatologicznych. Aby sprawcę uznać za niepoczytalnego, jego
stan chorobowy musiałby być tak ciężki, że wykluczałby wolną
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wolę. Wprawdzie § 51 k. k. nie wymaga stanów, wykluczających
wszelką wolę, lecz wymaga, aby sprawca byl pozbawiony świado
mości co do charakteru czynu karalnego wogóle i co do skutków
czynu karalnego dla osoby poszkodowanej.
Jako chorobowe zaburzenie czynności psychicznych w myśl
§ 51 k. k. należy uważać wszystkie te zachorzenia psychiczne,
które powodują, że chory na czas dłuższy lub krótszy odbiega
w znaczym stopniu od stanu normalnego. Do takich zaburzeń
należą np. manja, melancholja, porażenie postępujące i otępienie
starcze w pełnym rozwoju, kiła mózgu, o il jej towarzyszą cięż
kie zaburzenia psychiczne, dalej, jaskrawe przypadki schizofrenji,
obłęd ostry i chroniczny, idjotyzm i ciężkie postacie głuptactwa.
Pozatem należą do tej kategorji stany graniczne jak lżejsze
przypadki epilepsji, histerji, głuptactwa, zwyrodnienia, o ile chory
w chwili krytycznej znajduje się pod wpływem działania osobliwych
szkodliwości zewnętrznych jak np. zatrucie alkoholem, gwałtowne
zaburzenie afektywne itp.
Biorąc pod uwagę poorzednio wyszczególnione kryterja, doj
dziemy do następujących wniosków:
Podsądny jest psychicznie niedorozwinięty, t. zn. jest oligofrenikiem-głuptakiem. Jego upośledzenie nie należy do ciężkich
postaci głuptactwa; jeżeli S. podczas badania robił wrażenie oso
bnika otępiałego, to stan ten należy tłómaczyć pewnem zahamowa
niem w postaci stuporu sytuacyjnego, który łatwo występuje u osób
niedorozwiniętych w położeniu tak przykrem, w jakiem się znajdował
podsądny. Jako głuptak ciężkiego stopnia S. nie byłby ukończył
szkoły ludowe}, nie byłby się tak długo utrzymał w społeczeństwie
nie byłby mógł zarabiać na życie. Przeciwnie, podsądny mimo
osłabienia umysłowego brał udział w życiu publicznem w pewnym
ograniczonym zakresie, ukończył szkołę ludową, był na czas u 1-ej
komunji św., ożenił się i zarabiał na życie. Podsądny należy więc
do typu głuptaków lżejszego stopnia. W czasie krytycznym nie
znajdował się pod wpływem działania osobliwych szkodliwości
zewnętrznych. Podsądny miał świadomość istoty czynu karalnego,
co wynika z oświadczenia jego wobec świadków, że byłby żonę
zabił, gdyby wiedział, że nie będzie karany.
Nawet gdybyśmy przyjęli, że S., obok głuptactwa, ma po
rażenie postępujące albo jakąkolwiek chorobę kiłową mózgu, to mo
głaby być mowa o jego niepoczytalności w chwili krytycznej tylko
wtedy, gdyby istniały dowody na okoliczność, że choroba paraliżu
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postępującego znajdowała się w pełnym rozwoju wzgl. że kile mózgu
towarzyszyły ciężkie zaburzenia psychiczne. Nic podobnego nie
dało się stwierdzić. Pozatem, motywy morderstwa, popełnionego przez
S., nie wypływają z jakiejś choroby psychicznej lub z jego niedo
rozwoju; są one zasadniczo normalne, wytłómaczalne psychologją
normalną; starsza od niego o lat kilkanaście żona sprzykrzyła mu
się i, aby jej się pozbyć, pozbawił ją życia. To jest proces psycho
logiczny prawidłowy. 1 mąż psychicznie zupełnie zdrowy może w
ten sposób pozbyć się znienawidzonej żony. Czyn podsądnego nie
zawiera żadnych chorobowych pierwiastków. Aby zilustrować czyn
karalny, wypływający z motywów chorobowych, p. Piotrowski przy
tacza przypadek pewnej szwaczki, która przy zupełnie zachowanej,
prawidłowej sprawności umysłowej doznawała halucynacyj czucio
wych, które określała jako prądy elektryczne i uroiła sobie, że prądy
te pochodziły od maszyny do szycia. Aby się uwolnić od rzeko
mych prądów, szwaczka zdemolowała maszynę, pozbawiając się tym
sposobem warsztatu pracy. Niedosyć na tern. Gdy przechodziła
koło składu maszyn do szycia, przyczem odczuwała znów owe prą
dy, wtargnęła do składu i zdemolowała maszyny w przekonaniu,
że niepokojące ją prądy pochodzą z wystawionych maszyn. W tym
przypadku czyn był wypływem chorobowych zaburzeń czynności
psychicznych, które wykluczały wolną wolę.
U podsądnego S. jednak nie było takich objawów chorobo
wych, któreby mogły uchodzić za przyczynę morderstwa. Wobec tego
p. Piotrowski przychodzi, w przeciwieństwie do p. Bielawskiego,
do wniosku, że w przypadku S. nie zachodzą kryterja z § 51 k. k., t.
zn. że S. w chwili dokonania czynu karalnego nie znajdował się
w stanie nieprzytomności lub w stanie chorobowych zaburzeń czyn
ności psychicznych, któreby wykluczały jego wolną wolę.
W odpowiedzi p. Gawrońskiemn p. Piotrowski zaznacza,
że nie ulega wątpliwości, że u S. w chwili popełnienia czynu strona
afektywna odgrywała także pewną rolę, gdyż każdej myśli, każdemu
poczynaniu towarzyszy stale adekwatny afekt; efekt sprawcy był zu
pełnie współmierny do sytuacji i gdyby nie było afektu adekwat
nego, przemawiałoby to za stanem chorobowym schizofrenicznym.
Okoliczności towarzyszące popełnieniu zbrodni i fakt, że S. oddawna
nosił się z zamiarem zabójstwa żony, wykluczają istnienie afektu
patologicznego, który z natury rzeczy wybucha nagle, gwałtownie
i trwa zwykle krótko. Dalsza obserwacja podsądnego, którą pro
ponuje p. Gawroński, jest zbyteczna z tego powodu, że nawet póz-
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niejsze spotęgowanie się objawów chorobowych nie może wpłynąć
na ocenę stanu psychicznego sprawcy w chwili dokonania czynu
karalnego.
W końcu p. Piotrowski zwraca uwagę na fakt, że w przypad
ku S. spostrzegamy tak często w podobnych zbrodniach powtarza
jące się zjawisko, że zbrodniarz najprzód obezwładnia ofiarę swą
ogłuszeniem, bijąc ją po głowie.
P. Bielawski w słowie końcowem akcentuje, że intelektualne
ubóstwo oskarżonego jest bardzo znaczne. Rzuca się ono w oczy
nietylko znawcy, lecz spostrzegają je pierwsi laicy — inspektor
więzienia i adwokat. Ponieważ wiadomem jest, że S. ukończył
jednak szkolę ludową, wyszedł z klasy najwyższej, należy przeto
myśleć w wypadku danym nietyle o niedorozwoju, ile o otępieniu,
które wyłoniło się po ukończeniu szkoły. Przemawia za tern rów
nież fakt, że zdolność krytyczna jest nieporównanie bardziej tu
upośledzona niż zdolność do mechanicznej reprodukcji zdobytego
dawniej zasobu wiadomości. Głuptactwo jest grupą chorób, a nie
które jej postacie z przyczyny czynnego w mózgu stale ogniska
chorobowego (np. ukrytego procesu zapalnego, zwyrodnieniowego,
ucisku na mózg itp.) powodują nie zahamowanie rozwoju, lecz
wręcz postępujące coraz bardziej otępienie.
Niektóre momenty z anamnezy jak również pewne zmiany
w układzie nerwowym każą myśleć o możliwości kiłowej sprawy
mózgu i rdzenia w przypadku omawianym.
Co się tyczy sądowego orzeczenia, referent wyraża mnie
manie, że istnieją tu bardzo poważne wątpliwości co do poczytal
ności sprawcy. Psychologiczne okoliczności czynu jak również za
chowanie się sprawcy przed zabóstwem żony przemawiają za tak
wysokim stopniem osłabienia krytycyzmu sprawcy, że jego wyrażenie
się do świadków, przed zajściem, — „gdybym wiedział, że nie bę
dę karany, to bym ją zabił" — odpowiada całkowicie poziomowi
jego inteligencji. Innemi słowy, jest prawdopodobnem, że hamulec
natury socjalnej — strach przed karą — mógł u S. nie istnieć
wzgl, być bardzo osłabiony. W ten sposób odpada jeden z zasa
dniczych momentów prawidłowego stanowienia; czyn rodzi się nie
prawidłowo, to jest — w stanie niepoczytalności.
P. Gawrońskiemu odpowiada referent, że zwłaszcza w przy
padkach ekspertyzy sądowej nie sposób jest wyczekiwać na dosta
teczne rozwinięcie się choroby już dlatego, że niektóre postacie
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kliniczne nie osiągają wrącz dostatecznej wyrazistości, sąd zaś nie
może do nieskończoności odwlekać sprawy.
II.
Z. W., lat 31. Dnia 16. 6. 1927 r., W. pozbawiła życia swego
męża w ten sposób, że w czasie snu uderzyła go kilkakrotnie
tępem narzędziem (kawał drzewa) po głowie, powodując zała
manie czaszki, następnie uderzyła go jeszcze raz przez piersi,
powodując załamanie mostka.
Z wywiadów wynika, że podsądna w dzieciństwie rozwi
jała się prawidłowo. Szkołę ukończyła z niezłym wynikiem. W do
mu rodzicielskim często były kłótnie, ponieważ ojciec pił. Cioteczna
siostra podsądnej jest psychicznie chora i przebywa w zakładzie
psychjatrycznym. Mając lat 15, W. cierpiała na napady omdlenia
z utratą świadomości; po napadzie nie pamiętała o tern, co się sta
ło. W 16-ym roku życia wyszła zamąż wbrew swej woli, ulegając
jedynie namowom matki. W roku 1919 wyjechała z mężem do
Westfalji. Z tamtąd napisał mąż do rodziny, że żonę jego dostała
„obłędu" i że znajduje się w klasztorze na kuracji, że jest niedo
stępna, zdziera z siebie ubranie i musi być trzymana w celi. Wkrótce
się uspokoiła; niedługo jednak nastąpił nawrot psychozy. Gdy W. po
wróciła do kraju, rodzina zauważyła, że „nie jest ona prawidłowo
z rozumem", zaniedbywała gospodarstwo, stała się zupełnie obo
jętną wobec dzieci, wyrażała się nawet: „ja nie potrzebuję tego
świństwa", wpływała na dzieci demoralizująco, uczyła je żebrać
i kraść; z tego powodu odebrano jej dzieci i oddano do domu wy
chowawczego. W. mówiła niekiedy niedorzeczności; razu pewne
go zażądała od brata pieniędzy wołając: „Ty wiesz przecież, żeś
wpłacił na Schwarzen Adler w Rawiczu . . . Das gelbe Haus (dom
siostry) będzie też mój . . . V/. umrze, a ja przyjdę na wyższy sto
łek, za urzędnika, za aptekarza." Rodzina wyraziła przekonanie, że
W. conajmniej od powrotu z Westfalji nie była umysłowo normalną.
W sprawie zabójstwa męża podsądna podaje m. in. nastę
pujące szczegóły.
„Do zabicia zmusiła mnie okoliczność, że mąż . . odnosił
się do mnie wrogo, poniewierał i bił mnie, nie przysyłał dość go
tówki, abym mogła się utrzymać. . . miał stosunek miłosny z inną
kobietą, z tego stosunku urodziło się dziecko. Mąż stale wymawiał
mi, że dzieci, żebrzą. Kiedyś pobił mnie powrozem i wziął powróz
ze sobą do łóżka. Ja usiadłam w sypialni na krześle przy oknie
i rozmyślałam nad tern, co mam uczynić. Postanowiłam pozbawić
go życia. W tym celu przyniosłam z podwórza kawał drzewa.
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uderzyJam go cztery razy przez głową.... tak silnie, że już nie wstał.
Dla pewności, ażeby był faktycznie zabity, uderzyłam go całą siłą,
zą pomocą szczapy, przez pierś. Trupa obmyłam, rozerżnąłam ko
szulę, ściągnęłam ją i krew sprałam. Następnie też usunęłam ślady
krwi z poduszek. W .czasie zabójstwa spał razem z mężem w jednem łóżku pięcioletni syn Władysław, którego po zabójstwie uło
żyłam u nóg trupa.“
Świadkowie zeznali, że W. „niejedokrotnie warjowała i mó
wiła czasami nie do rzeczy i o sprawach takich, które wogóle nie
istniały", że się odgrażała, iż męża zabije, „że honor będzie miała,
że chłopa zabiła", że jej potrzeba młodego „gibosa", czasami wy
skakiwała przez okno na dach i „figle stroiła". W dniu krytycznym
chodziła z młotkiem i mówiła, że kto jej pod rękę przyjdzie, (ego
„zatrzaśnie." W dzień po zabójstwie wezwała sąsiadkę, aby zoba
czyła męża, który rzekomo dostał kurczów i potrzaskał się
0 róg stołu i kąt łóżka.
Pod względem cielesnym i nerwowym W. nie wykazała
wyraźnych odchyleń od normy. Odczyn B. Wassermanna w płynie
1 w krwi był ujemny.
Badana początkowo bierna, niekiedy oporna, w przeciągu
całego czasu obserwacji wykazywała stale pewną tępotę uczuciową,
nie oddziaływała [wzruszeniem na żadne podniety, np. na uw'agi
o zbrodni, dzieciach itp.
Badania można było przeprowadzić tylko z wielkiemi trud
nościami, ponieważ badana nader niechętnie odpowiadała, zbywała
półsłówkami. Najczęściej milcząca, uśmiechnięta, wysiadywała go
dzinami tam, gdzie się ją posadziło, nie wyrażała żadnych życzeń,
nie zawierała kontaktu ani z choremi ani z personałem. Bywały
okresy, w których badana odpowiadała w sposób wręcz niedorzecz
ny. Wszystko mówiła z niezmiennym uśmiechem, zarówno wtedy,
gdy w rozmowie poruszano sprawy dla niej ważne, wzruszające
normalnego człowieka, jak też wtedy, gdy temat był obojętny. Raz
tylko W. była podniecona w ruchach i mowie, nie chciała rano
wstać i ubrać się, odgrażała się, że wszystkich pozabija, że potłucze
szyby, poniszczy sprzęty, że żąda zwolnienia „z tego domu", bo
jej tu „chcą ręce powykręcać."
Referent na podstawie zebranego materjału przychodzi do
wniosku, że W. cierpi na przewlekłą chorobę psychiczną w postaci
hebefrenji, wobec czego orzeka, że badana znajdowała się w chwili
popełnienia karalnego czynu w stanie takiego chorobliwego zabu-
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rżenia czynności umysłu, który (o stan wykluczał jej zdolność swo
bodnego kierowania wolą.
Dyskusja.
P. Piotrowski zwraca uwagę na mongoidalne rysy badanej,
na jej twarz bezwyrazistą, na ubogą, monotonną mimikę, na ubóstwo
ruchowe.
Pod względem psychicznym uderza skłonność chorej do
fantazjowania (pseudologia phantastica) i do odpowiedzi okólnych,
t. zw. „Vorbeireden.“
Podsądna nie okazuje adekwatnych reakcji wzruszeniowych,
uśmiecha się tylko głupkowato nawet wówczas, gdy jej się zadaje
pytania o treści przykrej, smutnej, ponurej, jak sprawa zamordowa
nia męża, kara śmierci, szubienica, więzienie, lub też pytania o za
barwieniu tkiiwem jak miłość macierzyńska, wychowanie i przy
szłość dzieci. Czasami podsądna wybucha nagle śmiechem, niuzasadnionym okolicznościami zewnętrznemi. Śmiech ten zwykle okazuje
się odczynem niewiadomo na co, reakcją powierzchowną.
Jedynie tematy seksualne niekiedy wywołują u badanej nie
znaczne wzruszenie w postaci zadowolenia.
Ten brak współmiernych odczynów wzruszeniowych świad
czy o sztywności afektywnej. Obojętność dla najżywotniejszych
spraw, dotyczących własnej osoby, obojętność dla otoczenia, dla
własnych dzieci, brak zainteresowania światem zewnętrznym, skłon
ność do zasklepiania się — to charakterystyczne cechy otępienia
afektywnego. Ubóstwo myślowe i nieład w kojarzeniu myślowem
są wyrazem osłabienia umysłowego.
Sztywność oraz otępienie afektywne, zaburzenia kojarzenio
we charakteryzują osobę cierpiącą na chorobę psychiczną dementia
praecox, czy to w formie hebefrenji, czy też w innej postaci.
Powyżej wspomniane objawy psychotyczne uwypuklają się
wyraźnie u podsądnej. Mamy tu więc jaskrawy przypadek psychozy de
mentia praecox. Każda jaskrawa forma choroby dementia praecox po
woduje chorobowe zaburzenia czynności psychicznych, które wyklu
czają wolną wolę w myśl § 51. k. k.
Ponieważ W. cierpi na jaskrawą formę psychozy dementia
praecox, podporządkowuje się pojęciu o chorobowych zaburzeniach
czynności psychicznych, wykluczających wolną wolę. Chodzi o kwestję,
czy podsądna była niepoczytalna w chwili dokonania czynu karalnego.
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Choroba psychiczna denienlia praecox jest psychozą prze
wlekłą, pojawia się w młodości i rozwija się powoli, nieznacznie,
stopniowo albo występuje w okresowych napadach chorobowych,
trwających czas dłuższy lub krótszy. Każdy następny napad cho
robowy pozostawia ślady w postaci spotęgowanego ogólnego osła
bienia i spaczenia władz psychicznych. Nawet w okresach wolnych
od ostrych objawów psychotycznych chory, cierpiący na dementia
praecox, jest nieobliczalny 1 nikt nie może przewidzieć, co chory
zamyśla uczynić i co zrobi. Chory sam tego nie wie. To też tego
rodzaju typ jest uznawany za trwale niepoczytalny.
U W. choroba pojawiła się przed dziewięciu laty i trwa do
dnia dzisiejszego. Według zeznań świadków, podsądna w czasie
krytycznym, t. j. w czerwcu 1927 r. wykazywała objawy psycho
tyczne.
P. Piotrowski konkluduje, że W. cierpiała na chorobę psy
chiczną w postaci dementia praęcox już w chwili dokonania czynu
karalnego i znajdowała się także wówczas w stanie chorobowych
zaburzeń czynności psychicznych, który wyklucza wolną wolę
w myśl § 51 k. k.

P O S I ED Z E N I E N A U K O WE LE KARZY W DZI EKANCE Z U DZI A Ł E M GOŚCI

dnia 17. I. 1928 r.
Przewodniczący;

p. Piotrowski.

Sekretarz :

Galon.

P. Bielawski wygłasza referat na temat; O zbrodni i zbrod
niarzu.
Referent akcentuje potrzebę dokładnej znajomości psycho
logji porównawczej dia wniknięcia w istotę zjawisk wyłamywania
się pewnej ilości jednostek z reguł normujących życie ogółu
życie społeczeństwa. Mylnem jest zdanie, że przestępstwo jest
zagadnieniem natury społecznej. Stosunek zbrodniarza do społe
czeństwa wyrasta z biologicznego zjawiska — stosunku zdegenerowanych, zcharlałych, niezdatnych do podążenia za roztPojem ga
tunku. Za koncepją taką przemawia właśnie fakt, że przestępca
rekrutuje się prawie wyłącznie z pomiędzy biologicznie mniej war
tościowych jednostek społeczeństwa. Dlatego więc i w naszej do
bie pogląd Lombroza — z zastrzeżeniem, że nie ma się tu na

ZESZYT Ml

SPRAWOZDANIA Z POSIEDZEŃ NAUKOWYCH

83

myśli jakiegoś typu biologicznego — zachował bezsprzecznie swą
wartość.
Dalej, referent w krótkim rzucie oka na rozwój życia ga
tunku ludzkiego wykazuje, że tkwiąca dziś w podstawach prawa
karnego zasada odpłaty czerpie natchnienie z utworzonego na za
raniu życia człowieka na ziemi w jego psyche — aktywnego od
ruchu w stosunku do czynników mu szkodzących. Ów odruch
niszczenia źródła szkody i dolegliwości w dalszej ewolucji prze
kształca sią w reakcję zemsty za szkodę osobistą, a wreszcie zo
staje przyjęty przez czynniki wykcnywujące władzę nad rodem,
gromadą i społeczeństwem i tworzy istotne ogniwo w systemie
karno-prawnego porządku, aż do doby dzisiejszej. Inny sposób
ujęcia ewolucji pojęcia prawmiczego odpłaty społecznej, mianowicie
wyprowadzenie jej z koncepcji rozumowych, które miały by rze
komo powstać pierwotnie ze zbiorowości, nie zaś u jednostki, —
uważa referent za błędne.
Referent zastanawia się nad wylworzonem w prawie karnem
pojęciem poczytalności, Owe pojęcie weszło do systemu prawni
czego stosunkowo niedawno (od czasu wielkiej rewolucji) i służyć
ma jako zasadnicza korektywa do odpowiedzialności. Przedtem bo
wiem czyn karalny a karę łączył zgoła przedmiotowy związek
przyczynowy; odtąd nie wystarcza już dla stwierdzenia odpowie
dzialności karnej, by czyn został objektywnie „przypisany" sprawcy,
musi on być „poczytany sprawcy za winę". Rozpatrując pojęcie
poczytalności oraz definicji psychicznych stanów, które ją uchylają,
przychodzi referent do wniosku, że wprowadzeniem tych pojęć
w system prawa karnego nie można sprostać zasadzie subjektywizmu
w prawie karnem, co więcej — istniejące definicje niepoczytalności,
zarówno w ustawach jak też w odnośnych kryminologicznych dziełach,
nie są takie by mogły objąć wszelkie chorobowe stany psychiczne,
które rodzą czyn prawem zakazany. To też przyczyny nieścisłości,
a niekiedy wręcz — sprzeczności pomiędzy zasadą ogóiną systemu
prawniczego a jej praktycznem zastosowaniem w życiu, którego
wyrazem jest ustawa, — należy szukać nie w redakcji odnośnych
ustaw, lecz — w zbyt scholastycznym, od życia oderwanym, spo
sobie ustalenia norm podstawowych, mających regulować stosunek
jednostki do otoczenia.
Koncepcja odwetu jest przestarzałą, a jej konsekwentne
uwzględnienie przy wymiarze kary krzyżuje się niekiedy wręcz z
interesami samego właśnie społeczeństwa. Referent usiłuje udo-
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wodnic, że rozwiązanie zasady porządku prawno - karnego na pod
stawach czysto utylitarnych jest bezwzględnie bardziej racjonalne
i przekreśla cały szereg formalnych i mater;alnych trudności i
przeszkód do racjonalnego traktowania tego szkodnika społeczeń
stwa, jakim jest przestępca. Dla psychjatry rozw iązanie takie byłoby
oczywiście jaknajbardziej pożądane już dlatego, że wówczas przed
stawiciele tej nauki nie mieliby trudności w porozumiewaniu się z
przedstawicielami prawa karnego, jako że zarówno ci jak i tamci
staliby na jednym gruncie empiryczno-utylitarystycznym. Dotąd
przeciwnie, nauka prawa karnego, która tworzyła system pojęć, od
separowany od zewnętrznych, sprzecznych z tym systemem wpły
wów, nie mogła mieć wspólnego języka do porozumiewania się z
przedstawicielami nauk przyrodniczych, zwłaszcza zaś — psychopatologami. Nietrudno też widzieć, że tak trudne dotąd do rozwią
zania zagadnienie niepoczytalności (przy oparciu prawa na zasadach
wyłącznie praktycznego sposobu zwalczania przestępstwa i zabez
pieczania się przed przestępcą) traci oczywiście na swej aktualności;
ważniejszą bowiem od niego staje się sprawa ustalenia, czy prze
stępca potrafi skorzystać z zaaplikowanego czynnika represji, jako środ
ka naprawy — środka do przywrócenia wzgl. ustalenia pierwiastków
psychicznych powstrzymujących go przed konfliktami z prawem karnem.
Dyskusja.
P. prokurator Sobiecki zaznacza, że podstawa prawa ka
rania oraz cel kary wynika z obowiązku społeczeństwa wzgl. pań
stwa utrzymania porządku prawnego i bezpieczeństwa publicznego.
Zatem celem kary musi być — prócz historycznego i biologicznego
momentu odwetowego — moment odstraszający, oraz unieszkodli
wiający przestępcę, w nowszych zaś czasach wyłonił się też mo
ment poprawczy.
Polityka kryminalna winna zwalczać zbrodnię jako objaw
choroby socjalnej rozumną polityką socjalną.
P.prof.Biesieklerski wypowiada'zdanie, że jakkolwiek doświad
czenie stwierdza, że każdy zbrodniarz popełnia z całą świadomością
zbrodnię, nie każdy jednak człowiek dopuszczający się zbrodni jest
zbrodniarzem.
Czyn zaś zbrodniczy, który powstał wobec braku refleksji
rozumowej, łączy się zwykle z nielojalną żądzą cudzego dobra i
przewagą czynników emocjonalnych.
Wszelka zbrodnia jest irracjonalna, bez względu na to, czy
poprzedza ją premedytacja, czy kompleks odruchów, do jakich na-
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leżą popędy natury skażonej lub zwyrodniałe], będzie więc wyra
zem konsekwencji i rozsądku, stopniowym, lecz ciągłym i coraz
doskonałszym rozwojem umysłu i poczucia godności rozumu w
ścisłym związku z rozwojem charakteru i wołi — doskonałić jed
nostki, dla których dobro ogółu winno być maksymą poczynań. Takie
czynniki wychowawcze są rękojrną postępu i równowagi społecznej.
Psychołogja zbrodni więźniów, znanych mówcy osobiście,
rzuca trochę światła na ten problem wychowania,, którego pod
stawą ma być rozum.
P. Piotrowski zwraca się przeciwko tendencjom omawiania
tematów tego rodzaju co kryminologja przez niefachowców. Psyclijatra nie jest fachowcem w kryminologji. Do rozpatrywania za
gadnień kryminologicznych jest potrzebne gruntowne wykształcenie
i doświadczenie kryminologa, tak samo jak konieczną jest głęboka
wiedza i długoletnie doświadczenie psychjatry do wyświetlenia za
wiłych zjawisk psychjatrycznych, do czego znowu nie wystarczy
wykształcenie tylko kryminologiczne. Mimo wielkiego szacunku
dla nauk psychjatrycznych mówca nie jest przekonany o tern, ja
koby psychjatra bez gruntownego przygotowania kryminologicznego
miał dostateczną podstawę do zabierania decydującego głosu w
sprawach kryminologicznycłi. Inne są bowiem kryterja myślenia
kryminologa, inne są kryterja myślenia psychjatry..
Psychjatrja zawiera wiele prawd jeszcze niewyjaśnionych
dostatecznie i przedstawia dla poszukiwaczy prawd bogate pole do
badań naukowych. Pocóż więc psychjatrze opuszczać tę dziedzinę,
właściwą dla dociekań psychjatrycznych, i pocóż przechodzić na
pola obce, których uprawa w szczegółach nowicjuszowi nie może
być dostatecznie znaną?
W konsekwencji powyższego założenia mówca nie zabiera
głosu w przedmiocie zasadniczym wygłoszonego przez p. Bielaw
skiego referatu, który nasuwa niejedno zastrzeżenie, i ogranicza się
do kilku uwag o znaczeniu psychjatrycznem, mianowicie nie zgadza
się z referentem, jakoby absolutny determinizm, na którym w swoich
wywodach tak silnie opiera się referent, stanowił jedyny grunt —
ten niezachwiany rocher de bronze — wiedzy przyrodniczej, jaką
jest psychołogja. Przeciwnie, niektórzy psycholodzy są zdania od
miennego od opinji prelegenta. Nie uznają oni wprawdzie istnie
nia wolnej woli w znaczeniu bezprzyczynowej dowolności postę
powania, ponieważ koncepcja ta nie znajduje potwierdzenia w do
świadczeniu, ale dla braku przekonywujących dowodów empirycz-
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nych nie uznają także absolutnego determinizmu w rozumieniu za
leżności całkowitej czynów od wpływów zewnętrznych przy zu
pełnej bezsilności czynników wewnętrznych, i wysuwają jako po
stulat najbardziej odpowiadający doświadczeniu koncepcję determi
nistycznego indeterminizmu, czyli dokładniej — determinowanego
indeterminizmu.
Jeżełi na rozprawach sądowych zachodzą niekiedy nieporo
zumienia między biegły m-psycłijatrą a sądem, to przyczyny nieporozunueń nie nałeży dopatrywać się w wadliwej ustawie, lecz
w niedostatecznej znajomości tej ustawy przez biegłego. Biegły
jest pomocnikiem sądu w ustaleniu prawdy i jako taki powinien
dokładnie znać odnośne przepisy, a przedewszystkiem ich istolę,
sens i znaczenie jako też wymagania praktyki sądowej. Choćby
przepisy prawne były najdoskonalsze, nieporozumienia będą na
porządku dziennym, jeżeli biegły nie rozumie, o co sądowi chodzi.
Nie sąd jest zobowiązany znać kryterja myślenia psychiatrycznego,
lecz psychjatra, w roli sądowego biegłego, powinien nauczyć się
myśleć kryterjami sądu, powinien mieć zrozumienie dla stanowiska
prawnego, uwzględnić w orzecznictwie postulaty ustawy i przysto
sować swoje orzeczenie do tych postulalów.
P. prof. Biesiekierskiemu — w przedmiocie instynktu —
p. Piotrowski odpowiada, że instynkt jest jednostronnie rozwiniętym
popędem, uniezależnionym od czynności rozumu. Instynkt powodu
je ruchy celowe bez istnienia świadomej celowości. Instynkt zło
żony da się wytłómaczyć jako wynik rozwoju pieiwotnego proste
go popędu, który się w ciągu licznych generacji coraz więcej róż
niczkował wskutek stopniowego usta'ania się odziedziczonych in
dywidualnych przyzwyczajeń. Każde nowe przyzw> czajenie stanowi
wyższy stopień rozwoju i jako czyn dowolny przez psychologicz
ny proces ćwiczenia zmienia się w ruch automatyczny, który bez
pośrednio i odruchowo następuje, gdy działa odpow'iedni bodziec.
Co do niepoczytalności, p. Piotrow'ski zaznacza, że niepo
czytalność nie jest następstwem stanu nieświadomości, jak przyj
muje p. prof. Biesiekicrski. Świadomość może być zachowana,
a sprawca niepoczytalny. Nietyłko brak św'iadomości prowadzi do
niepoczytalności, lecz różne chorobowe zboczenia psychiczne mogą
powodować niepoczytalność sprawcy mimo zachowanej świa
domości.
P. Bielawski w słowie końcowem odpowiada p. prof. Bie
siekierskiemu, że istnieją typy przestępcze, które dopuszczają się
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czynu karalnego z przyczyny zwyrodnienia psychicznego (wyjątko
wo ciężkiej psycliopatji).
P. prokuratorowi Sobieckiemu odpowiada referent, że ostat
nio spotykane nowele prawno-karne, zalecające w całym szeregu
przypadków odstąpienie od kary (warunkowe ułaskawienie, warun
kowe zawieszenie kary) świadczą wyraźnie o tern, że moment
odwetu w prawie karnem nie jest ani niezbędny ani potrzebny.
Oparcie ustawy karnej na systemie praktycznej walki z przestępstw'em zdobywa coraz więcej zwolenników już wśród samych
kryminologów.
Referent dalej wyjaśnia, że przez twierdzenie o wyjątkowo
poważnej roli, jaką odgrywa w przestępstwie czynnik biologiczny
(rozlicznego typu psychopatje, zwyrodnienia i lżejsze zaburzenia
psychiczne) nie wraca bynajmniej do jakiegoś lombrozowskiego
typu przestępcy, gdyż typu takiego niema, tylko stwierdza fakt, że
cały szereg najróżnorodniejszych momentów natury biologicznejpowodujących utratę plastycznej zdolności człowieka do przystoso
wania się do wymagań ogółu, sprawia, że owe czynniki biologicz
ne wśród innych czynników, wywołujących zbrodnię, stanowczo
dominują. Na twierdzenie to referent przytacza dowody cyfrowe,
zaczerpnięte z własnej statystyki badań więźniów w więzieniu śledcźem w G.
P. Piotrowskie-r u prelegent odpowiada, że wychodzi z za
łożenia, iż kryminologja, która musi mieć za swe zadanie wyszuka-.
nie racjonalnych dróg do walki z przestępstwem i oprzeć się win
na na głębokiej znajomości psychologji przestępcy, — w tej części
zatem jest nauką, która winna uwzględniać dane wiedzy empirycz
nej (przyrodniczej). Kryminologja nie jest więc nauką sy^stematyczną w pełnem tego słowa znaczeniu, to zn. nie może ona tworzyć
systemu zamkniętego, uwzględniać tylko te pewniki przyrodnicze,
które się nadają do tego systemu, ignorować zaś inne z nim
sprzeczne. Dlatego też głos przyrodnika w sprawie walki społe
czeństwa z przestępstwem powinien być wysłuchany i dlatego re
ferent sądzi, że w traktacie o zbrodni i zbrodniarzu nie przekracza
on właściwych granic zakreślonych dla przyrodnika psychologa.
W przedmiocie teorji Jamesa o deterministycznym indeterminizmie p. Bielawski oświadcza, że pominął ją milczeniem jako
teorję mało przekonywującą referenta, stojącego twardo na gruncie
empirycznym.
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P O SI EDZ ENI E N A U K O WE LEKARZY W DZI E K ANC E
Z dnia 27. 1. 1928 r.

Przewodniczący; p. P i o t r o w s k i .

Sekretarz ; p. B e r n a d z i k o w s k i

p. Zajączkowski przedstawia chorą Z. D.: „stan zejściowy,
po nagminnem zapaleniu mózgii".
Z. D., lat 21, panna, dziedzicznie obarczona tak ze strony
matki, która cierpi na okresowe stany depresji, jak i ojca, który
jest psychopatą. Co do dalszej rodziny danych brak. D. wycho
wywała sią w atmosferze przesadnie egzaltowanej religijności i fał
szywego, zmanierowanego konwenansu. Była posłuszna, pracowita,
uczyła się nieźle, była tylko zawsze egzaltowana. W 14 tym roku
życia zaczęła menstruować. W dzieciństwie miała odrę i raz po
raz przeziębiała się. Zawsze była wątła. Przed czterema laty prze
chodziła chorobę gorączkową, przez kilka dni temperatura docho
dziła do 40“. Przez czas gorączkowania nie sypiała w nocy, pła
kała narzekała, na męczące myśli. Wezwany lekarz rozpoznał za
palenie opon mózgowych. Od tego czasu zmienił się jej typ snu:
późno bardzo zasypia i źle śpi w nocy, długo i dobrze śpi rano
i w dzień, t. j. odwrotnie aniżeli dawniej. Od czasu tej choroby
D. przestała chodzić do szkoły i wogóle przestała pracować. W kil
ka miesięcy później wystąpiły zaburzenia ze strony mowy. D. za
częła mów'ić przez nos, równocześnie stała się powolną, jakby senną,
mimika twarzy stała się mniej ruchliwą. Matkę D. niepokoiło częs
to, źe chorej ciekną łzy z oczu, chociaż była w pogodnem uspo
sobieniu; sama teź pacjentka dziwiła się temu. Równocześnie z ty
mi objawami cielesnymi zmieniło się usposobienie i charakter cho
rej. Pacjentka stała się zaczepną względem mężczyzn. Zakochała
się w księd u i starała się z nim widywać, następnie zwmóciła swój
afekt ku pewnemu młodzieńcowi, który jej nie darzył wzajemnoś
cią i robiła rodzicom wymówki, źe przeszkadzają jej w urojonem
zamąźpójściu. Stała się opryskliwą, nieposłuszną i dokuczliwą
względem rodziców, wymyślała im, rzucała się na nich z pięściami,
drapała, — niczem nie chciała się zająć. Ojciec D mówi teź.-„jak
sobie przypomnę jaką była córka moja przed czterema laty a teraz,
to jakby dwie różne osoby". Pacjentka była leczoną jako histeryczka przez wielu lekarzy w różnych klinikach uniwersyteckich
i stan nietylko nie uległ zmianie, lecz przeciwnie stale się pogar
szał. Przed czterema laty wysunęły się na plan pierwszy w obra
zie chorobowym U. ząburzepia nowe; chora coraz gorzej mówiła,
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Leczący ją wtedy lekarz zaczął jej elektryzować gardło — była mo
wa nawet o operacji (uvuła bifurcata). W czasie tej kuracji D.
przestała prawie zupełnie mówić, — przyjechała do innej kliniki,
ale i tutaj stan chorej się nie zmienił, wobec czego rodzice zabrali
ją do domu, gdzie była przez parę miesięcy, ze względów jednak
wzmagającej się coraz bardziej agresywności chorej względem
otoczenia musieli ją dn. 4. X. 1927 r. oddać do tutejszego
Zakładu.
Cieleśnie: Budowa ciała wybitnie dziecięca. D. robi wrażenie
dziewczynki 13-to do 14-letniej. Płuca i serce bez zmiany, uvula
bifurcata. Sinica dystalnych części dolnych i górnych kończyn
i pocenie się takowych. Twarz o zastygłym, sennym wyrazie.
Źrenice okrągłe, równe, żywo reagują na światło, zaledwie ślad
reakcji na akomodację i zbieżność. Ruchy gałek ocznych powolne.
Pacjentka co chwilę przełyka ślinę. Drżenie wysuniętego języka
i wysuniętych rąk. Odruchy kolanowe niezbyt żywe, skokowe
nie dadzą się wyzwolić. Czucie powierzchowne na dystalnych częś
ciach dolnych i górnych kończyn nieco osłabione. Napięcie mięś
niowe znacznie wzmożone.
Chód: przy cofaniu się latero — i retropulsja zaznaczone.
Badanie elektryczne: faradyzacja dolnego końca mięśnia trójgłowego w miejscu jego przyczepu do wyrostka łokciowego dało nie
prostowanie przedramienia, ale paradoksalne zgięcie palców ręki
i przedramienia (objaw dyfuzji Neri’ego).
Badanie pobudliwości elektro-motorycznej: do wywołania
skurczu mięśni przedramienia u D. trzeba było użyć prądu galwa
nicznego o sile 4 MA, kiedy przy badaniu kontrolnem na zdrowej
pielęgniarce otrzymano ten sam efekt przy prądzie 2 MA.
f^sychicznie: Pacjentka nic nie mówi. Zachęcana do mó
wienia przez lekarza, chwyta się za nos, wymawia nosowo jakieś
słowo. Trzeba się z nią porozumiewać na piśmie. Jest zupełnie
dobrze zorjentowana w miejscu, czasie i sytuacji, prosi o przenie
sienie na oddział dla spokojnych chorych, obiecując, że już nie bę
dzie chorych bić, szczypać i ciągnąć za włosy. Uderza jej hypererotyzm, ujawniający się względem badającego, i wielka sugestywność chorej. Pacjentka wszelkie podawane jej myśli przyjmuje za
swoje, a także objawy lub dolegliwości, o które się ją wypytuje,
rzekomo odczuwa. Badanie inteligencji wykazuje mały jej rozwój,
pozornie pokryty, maskowany pamięciowo, przechowatiemi fra
gmentami życia intelektuainego, z którem się w domu stykała.
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Obserwacja: przez cafy czas pobytu w Zakładzie D. zacho
wywała się dość inouotonnie — jednakże daje się zauważyć cią
głe choć powolne pogarszanie się stanu chorobowego. Cieleśnie
chora staje się bardziej sztywną'— coraz powolniej się porusza
i coraz rzadziej z tego stanu wychodzi. Pacjentka coraz częściej
musi być przeprowadzana na pawilon dla niespokojnych chorych,
bo coraz bardziej względem otoczenia bywa agresywną — tak sa
mo jej hypererotyzm wzmaga się; lgnie bez żenady do każdego
z młodych lekarzy, onanizuje się, ostatnio nawet jawnie w obec
ności rodziców podczas parodniowego urlopu. Badającemu pisze:
„często myślę o tern, żeby mnie kto zgwałcił — mam wielką chęć
odkrywania się i bawienia się ze sobą“.
1) Dane anamnestyczne jak: choroba gorączkowa przed cztere
ma laty z charakterystycznemi zmianami kolejności snu i roz
wijające się kilka miesięcy później zmiany chorobowe chro
niczne o wybitnych cechach poencefalitycznych;
2) Zespół objawów cielesnych jak: powoli wzmagające sie ze
sztywnienie, zwolnienie ruchów dowolnych, maskowaty
wyraz twarzy, wzmożony tonus układu sympatycznego, cechu
jący się zwiększonem wydzielaniem gruczołów ślinowych i łzowych, retro— i lateropulsja przy cofaniu się, sinica dystalnych
części dolnych i górnych kończyn, odwrotny Argill-Robertson,
obniżenie pobudliwości elektrycznej i objaw dyfuzji Neri’ego,
które to objawy są uw'ażane przez szereg autorów wprost za patognomoniczne dla stanów poencefalitycznych, zaburzenia mowy, — pczAalają rozpoznać bez wątpienia w danym przypadku „stan zejścio
wy po nagtninnem zapaleniu mózgu". Zgodnie z tern rozpoznaniem
przedstawua się nam i stan psychiczny chorej, cechujący się
1) zmianą osobowości,
2) hypererotyzmem o charakierze wybitnie niekompleksowym,
3) nagłemi i niewspółmiernie silnemi wmhaniami afeklywne.mi,
robiącemi często wrażenie czynów poniewolnych, nie zaś prze
żywanych,
4) obniżeniem pobudliwości względem podniet, pochodzących
z własnego ustroju, wzmożoną zaś uległ rścią wzglądem pod
niet zewnętrznych, na co wskazuje ogromna sugestywność
chorej.
Cały ten wyżej przedsta .viony obraz chorobowy ujawnia
się w nikłych stosunkowo zmianach cielesnych, natomiast w znacz
nych defektach w dziedzinie psychicznej pacjentki, gdzie wysu-
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wa się na plan pierwszy chorobowo wzmożony system popędowy,
który wyzwoli! się prawie zupełnie od wpływów władz umysłowych.
Dlatego też uważamy ten zespół chorobowy za najbardziej zbliżo
ny do stanów chorobowych poencefalitycznych, spotykanych często
u dzieci, podobnych bardzo do form ciężkiej psychopatji konstytu
cjonalnej. Czystość i jednolitość tego obrazu chorobowego wikła
podłoże swoistej osobowości psychicznej, na jakie właśnie choroba
trafiła. D. jest oligofreniczką, na co wskazuje dziecięca budowa
ciała i slaby rozwój inteligencji. Wychowanie w środowisku wy
bitnie egza!tow’anem rozwinęło u chorej także charakter histeryczny,
który często przejawia się i komplikuje obraz chorobowy. Histerja
specjalnie wybija się na plan pierwszy w zaburzeniach mowy;
obok nosowego sposobu mówienia występuje jeszcze mutyzm,
który zresztą pomimo ciągłego, powolnego pogarszania się
ogólnego stanu chorej — podczas pobytu w tutejszym Zakładzie
— znacznie się zmniejsiył.
Dyskusja.

P. Gawroński, przyznając, że u chorej manifestują się obja
wy już to przemawiające za chorobą organiczną (encephalitis lethargica), — już to funkcjonalną (fiy), stwierdza na zasadzie włas
nej obserwacji pacjentki, że 1) mowa jej pod wpływem specjalnych
metod leczniczo-wychowawczych stopniowo się poprawia, 2) nie
można tu przjpisyw’ać zmiany osobowości li tylko wpływom czyn
ników chorobowych, gdyż tę osobowość kształtują u pacjentki jesz
cze normalne czynniki rozwojowe, 3) bicie i szczypanie przejawia
się u chorej odruchowo bez premedytacji, 4) żadnych nadużyć
onanistycznych u chorej w Zakładzie nie zauważono; można więc
przypuszczać, sądząc z anamnezy, że przypadek drażnienia oi-ganów
rodnych w obecności rodziców był sporadyczny.
P. Bielawski odpowiada p. Gawrońskiemu, że trzy uwagi,
które według mniemania tego ostatniego miały przemawiać przeciw
encephalitis lethargica, popierają raczej częściowo tę djagnozę, a w każ
dym razie nie przeciwstawiają jej w'ażkich argumentów. Istotnie
chora w przeciągu pewnego czasu robiła postępy w wymowie, ale
dziś zdradza ponownie te same specyficzne zaburzenia, jak to zwy
kle obserwujemy u encefalifyków. Zmian patologicznych osobo
wości nie można łączyć ze zmianami w usposobieniu, w światopo
glądzie, przekonaniach itp., związanemi z właściwościami fizjologicznemi poszczególnych okresów życia jednostki.
Zresztą p. Ga
wroński zaznacza sam, że pacjentka jest dziś jeszcze dziecinna
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(puerylizm), a więc tern samem nie przyswoiła sobie psychizmów
wieku dojrzałego, dlatego też o fizjologicznej „zmianie osobowości"
nie można mówić. Odruchowe zachowanie się pacjentki (odru
chowe szczypanie) w każdym razie nie jest charakterystyczne dla
hlsterji, gdyż jako działanie odruchowe n’e ma w mechanizmie swym
żadnych kompleksów.
P. Piotrowski zaznacza, że przed 10 laty rozpoznanie za
palenia nagminnego mózgu było trudne, ponieważ choroba była
mało znana. Rozpoznawano nieliczne, typowe ciężkie przypadki
zachorzenia. W miarę coraz więcej postępującej wiedzy o choro
bie, dokładniejszej znajomości jej form objawowych, — djagnostykowanie tej choroby stało się łatwiejsze i powszechniejsze. Obecnie
rozpoznawanie encephalitis lethargica jest w modzie, więc często
bywa powtarzane. W tern tkwi niebezpieczeństwo omyłek, których
należy się wystrzegać; to też sprowadza nowe trudności w djagnostyce. P. Piotrowski oslrzega przed zbyt pochopnem rozpozna
waniem encephalitis lethargica i przypomina zamieszanie, jakie
swego czasu powstało w umysłach lekarzy z powodu zbyt częste
go djagnostykowania otępienia wczesnego w'Zgl. schizofrenji, gdy
rozpoznanie schizofrenji było w modzie.
Jak przed laty prawie
w każdym przypadl i! zachorzenia psychicznego, powstającego u osób
młodych, upatrywano dementia praecox wzgl. schizofrenję i roko
wano z reguły niepomyślnie, ze szkodą dla pacjenta i dla powagi
lekarskiej, tak dzisiaj lekarze są skłonni upatrywać w każdym nie
jasnym przypadku zachorzenia neurologiczno-psychjatrycznego ence
phalitis lethargica.
Dawniej, gdy o istnieniu śpiączki nagminnej nic nie w i e 
dziano, rozpoznawano niejeden przypadek tej choroby jako histerję.
Dziś bywa odwrotnie: nieraz w histerji upatruje się encephalitis
lethargica.
W obec tego p. Piotrowski nawołuje do ostrożności
i przezorności mianowicie wtedy, gdy ma się do czynienia z tak
skomplikowanym obrazem chorobowym, jaki przedstawia pacjentka
D., demonstrowana przez p. Zajączkowskiego. P. Piotrowski przy
znaje, że chora ma cały arsenał objawów, spotykanych także u encefalityków, należy jednak wziąć pod uwagę liczne objawy właściwe
osobowości neuropatycznej u badanej, która jest dziewczyną dzie
dzicznie ciężko obarczoną, niedorozwiniętą cieleśnie i psychicznie
— mimo 21 lat wygląda jak dziewczę 13 letnie —, wychowaną
w środowisku nawskroś chorobliwie nastawionem. Pacjentka przed
stawia w postawie, w zachowaniu, w mimice, w gestach, w pozach
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wierne odzwierciedlenie swego ojca, którego z lubością naśladuje.
Jeżeli organizm z natury tak slaby jak ustrój badanej przechodzi
różne choroby wyczerpujące i ulegnie ciężkiemu zachorzeniu infek
cyjnemu, to jest zrozumiałem, że pod wpływem tych licznych szko
dliwości zewnętrznych osobowość chorej musi się załamać, przed
stawiając w końcu prawie ruinę cielesną i psychiczną.
To jednak nie musi być koniecznie stan zejściowy poencefalityczny.
Aby wyjaśnić stan chorobowy pacjentki D. czy to w kie
runku wskazanym przez referenta czy też w kierunku podanym
przez p. Gawrońskiego, p. Piotrowski przypomina najważniejsze
et-'py rozwoju poglądów na istotę wspomnianej choroby i jej za
sadnicze zespoły objawowe i podkreśla polimorfizm przejawów encefalitycznych tak pod względem somatycznym jak i psychicznym, wy
szczególnia formysensytywno motoryczne zachorzenia jak postać okuloletargiczna z tendencją zejściową do parkinsonizmu, postać choreoatetotyczna, piramidowa, móżdżkowa, opuszkowa, algo-myokloniczna
(Sicard, Netter, Roger i in.), polineurotyczna, postać neurotyczna
z naruszeniem nerwów mózgowych, wspomina o formach neurowegetatywnych i endokrynnych, o postaciach atypowych, wskazuje
na przypadki z objawami cielesnymi bez zboczeń psychicznych oraz
na przypadki psychotyczne bez symptomów somatycznych.
Mówca podkreśla szczegół, że w dziedzinie objawów soma
tycznych występują naogół silne, głębokie bóle w twarzy, karku,
barkach, w kończynach górnych, w międzyźebrzu, w jelitach. Po
pewnym czasie (10— 20 dni) pojawiają się nagłe, poniewolne skur
cze mięśni poszczególnych albo całych grup mięśniowych i to w tych
okolicach, które z początku były bolesne. Niekiedy skurcz chwyta
przeponę i powoduje czkawkę. Badanie objekywne często ujawnia
parestezje, bolesność mięśni i nerwów obwodowych (Lasćgue), stę
pienie odruchów ścięgnistych.
Niekiedy zamiast objawów myoklonicznych obserwujemy
symptomy paralityczne w postaci zmiennej paraplegji z umiejsco
wieniem sprawy w korzeniach nerwowych (nie w nerwach o b w o
dowych), czasem porażenie przejawiające się w formie choroby Landry’ego. Porażenie postępuje z dołu ku górze, powodując retencję
albo inkontynencję moczu; czasem znowu znajdujemy objawy amyotroficzne (Euzićre i Pages) w różnych odmianach (postać polimyelityczna przednia przewlekła, typ polineurotyczny, typ CharcotMarie, typ Aran-Duchenne, typ Duchenne-Erb). Wszystkie te ob
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jawy neurologiczne nię są jednak tak wyraźne 1 trwale jak w cho
robach oryginalnych wyżej wspomnianych.
Czasem obserwuje się w stanach chronicznych choroby
zboczenie(deviation conjuguee) gałek ocznych ku górze i rozszerze
nie się powiek, jakoteż napady padaczkowate (epilepsja ekstrapiramidowa).
W płynie mózgowo-rdzeniowym stwierdza się lekką limfocytozę i hyperalbuminozę.
Niektórzy autorzy rozróżniają łyp górny (encefalityczny)
choroby, do którego zaliczają zespół parkinsonowski i typ dolny
(Crochet i Yerger). W obec tego Beriet i Devic postawili pytanie,
czy niektóre przypadki stwardnienia rozsianego nie należałoby za
liczyć do typu dolnego (medulo radykularnego) śpiączki nagminnej.
Większość autorów (m. in. Sicard, Monier Yinard, Babonnaix, E. de
Massary, Barre) nie uznają dolnego typu encephalitis lethargica.
Co do umiejscowienia choroby w mózgu istnieją różne
koncepcje. Tinel porównuje manifestacje chorobowe zapalenia na
gminnego z zespołem mezencefalitycznym i źródła ich dopatruje
się w zaburzeniach neurowegetatywnych, w naruszeniu systemu
neuro-wegetatywnego (Ferraro, Massary i in.). Marinesco i Radovics charakteryzują niektóre objawy jako symptomy pseudobulbarne.
Sztywność parkinsonowska powodowana ma być zachorzeniem ją
der opto striarnych. Zwolennicy hypoteży o endokrynnych przy
czynach choroby upatrują, hypophysis, gl. thyreoidea (S. Naćcarati),
ovarium, system vago-sympatyczny jako ogniska choroby.
Pod względem psychicznym można odróżnić dwa typy
psychotyczne: typ u dorosłych i typ dziecięcy.
U dorosłych przeważają stany depresji; pomieszanie ze stu
porem, myśli samobójcze, wyobrażenia hypochondryczne, słany hebefreniczne, katatonie me, psychasteniczne, neurasteniczne, nagłe
zmiany ustroju, smutek przechodzi bezpośrednio w radość i od
wrotnie (Claude),
U dzieci przeważają stany podniecenia:
niepokój psycho
motoryczny z bezsennością (Levy), senność, skłonność do kradzie
ży, do ucieczki z amnezją, do mytomanji, drażliwość i gwałtowna
impulsywność ze świadomością czynów i żai za nie, tics, grymasowanie, erotomanja i perwersja seksualna, chorobliwa skłonność
do całowania (Robin), do pieszczot, perwersja afektywna. Pozatem
mogą się również pojawiać stany depresyjne, lęki, smutek, myśli
samobójcze, obojętność, brak pobudliwości wzruszeniowej, cofanie
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się w nauce. Stany te mogą występować naprzemian z napadami
podniecenia, są one przemijające, zjawiają się napadowo, nieregu
larnie i ulegają terapjl sugestywnej; niekiedy pojawiają się ,,grandes crises hysteriąues" Charcofa.
Wspomniane zespoły objawowe łatwo można pomieszać^
z symptomami histerycznymi dla tego, że wszystkie one mogą być
wywołane i usunięte pod wpływem wzruszenia, woli, sugestji, per
swazji i in.
Cały szereg wyszczególnionych co dopiero objawów encefalit)cznych znajdujemy u badanej D. Mając ten fakt na uwadze,
p. Piotrowski nie przeczy, że także liczne objawy histeryczne, wy
stępujące jaskrawo u D , mogą być tłómaczone jako symptomy
encefalityczne. Jeżeli mimo to oponent odnosi się z rezerwą do
koncepcji referenta, to czyni to ze względu na pierwotną psycho
patyczną osobovyość badanej, której stan chorobliwy wprawdzie
pogorszył się wskutek przebytej przed czterema laty choroby infek
cyjnej, różni się jednak od stanu poprzedniego nie inaczej jak tylko
kwantytatywnie. Osobowość, jaką nam przedstawia badana, rodzi
się a nie powstaje wskutek encephalitis lethargica.
D., od urodzenia niedorozwinięta cieleśnie i psychicznie, po
została dzieckiem pod względem somatycznym i intelektualnym. Cho
roby zaszkodziły jej wątłemu organizmowi i zatrzymały jego rozwój
jeszcze więcej, — natomiast nie powstrzymały rozwoju sfery popę
dowej. W czasie rozkwitania D. uległa ciężkiej chorobie infekcyj
nej, której słaby organizm nie mógł znieść.
Opaczne wychowanie w chorobliwie nastawionem środo
wisku, kierowane przez osoby psychicznie upośledzone, nie dało
jej tego przygotowania intelektualnego, które jest potrzebne do
skuteczne] walki z przeciwnościami i przykrościami życia. Rozcza
rowanie, jakie pacjentkę spotkało w dziedzinie uczucia i pragnień
seksualnych, wypaczyło ją całkiem i wywołało reakcję w postaci
psychozy histerycznej. Objawy chorobowe cielesne tłumaczą się
raczej niedorozwojem somatycznym, nie zaś chorobą encefalityczną.
Ślinienie i łzawienie zachodzi także w oligofrenji. Każda choroba
psychiczna, mianowicie występująca w ostrej formie, zmienia do
pewnego stopnia osobowość chorego, nie dziw więc, że psychicznie
chora córka przedstawia się ojcu inaczej, niż była wtedy, gdy nie
cierpiała na ostrą psychozę.
Jeżeli stan chorobowy się nie poprawia, to z winy nieroz
sądnych rodziców, którzy nie dadzą córce czasu ani sposobności
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W przyjściu do równowagi psychicznej, lecz wożą ją od iekarza do
lekarza, od szpitala do szpitala, przerywają kurację, zabierając córkę
przedwcześnie do siebie na krótszy lub dłuższy czas; z tego pow o
du chora nie miała i nie ma sposobności do przeprowadzenia dłużj z e j , systematycznej i przez to dającej większą gwarancję wylecze
nia kuracji przez usunięcie objawów ostrych.

P O S I ED Z E N I E KLI NI CZNE L E K AR ZY W D Z I E K A N C E

W dniu 31. I. 1928 r.
Przewodniczący : Al. P i o t r o w s k i ,

Sekretarz ; Z a j ą c z k o w s k i .

P. Gawroilski przedstawia dwie chore:
I. M. W., lat 35, panna, córka właściciela ziemskiego. Dziedzicz
nie tak ze strony ojca jaki matki ciężko obarczona. Choroba
zaczęła się powoli w 1918 r. Chora doznawała skrupułów
religijnych, lękała się przestrzeni, narzekała na szybkie nużenie
się, niemożność pracy umysłowej itp
W 1920 r. po przebytej
dysenterji i całym szeregu wstrząsów psychicznych w czasie
wojny stan W. się znacznie pogorszył. Pacjentka zaczęła do
znawać licznych halucynacji słuchowych i czucia ustrojowego,
zaczęła objawiać liczne niepowiązane urojenia przeważnie
treści erotycznej i politycznej, zmienił się jej stosunek do ro
dziców, do których zaczęła się odnosić wrogo. Od lego
czasu stan chorej nie uległ znaczniejszej zmianie.
Badanie cielesne żadnych zmian chorobowych nie stwier
dziło.
Psychicznie: W. często bywa podniecona psychomotory
cznie, jednak nie stale, czasami jest apatyczna lub popada
w depresję. Prawie stale doznaje przeróżnych halucynacji
słuchowych, rzadziej — uczucia ustrojowego, przeważnie
treści przykrej, czasami przyjemnej, erotycznej. Wyraża sze
reg różnych urojeń najrozmaitszej treści, przebija w nich
jednak zawsze dominująca nuta erotyczna. Urojenia te nie
są usystematyzowane, są niestałe. W. odnosi się czasami do
nich krytycznie. Irteligencja i pamięć zachowane,
II. Chora A. N., lat 33., nauczycielka, Od kilku lat nie żyje z mę
żem z powodu jego zdrad małżeńskich i alkoholizmu. Troje
dzieci zdrowych. Poronień nie było. Choroba zaczęła się
w jesieni 1926 ostrym stanem podniecenia bez gorączki.
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w któ-

rej się N. od paru miesięcy znajduje.
Podczas badania stwierdzono;
Cieleśnie; źrenice zniekształcone, zwłaszcza lewa, opieszale
reagują na światło, lepiej na zbieżność, odruchy kolanowe
nierówne. Klonus rzekomy rzepki po stronie lewej. Osłuchiwanie serca dalo; pierwszy ton chropawy, drugi akcento
wany. Odczyn B,-Wassetmanna w płynie i we krwi negaty
wny. Psychicznie “ chora zachowuje się negatywistycznie, opiera
się przy badaniu, milczy, na pytanie nie odpowiada.

Wyraz

twarzy otępiały, apatyczny.
II. P. Bielawski przedstawia dwóch chorych.
1. Pacjent D. L , przywieziony z K. bez akt osobowych, danych
anamnestycznych brak.
Badanie neurologiczne wykazało, że źrenice niezbyt żywo
reagują na światło, lepiej na akomodację, lewa źrenica jest
zniekształcona.
Objaw Piotrowskiego obustronnie dodatni.
Uderza ogólna hyperrefleksja kończyn dolnych.
Pod względem psychicznym chory prezentuje wielopostaciowość obrazu chorobowego; pacjent chwilami imponuje jako
schizofrenik z zaburzeniami kojarzenia myślowego, automa
tyczną uległością wobec rozkazu, stereotypjami w ruchach,
echopraksją itd.; to znów innym razem wybijają się na plan
pierwszy cechy psychozy organicznej.
2) B. M., robotnik, lat 48. Ojciec alkoholik. Przed dwoma laty
nagle zachorował. Groził podpaleniem domu, chciał zgwałcić
swą 13 letnią -córkę. Kładł sobie wieniec na głowę wołając,
żeby wszyscy go słuchali, mówił że jest bogaczem, że ma
majątki we Francji. Miewał halucynacje słuchowe.
Badanie cielesne; źrenice nieco nierówne, lewa źrenica g o 
rzej reaguje na światło niż na akomodację — pozatem żad
nych zmian patologicznych cielesnych nie stwierdzono. Od
czyn B.-Wassermanna w płynie i we krwi ujemny.
Psychicznie; M. jest dezorjentowany, znajduje się stale
w stanie hypomanjakalnym, dowcipkuje, jest wesoły, przyjaź
nie nastrojony, sugestywny. Pacjent ma dość znacznie upo
śledzoną zdolność zapamiętywania, inteligencja jego jest bardzo
ograniczona.
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Dyskusja.
P. Piotrowski zaznacza, że panna M. W. przybyła do Za
kładu z rozpoznaniem paraphrenia phantastica. Na wstępie mówca
rzuca zarys nozologiczny według własnej i bleulerowskiej koncepcji.
Postać chorobowa u przedstawionej pacjentki różni się jednak wy
bitnie od parafrenji. Zwolennicy Bleulera bez wątpienia rozpozna
liby tutaj na podstawie istnienia halucynacji czucia ustrojowego
schizofrcnję. Jakkolwiek halucynacje czuciowe są bardzo częste
w schizofreoji, to jednak p. Piotrowski sprzeciwia się poglądom Bleu
lera, jakoby były one wręcz patognomoniczne, gdyż spotyka się je,
jakkolwiek rzadziej, i w innych schorzeniach psychicznych i nie
można jedynie na podstawie istnienia tylko halucynacji, bez całego
zespołu chorobowego,
rozpoznawać schizofrenję. Dawniej djagnostykowano postacie kliniczne podobne do obrazu przedstawionego
jako ,,paranoia originaria hypochondrica"; niema tam jednak tak
licznych halucynacji, tutaj zaś na plan pierwszy wysuwają się licz
ne halucynacje wszystkich zmysłów. Urojenia zaś nie są ustalone,
osobow ość nie, jest zmienioną.
Halucynacje występują też i u ludzi zdrowych; przykłady
tego mamy
literaturze i historji, np. halucynacje Goethego i Luthra, jakkolwiek u tego ostatniego występowały one na tle alkoholizmu.
Neurastenicy miewają też często halucynacje. L’ czne bardzo halu
cynacje.z zakresu wszystkich zmysłów, tworzące całe sceny, mie
wają alkoholicy i histerycy w okresach zamroczenia. Halucynacje
mogą także tworzyć jedyne przejawy chorobowe i stanowić osobny
typ psychotycznv, t. zw. halucynozę.
U naszej pacjentki prócz omamów, wysuwających się przedewszystkiem na plan pierwszy, uderza obserwatora jeszcze jej
stan podniecenia, cechujący się wzmożonem samopoczuciem, wielomównością, erotomanją, ożywioną gestykulacją tak, że robi czasamj
wrażenie manji. Stan ten jednak jest zmienny, przejściowy i dłuż
sza obserwacja nie popiera tych podejrzeń.
P. Piotrowski zwraca uwagę na chód chorej, który robi
wrażenie chodu manjakalnego — bardzo duże kroki, energiczne
stąpanie i ruchy towarzyszące kończyn górnych, wspomina o ba
daniach Weyganda nad wartością djagnostyczną sposobu chodzenia
chorych w różnych psychozach.
Przechodząc do przypadku drugiego, przedstawionego przez
p. Gawrońskiego, p. Piotrowski przychodzi do wniosku, że jak
kolwiek u p. A. N. obraz psychiczny przy powierzchownej obser-
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wacji imponuje jako schizofrenja, ło ze względu na dane anamnestyczne, wiek pacjentki, przebieg choroby i objawy chorobowe
neurologiczne i patologiczne zmiany tonów serca, które wskazują
na endocarditis luetica, należy rozpoznać w schorzeniu badanej
wczesną dementywną formę paraliżu postępującego.
Do przypadku 1., przedstawionego przez p. Bielawskiego,
p. Piotrowski zaznacza, że zaburzenia psychiczne nie przedstawiają
żadnego ściśle określonego obrazu psychozy systematycznej, jednak
że pomimo cech schizofrenijnych wybijają się i ceChy psychozy
organicznej, a w zespole z patologicznymi objawami ze strony źre
nic, objawem Piotrowskiego i lekkiego jakby skandowania podczas
mówienia trzeba myśleć, że mamy tu do czynienia ze schorzeniem
psychicznem organicznem na tle specyficznem, luetycznem. W ce
lach ustalenia sprawy poleca p. Piotrowski badanie płynu m ózgo
wo-rdzeniowego na odczyn B. — Wassermanna.
Co zaś do przejawów psychicznych w przypadku drugim
p. Bielawskiego, mówca stwierdza, że są one scharakteryzowane
osłabieniem sprawności zapamiętywania, dezorjentacją, głupkowatem
argumentowaniem, euforją. Objawy te w związku ze symptomamcielesnymi należy tłómaczyć, mimo ujemnego wyniku badania pły
nu na odczyn Wassermanna, jako wyraz paraliżu postępującego.
P. Bielawski akcentuje zgodnie z twierdzeniem p. Piotrowsi
kiego, że analizowana postać chorobowa pacjentki M. W. (I. przy
padek przedstawiony przez p. Gawrońskiego) ani pod względem kli
nicznym ani anamnestycznym nie imponuje jako parafrenja. Uwzglę
dniając wielopostaciowość dziedzicznego obarczenia, a z drugiej
strony niestałą treść produkowanych — pod wpływem również nie
stałych omamów — urojeń, zawsze jednak erotycznie zabarwio
nych, — wraca p. Bielawski do djagnozy, którą wysunął na sa
mym pocz.itku (paranoid erotyczny), przyczem zaznacza, że nie
myśli tutaj o jakiejś skrystalizowanej postaci chorobowej, a jak
często bywa w przypadkach poronnych, nietypowych, stwarza je
dynie określenie ad hoc najbardziej wiernie w tym przypadku od 
dające stan chorobowy. Taksamo zresztą pojęcie „halucynoza" jest
również tylko obrazem, nie zaś postacią chorobową.
P. Zajączkowski wyraża mniemanie, że postać ta może się
w przyszłości przy ustaleniu się urojeń w psychice W. stać typo
wą parafrenją i że w dalszym przebiegu choroby rozwinie się tu
taj i osobowość parafreniczna.
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P. Piolrowski w replice dodaje do swoich poprzed
nich wywodów, że powinniśmy używać określenia „paranoid", „paranoidalny“ itp. jedynie tam, gdzie urojenia odgrywają główną rolę
i w pierwszym rzędzie uderzają obserwatora, co nie zachodzi u
pacjentki M. W., u której wysuwają się na pierwszy plan halucy
nacje we wszystkich dziedzinach zmysłowych. Urojenia jej są
niestałe, niepowiązane, osobowość pod wpływem ich się nie zmie
niła. W. nawet ma tyle swobody sądu, że się odnosi po części
krytycznie do swoich urojeń a nawet do omamów, które niekiedy
sama charakteryzuje jako urojenia i halucynacje. W obec powyż
szego p. Piotrowski uważa za najwłaściwrze określić obraz choro
bowy halucynozą i zastrzega się, że tern samem nie tworzy nowej
nazwy choroby, a pozostaje jedynie przy utartej terminologii daw
nych autorów (np. Westphala i in.); ten sposób określania — ze
wzglądów klinicznych i praktycznych — stanów chorobowych jako
jednostki chorobowej zaczyna wchodzić w użycie obecnie także w
Francji, p. Bielawski zaś stwarza nowe, nieużywane określenie dla
znanych postaci chorobowych, ściśle określonych, co może tylko
utrudnić porozumienie się. P. Zajączkowskiemu mówca odpowia
da, że początek parafrenji cechuje nieufność chorego do całego
otoczenia, czego u W. nie spostrzegamy, urojenia łączą się w pa
rafrenji ściśle z omamami, mają wielką siłę przekonywującą i ich
przeżywanie wybitnie różni się od ustosunkowywania się do nich
naszej pacjentki. Urojenia, aczkolwiek wypływające z halucynacji,
są ze sobą tylko bardzo luźno powiązane.
W obec tego p. Pio
trowski nie sądzi, żeby stan chorobowy w danym przypadku mógł
się rozwinąć w parafrenję.
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Streszczenia i oceny.
Prof. Tadeusz Zieliński: „Sofokles i jego twórczość fragiczna“ .
Jak z całą słusznością mógł o swej niepożytej twórczości
wypowiedzieć siq Fryderyk Nietzsche, „że z pism mych przemawia
psycholog, nie mający sobie równego, — to może pierwsze zro
zumienie, do którego dojdzie dobry czytelnik... któryż przedemną
■zresztą z filozofów był psychologiem ..?.. Nie było jeszcze prze
de mną zgoła psychologji" - - tak też z całą stanowczością jego zda■hia, „Krańcowa czystość względem siebie jest założeniem mego
istnienia, ginę w nieczystych warunkach.... Ta wrażliwość moja
posiada macki psychologiczne, któremi każdej tajemnicy dotykam,
w palce ją ujmuję: — wiele ukrytego brudu na dnie pewnych na
tur, wynikającego może z krwi zepsutej, lecz pobielonego przez
wychowanie, uświadamia mi się już prawie za pierwszem dotknię
ciem".. mógł by śmiało odnieść do siebie Tadeusz Zieliński, twór
ca niezwykłej w naszem piśmiennictwie pracy „Sofokles i jego
twórczość tragiczna" (nakł. Krak. Spółki Wydawn. 15 z ł).
Rzecz oczywista, że uwydatnić zalety tej źródłowej pracy
w zarysach szczupłego streszczenia nie sposób — na to będzie
się wymagało specjalnych studjów i o to się bynajmniej tym ra
zem nie kusimy. Uważamy tylko ze wszech miar za wskazane
zwrócić na tę znakomitą pracę powszechną uwagę — w pierwszym
rzędzie świata lekarskiego — a to ze względu przedewszystkiem
na nasi szczegóły (pomijając znaczenie jej ogólnej doniosłości —zwłaszcza wśród społeczeństwa, „gdzie nie trwa myśl nawet go
dziny").
Prof. Tad. Zieliński na naszym gruncie jest odkrywcą no
wej „ciemnej dziedziny", jak ją nazywa: muzyko - medycyny. Nie
pospolitych jego w tym zakresie dowodzeń, opartych na teorji zna
nego ekonomisty niem. Karola Riichera, przytaczać niniejszem nie
zamierzamy. Omówienie to nam się wydało za niezbędne gwoli
zaznaczenia podstawowej właściwości jego natury, dzięki której,
nie będąc z zawodu lekarzem, wnikliwie potrafił wejść w szranki
leczniczego przeznaczenia. Przytem nawet na tej drodze wstępu
do społeczeństwa nie potrzebował zdobywać sobie pojedynkiem...
Uznanie, jakim się cieszy w gronie uczonych Europy, przemawia
za żywotnością w tym kierunku jego uzdolnień, dzięki której „szor
stkie dusze wygładza i daje im nowego zakosztować pożądania...
Skarb ukryty i zapomniany, krople dobroci i słodkiej duchowości
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pod mętnym, grubym odgaduje lodem i różdżką jest czarodziejską
dla każdego źdźbła złota pogrzebanego oddawna w więzieniu mułu
i piasku"...
Zasługa jego umiejętności patrzenia na świat ,,ov>?em podwójnem spojrzeniem, które mają wszystkie wielkie poznania'*, w dzie
dżinie filologji jest nieobliczalna. Posiadana powaga, owa „uro
czystość w ruchu", świeżo takie znamienne słowa potrafiła wywo
łać z ust prof. psychjatrji Uniw. Stef. Bator, w Wilnie Dra Rafała
Radziwiłłowicza; „jestem gorącym prof. Tad. Zielitiskiego wielbi
cielem .. ze szczególną rozkoszą czytam jego Dzieje Kultury A n
tycznej i inne drobniejsze utwory"... Czegóż dopiero możemy się
spodziewać po „Sofoklesie i jego twórczości tragicznej" prof. Tad.
Zielińskiego, gdzie przemawia nim natura, woła nim prąd istnień,
nieprzemożony potok przeobrażeń i przemian... poza mitologją naz
wisk i haseł dostrzega niedolę wielu tysięcy istot czujących.
Po biofizjologiczny wątek zagadnień należy sięgać do źró
deł. Nikt przecież nie sądzi o oryginalności kompozytora z ostat
nich taktów jego symfonji. Nie leży to też w naszem zadaniu,
szczególnie, że nasza publiczność nie lubi wogóle, gdy się mówi
,,mądre rzeczy" — tylko: oklepane... Przedsmak natomiast zawar
tej predyspozycji biologicznej znajdzie wybredny czytelnik w przy
toczonej pracy na każdym niemal kroku. Już na samym wstępie
Szanowny Autor nadmienia: ,.Tak rozstrzyga sprawę estetyka bio
logiczna..
Estetyka biologiczna!
Nieprawdaż, jak dziwnie, jak
niezwykle brzmi to połączenie? - Nic nie szkodzi! zdążmy się
przyzwyczaić: — na nią teraz kolej... Miło mi tu powołać się na
uderzająco trafne słowa biologa, b. prof. (anatomji) Dorpack. Uniw.
Raubera: „Starożytny punkt widzenia i biologiczny punkt widzenia
— mówi on — są identyczne". — Podwójną dla nas wartość to
całe zdanie posiada: 1) ze względu na woluntarystyczaą zasadę
pragmatyzmu prof. Raf. Radziwiłłowicza i jego, tymczasem niedosięgalną, dążność ujęcia bezdroży psychiatrycznych w prąd biolo
gicznych aspiracyj i 2) na sprzyjające warunki rozwoju wiedzy
wszelakiej, wynikające z zazdrości godnej kooperacji różnych ga
łęzi nauk i ich przedstawicieli, co też gdzie indziej nader pomyślnie
się praktykuje... Nie wolno zapominać, że prawie wszędzie „mar
znie" rzecz sama w sobie, chociaż osobiście dowodzę, że nie ist
nieje żadna rzecz sama w sobie, ani też dla siebie.
Wszak nie gramatycy tworzą język, tylko przeważnie ludzie
nieznający gramatyki. Najsławniejsi styliści popełniają częstokroć
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najwięcej błędów. W ciasnym gorsecie gramatyki dusi się mowa,
przez nią — jak mówi Remy de Gourmont — „zatraca się jasność
i swoboda m ózgu“ ... To też nie należy się zrażać, jeżeli po właś
ciwy genealogiczny korzeń zawodu lekarskiego wypada nam się
gnąć i udawać się do pracy prof. Tad, Zielińskiego ,,Sofokles...“
W niej bowiem geneza zawodu lekarskiego najświetniej została
przedstawiona i wielekroć oświetlony ów ,,sakralny związek z bo
gami — lekarzami*'., tudzież zarysowany dalszy ewolucyjny pro
bierz posłannictwa leczniczego do cbwili współczesnej, kiedy ,,nad
krótkowzrocznym pesymiz.T.em etyczno-logicznym tryumfuje opty
mizm biologiczny**...
Założenie: ,,Sofokles był lekarzem... Poeta pisał tu we
wspólnej pracy z przyrodnikiem** jest fundamentem, na jakim
wzniósł i ugruntował Szan. Autor granitową i promienistą swą
budowlę. Przepoił też niem wszystkie rozstrząsania, dowodzenia
i zazębienia zagadnień aż po ostatnią stronicę.
Wnikając w rodowód Sofoklesa, pochodzący z Fliuntu (pod
Koryntem), dochodzi autor do wniosku, że ,,w rodzinie Sofoklesa
spotykamy kult Asklepiosa, boga-lekarza, który był dawno czczony
we Fliuncie, podczas gdy Ateny ustanowiły jego kult dopiero w
r. 420" (przed nowoczesną Erą): już w okresie Peryklesa, zaprzy
jaźnionego z Sofoklesem. Ta ,,jego działalność, jako lekarza, z
jednej strony kazała mu zaznajomić się z przyrodą i jej zjawiskami
z drugiej — zbliżała go do ludzi** — zaznacza Szan. Autor i nie
mal na każdym kroku temu charakterystycznemu rysowi nadaje ta
kie potwierdzenie: „pierwszej zawdzięcza swe wiadomości w dzie
dzinie nauk przyrodniczych i wogóle chciwość wiedzy, oraz nie
chęć do wszystkiego, co jest nadprzyrodzone, drugiej — ude
rzający realizm w opisie fizycznych cierpień człowieka**...
W r. 443 Ateńczycy wybrali Sofoklesa w poczet najznako
mitszych swych obywateli, poczem uczynili go kapłanem kultu
państwowego, kultu herosa lekarza, a tragedje jego weszły w skład
stałego repertuaru Dyoniżjów, jako wyraz wychowania harmonijne
go, w którem gimnastyka i muzyka miały równe prawa, jak wy
kształcenie czysto naukowe.
W końcu sam został również zaliczony w poczet herosów,
w sakralnem znaczeniu tego wyrazu, t. zn. dusz opromienionych
i wsławionych, których kult był pobożnym obowiązkiem potom
nych. \V każdym razie wzniesiono Sofoklesowi — Deksyonowi osob
ną świątynię na południowem zboczu Akropolu. Sofokles był słą-
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wiony pod imieniem „Herosa Deksyona". Deksyon oznacza —
„przyjmującego'" — i objaśnia się tern, że właśnie „Sofokles przy
jął boga-lekarza Asklepiosa do swego domu i wzniósł mu ołtarz"...
W tym czasie posąg Sofoklesa widniał w teatrze ateńskim... Po
dobnie Sofokles —- powiada prof. Tad. Zieliński — w owej pełnej
głębokich myśli pieśni Antygony, gdzie przedstawia kulturalny po
stęp ludzkości, nie w poecie lecz w lekarzu widzi najpiękniejszy
kwiat tego postępu...
Lecz on sam żył we wdzięcznej pamięci swych czcicieli
jako Heros — lekarz i gospodarz wielkiego przyjaciela cierpiącej
ludzkości... Oprócz tego, jakkolwiek ,,oczywiście o naukowych
podstawach medycyny przed Hippokratesem nie możemy mieć
szczególnie wysokiego mniemania", to jednak znakomity uczony
wspaniale wywiązał się — zwłaszcza w rozbiorze tragedji ,,Trachinki" (mieszkanki starożytnego miasta Trachis)-—z zadania: na
wiązania nici rodowej Sofoklesa z postacią Heraklesa, owego , cczyściciela świata, bohatera kulturalnego, któremu ziemia zawdzięcza
swą mieszkalność" — 1 artystycznie, po mistrzowsku odtworzył
przed — apollińską postać mitu o bogu — człowieku. Tym s;"sobem Helleńska powaga znalazła się w stosunku sakralnym do
Heraklesa (w tragedji Trachinkil). Mimochodem wypada przyznać,
iż wyróżniający się styl i sposób wymowy prof. Tad. Zielińskiego
może być, i to tylko w przybliżeniu, porównywany z wyslowianiem
się skandynawskich uczonych, albo conajmniej prof. Miecznikowa.
Jego rozbiory antycznych tragedji — zwłaszcza ,,króla
Edypa", „Trachinek" i „Antygony"-—uważane są w naukowcem piś
miennictwie europejskiem za unikaty.
Szczególnie zastanawiającymi są ustępy, dotyczące zagad
nień seksualnych. „W czasach nowożytnych i ta zdobycz została
zaprzepaszczona" — zaznacza wielki uczony. — Gdy ostatnio tak
częstokroć niesmacznie tandetnie i wielekroć przesadnie reklamatorsko nurtują prądy t. zw. ,,psychoanalityczne" trącące zbytnio
niechlujstwem i niewybrednością schorzałych i przedewszystkiem
spekulacyjnie abstrakcyjnych założeń O. Wejningera, a odchylające
się od zasadniczo trafnych ujęć przez prof. Z Freuda psychotech
nicznych podłoży patologicznych przebiegów sfery psychenergetycznej, zwłaszcza te ustępy powinny by może najbardziej zwrócić
na się uwagę powołanych w tej dziedzinie czytelników.
Spostrzeżenie prof. Z. Freuda, że ,,newroza zastępuje w
naszych czasach klasztory, do których wycofywali się wszyscy ci.
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których życie rozczarowało, lub też, którzy się czuli słaby,ni w
stosunku do życia", doskonale dające sią pokryć — i bez ubiega
nia się nawet do jego seksualnych dociekań — genjalną koncepcyą Cypr. Norwida: „1 każda miłość bez wcielenia jest upiorowem myśleniem myślenia", zasługuje i wymaga tej prawdzie
życiowej prosto w oczy spojrzeć. Z mętnych obłoków spekulacyj
nej abstrakcji tego uczynić nie uda się. Na to wymaga się roz
pięcia zasobów optyki realnie — biologicznej. Ten argument ży
wotny — wbrew utylitarzyslom wszelakim — najdobitniej podnosi
prof. Tad. Zieliński i stanowi bodaj najświetniejszą z przełomowych
jego koncepcji, usuwających daleko w kąt, nie gjdne Aryjczyków,
pogardliwe na kobietę wejrzenie. Miłość to nie tylko domniemana
„śmiertelna nienawiść płci"; lecz w nie mniejszym stopniu w isto
cie swej tylko miłość, nie znająca granic, ani praw, wypełnia pierś
matczyną mleczem, którem kobieta wykarmia cały świat, wypełnia
go radością, dźwiga na sobie ciężar bytu. — Wszystko co naj
piękniejsze w ludzkości pochodzi od ciepła (wibrujących promieni)
i z mlecza zarazem kobiety, która w drodze naturalnej (nie speku
lacyjnie abstrakcyjnej!) napawa świat miłością ku życiu, a ponadto
jeszcze zrasza się krwią, aby stała się żyzną! Nie wolno zapomi
nać, że poza słowami naszemi jest jeszcze żywot słowa, jak po
ucza C. Norwid, i dla tego tern większą ponosi zasługę prof. Tad.
Zieliński, że przywraca zużyty,n i zpaczonym wyrazom ich zatra
coną wartość i właściwe znaczenie. ,,Czyliż w wypojedyńczonych
umnictwach nie wykoślawiają się i nie wykrzywiają przez jedno
stronne ich używanie zdania, jak znoszone kalosze...." ..... Mowa
powinna być nadewszystko dźwignią.
Granitową swą budowlą wzniósł się prof. Tad Zieliński na
taką wyżynę, gdzie go nie dosięgnie żadne brudactwo. To też
jest zrozumiałe, że pozwolił w stosunku do siebie użyć takiej
zwrotki: „Nie, drogi czytelniku, wybacz: wolę noc ciemną, niż
pochmurny dzień; i od siły nieczystej gorsza jest siła — nie
chlujna!".
Dr. Jan Halicki.
Dr. Hans C. Syz i (dr.) Elaine F. Kinder: Oporność skóry
na prąd elektryczny u osób normalnych i u psychicznie chorych.
Archives of Neurologyand Psychiatry June 1928, Vo!. 19, pp. 1026 1035.
Autorzy poddali badaniu 126 osób, 87 zdrowych i 39 psycholyków, dzieląc badanych na grupy i stosując u wszystkich grup
jednakowe metody badania. Mierzono odporność skóry na prąd
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elektryczny przed i po każdej próbie psychogalwanicznej. Badanie
trwało 30—50 minut. Badany powtarzał głośno 100 słów (jedna
kowych dla wszystkich), przyczem stosowano róż^e bodźce słucho
we (klaskanie w dłonie, sygnał trąbki samochodowej) oraz czucio
we (ukłócie).
Autorzy doszli w swej pracy do nasttjpujących ciekawych
wniosków:
U wszystkich bez wyjątku badanych stwierdzono 3 cechy
wspólne: dłoń łatwiej reagowała na bodźce aniżeli grzbiet ręki, le
wa ręka mniej była odporna od prawej, odporność zmniejszała się
podczas badania. Wybitniejsze różnice między reakcją poszczegól
nych grup były następujące:
1) U katatoników i u chorych depresywnych reakcja psychogalwaniczna nie występowała często. Badani wykazywali mało
odchyleń odruchowych, natomiast silną odporność skóry
w początku badania (zwłaszcza na grzbiecie ręki), nieznaczne
wahania w odporności skóry na dłoni;
2) u paralityków i schizofreników występowały podczas badania
częste reakcje psychogalwaniczne, słaba odporność na wszys
tkich odcinkach skóry, znaczne obniżenie się odporności w to
ku badania;
3) U osób zdrowych zaobserwowano częstą reakcję psychogalwaniczną. Siła odporności skóry w początku badania zbliżo
na była do siły odporności stwierdzonej u schizofreników; sła
be odchylenia w toku badania. Co do odporności skóry i na
silenia odruchu psychogalwanicznego zdrowi zajmują miejsce
pośrednie między paranoikami i schizofrenikami z jednej stro
ny, a katatonikami i chorymi depresywnymi z drugiej.
Różnice te występowały między poszczegóinemi grupami
stale, co pozwala wnioskować, iż niektóre zboczenia w czynnościach
fizjologicznych skóry są charakterystyczne dla różnych typów re
akcji. Autorzy przyjmują, że na mechanizmy skóry, która ontogenicznie i funkcjonalnie ściśle jest związana z centralnym systemem
nerwowym, stanowiące podłoże stwierdzonych podczas badania objawów, działają wpływy pochodzące z centralnego układu nerwo
wego, i że w ten sposób zmiany zachodzące w organiźmie (wzru
szenia i zaburzenia psychopatologiczne) powodują charakterystycz
ne zmiany w funkcjach fizjologicznych tych części organizmu, które
znajdują swój wyraz w odporności skóry na prąd elektryczny oraz
w odruchu psychogalwanicznym.
BR. MAKOWSKI.
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Hans C. Syz; Obwerwacja kurczów wywołanych drogą
eksperymentalną, z uwzględnieniem zmian przepuszczalności (Beobachtungen an experimentellen Krampfen, mit besonderer Beriicksichtigung von Permeabilitatsveranderiingen). Schweizer Arch.
f. Neurol. u. Psychiatrie Bd. XXI., Heft 2, 1927.
Autor wskazuje na wyniki badań nad kurczami, wywoła
nymi drogą eksperymentalną. Okazało się, iż mechaniczne lub
chemiczne uszkodzenia centralnego systemu nerwowego oraz zabu
rzenia w przemianie małerji — mianowicie związane ze zaburze
niami endokrynnemi— wpływają na powstanie kurczów i potęgują
elekt działania bodźców kurczowych, jak piołun, kokaina, strychnina
itp. Późniejsze badania wykazały, źe nawet uszkodzenia rdzenia
kręgowego zwierząt wzmagają pobudliwość kurczową W mózgu
i rdzeniu tych zwierząt zauważono po zastrzyku kwaśnej fu
ksyny większe ilości barwnika, niź u zwierząt kontrolnych. Autor
przypuszcza, iź wskutek uszkodzenia mózgu ściany naczyń stają
się więcej przepuszczalne i dlatego barwnik przechodzi łatwiej do
substancji nerwowej.
Aby wykluczyć komplikacje, w późniejszych eksperymen
tach nie uszkodzono mózgu, lecz duszono żaby we wodzie lub
płynnej parafinie. Przytem osiągnięto mniej więcej te same wyni
ki: żaby wykazywały silniejszą absorbcję barwnika. Chemiczne
zmiany w organiźmie, występujące przy asfiksji, zwiększają, tak sa
mo jak uszkodzenie mózgu, przepuszczalność ścian naczyń krwio
nośnych. Wzmożona absorbcja i pobudliwość konwulsyjna central
nego systemu nerwowtgo ułatwia powstanie kurczów.
Autor przyjmuje, iź uszkodzenie mózgu wywiera pewien
wpływ na nerwy naczynioruchowe. Wiadomo bowiem, iź podra
żnienie lub przecięcie nerwu zwiększa przepuszczalność ścian na
czyniowych w rozmaitych narządach (oko, mięśnie).
Duszenie natomiast wywołuje zmiany chemiczne we krwi,
co znów wpływa na przepuszczalność ścian naczyń, wskutek czego
mogą substancje ze krwi łatwiej przechodzić do tkanki nerwowej.
W nowszych czasach spostrzeżono, źe także po zastrzyku
teofiliny przepuszczalność naczyń się wzmaga. Wobec tego spotę
gowany efekt narkotyczny morfiny, zastrzykniętej razem z teofiliną,
tłómaczy się większą przepuszczalnością ścian naczyń krwionośnych,
spowodowaną działaniem teofiliny.
W końcu autor wspomina o badaniach nad przepuszczal
nością opon mózgowych i stwierdza, iź przenikanie niektórych sub-
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stancji ze krwi do piymi rdzeniowego, które w warunkach normal
nych jest hamowane, zwiększa się w stanach patologicznych np.
zapalnych.

BR. .lESIONOWSKI.

Hans C. Syz: Pogląd na stany neurotyczne z punktu widzenia socjal
nego. (Ober eine soziale Auffassung neurotischer Zustande. Allg.
arztl. Zeitschr. f. Psychotherapie u. psych. Hygiene. Bd. 1., H. 6).
Dotychczas przyczyny zaburzeń psychicznych dopatrywano
się w chorej jednostce, która nie mogła przystosować się do wy
magań otoczenia. Autor domaga się, aby psychozę rozpatrywano
w związku z życiem socjalnem chorego. Ponieważ niema orga
nizmów odosobnionych, chory powinien być traktowany nie jako je
dnostka odosobniona, lecz jako cząstka większej organizacji,której
właściwości wywierają wpływ na życie indywidualne. Aby zrozu
mieć chorobę, trzeba badać procesy odbywające się w środowisku
socjalnem chorego. Jego zaburzenia psychiczne wzmagają się pod
bezpośrednim wpływem osób z otoczenia.
Wynikiem intensywnej socjalizacji nie zawsze jest postęp.
Nieraz stwierdzamy cechy degeneratywne. Więc właściwości indy
widualnych nie należy uważać za objawy oderwane. Jednostka jako
cząstka organizacji społecznej wpływa na otoczenie i ulega wpły
wom tegoż i przedstawia równocześnie funkcję i produkt życia
socjalnego.
Każdy osobnik jest światem otaczającym i również jedno
stką przystosowaną do otoczenia. Wyłączenie jej ze społeczności
utrudnia badanie wpływów wywieranych na nią przez sugestje so
cjalne. Każdy obserwator czynów ludzkich powinien pamiętać
o tern, że i on sam nie jest wolnym od złudzeń i błędnych sądów
powstałych na tle mentalności socjalnej.
Aby trudności stąd wynikające opanować, trzeba stosować
specjalną technikę badania. Przy badaniu osoby psychicznie albo
nerwowo chorej należy uwzględnić następujące momenty;
1) poznać wpływy socjalne na powstanie objawów chorobowych,
2) mieć na uwadze okoliczność, że wpływom socjalnym podlega
nie tylko badany, lecz także badający, którego nastawienie
afcktywne kierowane jest przez panujący system socjalny.

Badający winien przenieść się w sytuację socjalną badane
go, aby mieć większą persoektywę, niż to ma miejsce w przypadku,
gdzie stoją naprzeciw siebie tylko dwie osoby, lekarz i pacjent. Nie
wystarczy zajmować się tylko objawami zewnętrznymi działalności
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ludzkiej, lecz trzeba także uwzględnić uczuciowe podłoże działania.
Trzeba dokładnie analizować.
Czynnik socjalny w działaniu jednostki zostanie odpowie
dnio zbadany i zrozumiany, gdy badający pozna, że i on tak samo
socjalnie myśli, odczuwa i działa.
BR. JESIONOWSKI.

Fortschritte der Neurologie, Psychiatrie und ihrer Grenzgebiete.
Niemieckie piśmiennictwo medyczne zostało wzbogacone
i uzupełnione nowem czasopi.smem, które — wydawane przez prof.
A. Bostroema i prof. J. Lange’go — pod powyższym tytułem uka
zało się niedawno w Lipsku u Jerzego Thieme’go.
Nowe czasopismo iest pożyteczne przedewszystkiem z tego
względu, że służy jako przewodnik po nadmiernie rozszerzonych
terenach piśmiennictwa naukowego, którego rozrost osiągnął tak
olbrzymie rozmiary, że stało ono się mało przejrzystem, i wydaje
się prawie niemożliwem, aby mogło być od razu całkowicie objęte
i opanowane. Wolne od zbytecznego balastu mało wartościowych
detalicznych przyczynków, nowe czasopismo ma zadanie informo
wania czytelnika o istotnych postępach nauki, podając w ogólnych
zarysach wyczerpujący przegląd wyników najważniejszych badań
w neurologii, psychjatrji i pokrewnych dziedzinach.
Numer okazowy tego czasopisma, przesiany Redakcji No
win Psychjatrycz.nych do oceny, przedstawia się korzystnie. Treść
jego może żywo zainteresować nawet pretensjonalnego specjalistę.
Psychjatrę zajmuje w pierwszym rzpdzie referat poglądowy prof.
Ewalda o psychozach endogennych. Czytamy o chorobach i obja
wach kwantytatywnych i kwalitatywnych, o perjodycznych zachorzeniac.) psychotycznych różnego pochodzenia, o biologicznem pod
łożu niektórych stanów lęku, drażliwości, nastawienia paranoiczne
go, o typach reaktywnych schizoidnych u schizoidów bez „Prozesspsychose“ i o zaburzeniach reaktywnych schizowatych u typów
nieschizoidnych, przedstawiających osobne psychozy obok schizofrenji istotnej.
Artykuł warto poznać w całości.
AL. PIOTROWSKI.
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KRAJOWY ZAKŁAD PSYCHJATRYCZNY DZIEKANKA
S P R A WO Z D A N I E
ZA ROK 1928|29
(t. 4. 28 — 31. 3. 29)

Zestawił DYREKTOR DR. A'IED. DR. PHIL. AL. PIOTROWSKI.

I. Ogólne.
w roku sprawozdawczym Zakład mieści! się w własnych
gmachach, położonych w Dziekance, poczta i stacja Gniezno. Za
kład posiadał urządzenia dla- przeszło 1000 chorych.
Na początku roku sprawozdawczego (dnia 1. 4. 28) znaj
dowało się w Zakładzie 1009 chorych, w końcu zaś roku (31. 3,
29) 1035 chorych. W opiece rodzinnej przebywało przeciętnie
dziennie 33 chorych: 15 mężczyzn i 18 kobiet.
W roku sprawozdawczym leczyło się w Zakładzie przecięt
nie dziennie 1018 chorych.
Rewizje: Rewizji Kasy Zakładu i ekonomji dokonali wyż
szy radca rachunkowości Arndt (2 x) i wyższy radca krajowy p.
Szyszka (1 x). Wizytowali Zakład; p. Starosta Krajowy (1 x), p.
wicestarosta dr. Hubert (1 x), pozatem w. r. krajowy p. Szyszka
(2 X ).
Personalja: W dniu 27. 7. 28. wstąpił do służby kand.
med. Józef Medem, w dniu 18. 10. 28 lekarz-asystent dr. Fran
ciszek Wilczyński, w dniu 15. 11. 28 lekarz-asystent dr. Adam
Liszka, w dniu 1. 1. 29 lekarz-asystent dr. Wacław Gorzkowski,
w dniu 15. 1. 29. lekarz asystent dr. Stanisław Świerczek, w dniu
1. 3. 29 kand. med. Brunon Jesionowski.
Opuścili służbę: w dniu 31. 5. 28 lekarz-asystent dr. Sta
nisław Nurczyk, lekarz-asystent dr. Wiktor Raczek, w dniu 14. 6.
28 kand. med. Stefan Galon, w dniu 1. 7. 28. lekarz-asystent dr.
Aleksander Bernadzikowski, w dniu 15. 8. 28 kand. med. Kazi
mierz Rutendolff-Przewoski, w dniu 28. 2. 29 lekarz-asystent dr.
Adam Liszka.
Zmiana młodszego personału pielęgniarskiego, pomocni
czego i posługującego, wynosiła w stosunku do stanu z dnia 31.
3. 28 — 15% dla personału męskiego i 17% dla żeńskiego. Z
pomiędzy personału starszego nikt nie opuścił służby.
Na czele Zakładu stał Dyrektor dr. med. dr. phil. Aleksan
der Piotrowski. Z końcem roku sprawozdawczego pełnili w Dzie
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kance służbę lekarską obok dyrektora; prymarjusz dr. O. Bielawski,
prymarjusz dr. J. Gawroński, lekarze-asystenci dr. H. Zajączkowski,
dr. Fr. Wilczyński, dr. W. Gorzkowski i dr. St. Świerczek oraz
kand. med. J. Medem i Br. Jesionowski.
Lekarze składali na zwykłych konferencjach codziennych
(z wyjątkiem świąt i niedziel) sprawozdania o ważniejszych wyda
rzeniach na oddziałach, omawiali stan cielesny i psychiczny ciężko
chorych, zabiegi terapeutyczne, zachowanie się nowo przyjętych
pacjentów i wogóle pacjentów z osobliwymi psychopalologicznymi
przejawami. Przy tej sposobności były rozpatrywane niejasne przy
padki chorobowe, orzeczenia sądowo-psychjatryczne itp.
Na tygodniowych posiedzeniach klinicznych omawiano aktu
alne sprawy naukowe z dziedziny psychjatrji, psychologji i po
krewnych dziedzin, o ogólnem znaczeniu teoretycznem i praktycznem, i rozpatrywano ciekawe przypadki psychjatryczne, neurolo
giczne i sądowo-psychjatryczne.
Bibliotekę lekarską skompletowano 36 książkami i abonowano — przeważnie drogą wymiany za Nowiny Psychjatryczne, —
następujące czasopisma lekarskie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Archiwum Higjeny
,,
Historji i Filozofji Medyc.
Biologię Lekarską,
Czasopismo Sądowo — Lekarskie,
Czyn Młodzieży,
Gruźlicę,
Higjenę Ciała i Sport,
Junaka,
Kwartalnik Kliniczny,
Lekarza Wojskowego,
„
Polskiego,
Metycyne,
„
Doświadczalną i Spoi.
„
Praidyczną, .
Neurologię Polską,
Nowiny Lekarskie,
„
Społeczno Lekarskie,
,,
Psychjatryczne
Pamiętnik Warszaw'sk. Tow. Lek.
„
Wileńskiego „
„
Polską Gazetę Lekarską,
Polski Czerwony Krzyż,
Przegląd Dentystyczny,
,,
Dermatologiczny,

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35
36.
37
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Przegląd Zdrojowo — Kąpielowy,
Rocznik Psychjatryczny,
Roczn.XXXIV. Tow.Nauk. wToruniu
Fontes,
Szkołę Specjalną,
Trzeźwość,
Terapja Nowa,
Warszawskie Czasopismo Lekarsk,
Wiedzę Lekarską,
Wychowanie Fizyczne,
Zagadnienia Metapsychiczne,
„
Rasy,
„
Rasy Żydowskiej w
Świetle Historji,
Zdrowie,
Medyko — Bilogiczeskij żurnal,
Annales Mćdico-Psychologiąues,
Oazette des Hópitaiix,
La Presse Medicale,
L’ Encdphale,
L’ Higiżne Mentale,
Le Monde Mśdicale,
Reviie Neurologiąue,
II Pisani,
Rassegna di Stiidii PsichiatiTci.
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49. Rivista di Patalogia Nervosa e
Mentale

55. Forschritle der Neurologie und
Psychiatrie

50.
51.
55,
53.
54.

56. Irrenpflege
57. Wiefier Klinische Wochenschrift
58. Zentralblatt fur die gesamte Neu
rologie i Psjchiatrie
56. Revue v Neurologii a Psychiatrii
60. Przegląd Antropologiczny

Neurologia
The Journal of Mental Science
Menta! Hygiene
Mental Hygiene Rulletin
Forfscliritte der Medizin

W roku sprawozdawczym ogłoszono drukiem, przeważnie
w Nowinach Psychiatrycznych, wzgl. referowano następujące prace
z Dziekanki.
I. Dyr. dr. med. dr. phil. Al. Piotrowski redagował Nowiny
Psychiatryczne i założył ^Przewodnik pielęgniarski", czasopi
smo poświęcone pielęgniarstwu psychjatrycznemu dla użytku
personału szpitali psychiatrycznych, jako dodatek do Nowin
Psychiatrycznych i ogłosił drukiem w Nowinach Psychj.
1) Uwagi krytyczne do Rozporządzenia Prezydenta Rzeczy
pospolitej o opiece nad osobami psychicznie choremi. No
winy Psychiatryczne 1928, 111—IV,
2) Odpowiedź na „Sprostowanie" dyr. dr. Bednarza, Now.
Psychj. 1928, 111-IV.
Pozatem, w\ głosił kilka referatów na posiedzeniach klini
cznych i umieścił parę streszczeń i ocen w Nowinach Psychia
trycznych.
II. Prymarjusz dr. J. Gawroński ogłosił drukiem;
1) Stanowisko psychjatry i lekarza — Wj'chowawcy wobec
nowego prawodawstwa o dziecku — przestępcy zagranicą
i w Polsce, Now. Psychj. 1928, 111—IV.
Pozatem, p dr. Gawroński umieścił w Nowinach Psychia
trycznych streszczenia i oceny prac autorów francuskich, oraz wy
głosił publiczny odczyt popularyzujący zasady opieki rodzinnej.
III. Prymarjusz dr. O. Bielawski ogłosił drukiem:
1) Epilepsja a kodeks karny. Nowiny Psychj. 1928, 111—IV,
2) O zbrodni i zbrodniarzu — Szkic kryminologiczny, — ja
ko dodatek do Nowin Psychiatrycznych.
Pozatem dr. Bielawski wygłosił szereg referatów na posie
dzeniach klinicznych lekarzy w Dziekance.
IV. Lekarz-asystent dr. H. Zajączkowski ogłosił drukiem w No
winach Psychiatrycznych:
1) VIII. Zjazd Psychiatrów Polskich w Warszawie dn. 27, 28
i 29 maja 1928, Nowiny Psychjatryczne 1928, 111-IV,
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2) Zaburzenia czucia powierzchownego w epilepsji, Nowiny
Psych], 1928, 111-IV ,
3) Zespół „haines familiales" w epilepsji (w streszczeniu),
Nowiny Psych], 1928, III—IV,
Pozatem umieścił w Nowinach Psychj, kilka streszczeń i ocen
oraz wygłosił szereg referatów na posiedzeniach klinicznych lekarzy
w Dziekance,
Rendantem (poborcą) zakładowym był p, Kaczmarek, in
spektorem Zakładu p, Cabanski, sekretarzem p. Domagalski,
Duszpasterstwo sprawowali: ks, proboszcz Chilomer, pa
stor Heyse i rabin dr, Krausz.
Nabożeństwa odbywały się w kaplicy zakładowej: dla ka
tolików co tydzień, dla ewangielików co 2 tygodnie, dla żydów co
4 tygodnie w sali wykładowej. Pacjenci katolicy przystępowali do
sakramentów św,, o ile ich stan psychiczny na to zezwalał.
Zakład liczył w roku sprawozdawczym (31, 3. 29.) urzęd
ników i funkcjonarjuszy:
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Stosunek ilościowy personału pielęgniarskiego do pacjen
tów przedstawiał się przeciętnie jak 1:10, Dnia 3. 3, 29 Zakład
zatrudniał personału ogółem (lekarzy, urzędników, pielęgniarzy
i pielęgniarek, oraz służby) 174-|-6 pob, = 180, na 1035 pacjentów,
t. zn. że ogólny stosunek ilościowy personelu do pacjentów przed
stawiał się jak 1:5,9.
W roku sprawozdawczym przypadało w Dziekance na 1
lekarza przeciętnie 148 chorych (w roku 1927-28 — 194.5 chorych).
W celach terapeutycznych było zajętych przeciętnie 93”/o
pacjentów rozmaitemi pracami na roli, w ogrodach, w pawilonach
we warsztatach, w biurach i robótkami ręcznemi.
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Pożywienie: Na dzienna porcję skiadalo się przeciętnie:
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W czasie świąt i uroczystości otrzymywali pacjenci oprócz
powyższych ilości jeszcze 500 gr. placka wzgl. strucla, 150 gr
kiełbasy i po 2 wzgl. 1 jajku.
Chorzy zatrudnieni pożyteczną pracą, otrzymywali jako do
datek 10 gr. tłuszczu, 115 gr. chleba i 70 gr. kiszki lub sera. Cie
leśnie słabi chorzy otrzymywali dodatki do pożywienia zwykłego
składające się z 2 jaj, ' / 2 — 1 litr. mleka i 200 gr. bułek. Obłożnie
chorzy otrzymywali djetę.
Oplata za pacjentów klasowych wynosiła w ł kł. 11, - zł.,
w kl. II. 4,75 zł., w kl. 111. 3,25 zł. dziennie Pacjenci z poza wo
jewództwa Poznańskiego dopłacali do powyższych stawek SO^/o.
Opłata za utrzymanie dzienne ubogiego pacjenta z województwa
Poznańskiego wynosiła w roku sprawozdawczym 1,85 zł, a jego
faktyczne całkowite utrzymanie kosztowało
1929

1928
w miesiącach
złotych

IV

V

VI

VII

VII!

IX

X.

XI

XII

I

11 ' Iii

8,34 2,02 2,22 3,37 1,77 |4,33 3,74 1,87,5 39 >,25 :2,29 3,48

Miejsc bezpłatnych było w roku sprawozdawczym 3: 1 cał
kowite, 1 —
1 — ‘/2 . Dni zakładowych, spędzonych przez
chorych psychicznie w Zakładzie wzgl. na oddziałach w roku spra
wozdawczym było: 371.330, a ogólna suma wydatków wynosiła
w tym czasie 1.408.012.32 zł., zatem przeciętne dzienne koszty utrzy
mania jednego chorego przedstawiały kwotę 3,93 zł.
W okresie sprawozdawczym odbyły się dla pacjentów 24
zabawy, mianowicie 8 przedstawień teatralnych połączonych z tań
cami, 3 przedstawicn a kineniatograficzne i 13 zabaw tanecznych;
pozatem odbywały się koncerty radjowę na saU i w kasynie dla
pensjonarzy,

ZESZYT l-ll

115

SPRAWOZDANIA Z ZAKŁ. PSYCHJ. W POLSCE

W Dniu 3 maja odbyty się uroczystości ku uczczeniu kon
stytucji, to listopada z okazji 10-lecia niepodległości Polski, 27 li^
stopada jako 10-tą rocznicę oswobodzenia Lwowa. 26 lutego od
była s'ę akademja z powodu imienin Dyrektora. Wygłoszone zo
stały okolicznościowe odczyty, przemowy, deklamacje, śpiewy
wykonane przez pacjentów i pacjentki, przy akompaniamencie orkie
stry zakładowej złożonej z pacjentów.
Od wiosny 1928 aż do późnej jesieni pacjenci grywali w
tenis, footbal, kręgle, robili wycieczki powozami, wozami żniwny
mi, koleją lub samochodami w dalsze i bliższe okolice Dziekanki.
Dla rozrywek pacjentów Zakład posiada w pensjonacie 2 bilardy
i w kasynie lekarskiem 3-ci bilard, z których pacjenci korzystali
w bardzo szerokiej mierze.
Jak w lalach ubiegłych, tak w okresie sprawozdawczym
urządzono w jesieni na zakładowym placu tenisowym konkurs te
nisowy dla pacjentów i gości, l-szą nagrodę w postaci srebrnego
kubka otrzymał pacjent M, 11-gą nagrodę w postaci srebrnej pie
czątki otrzymał pacjent K., Ill-cią nagrodę w postaci żetonu otrzy
mał pacjent B.
Na przedstawienia teatralne, koncerty, do kina i na inne
widowiska w Gnieźnie posyłano pacjentów socjalnych; wstępne
za ubogich opłacał Zakład.
W roku sprawozdawczym zakupiono aparat do wyświe
tlania filmów i zrobiono 4 saneczki. Pacjenci oddawali się z przy
jemnością saneczkowaniu na górzystym terenie zakładowym.
11, STATYSTYKA.
S ta n i l o ś c i o w y

TABLICA I.
ch orych ;

męzcz kobiet razem

W dniu 31. 3, 28 było

519

490

1009

Przybyło w czasie f'd

1. 4. 23 do 31. 3. 29

205

174

3-; 9

Leczono ogóler.

„

724

664

1388

188

165

353

„

Ubyło w czasie od 1.

„

„

4. 28 do

„

,, ,,
313.29 : .
mężcz. kobiet

!) przez wypisanie:
2) przez śmierć :
3) przez samowolne odda'en e się:

113

125

268

41
4

38
2

79
6

499 1035
536
Pozostało na 31. 3. 29:
............................................
Śmiertelność wynosiła w roku sprawozdawczym 5,69°/o. Jeżeli jednak
z ogólnej liczby zmarłych potrącimy 7 (3 mężczyźni i 4 kobiety), których przy
jęto do Zakładu w stanie dogorywania, odsetka śmiertelności w Zakładzie w y
niesie 5,19%.
8*
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TABLICA II.

Stan chrrych według wyznania.
rz. katol. gr. katol. protest.
ni.

k.

ni.

k.

361 312

24

28

176 134

3

—

14

i‘ a Ze m

537 446

27

nbylo 28/29.

158 116

pozostaje na
3t. 3.29.

379 330

w dn. 3t. 3. 28.
przybyło w lokii 1928/29.
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m. i k.
1
70' 81

żydzi.

prawosł.
ni.

k.

o g ó łe m :

m.

k

m

k.

57

64

7

5 519 490

1009

19

11

20

1

1 205 174

379

28

84 100

68

84

8

6 724 664

1388

2

—

15

21

11

27

2

1 188 165

353

25

28

69; 79

57

57

6

5 536 499

1035

razem t

Wiek pacjentów nowo pr/yj^tych.
ni.
k.
17
21
do lat 20
8'
54
Ił Ił
54
48
„ „ 40
32
25
•ł łi ^0
17
15
„ „ 60
4
4
„ „ 70
—
3
„ „ 80
wiek nieznany
2
2
Razem 205
174
TABLICA IV.
Rozpoznanie choroby u pacjentów nnwopry.yjętych
katolicy
razem
protes'. pravvosl.
ży dzi
Rozpoznanie
m. 1 k.
m j k.
m k.
m. k.
in 1 k

TABLICA III.

Paralysis progr.
Taboparalysis .
Arteriosclerosis
Lues cerebri .
Dementia senil
Psych, praesenilis .
Encephalitis leth. .
Parkinsonistnus
Morbns Basedovii .
Epilepsja
.
.
.
"
Oligophrenia .
.
.
•
Amentia .
.
.
.
•
Psych. in. — depr. .
Melancholia .
.
.
•
Psych, puerperalis .
Psych, reactiya
Delirium febrile
Alcoholismus
Delirium tremens .
Morphinismus
Panioponismus
Psychopathia .
.
.
.
Paranoja
.
.
.
.
Paraphrenia .
.
.
.
Schizophrenia .
.
.
.
H ysteria...................................
Status mi,\tii3 Kraepelini
Orientierter Daemmerzustand
Sine morbo .
.
.
.
razem

27
3
1
5
3
5
1
3
l
26
24
3
11
5
—
4
1
5
t
5
1
8
3
2
21
5
—
1
4

6
—
—
4
6
6
2
8
24
4
17
6
2
12
—
1
1
—
3
6
3
14
8
1
—
—

179 134

_
—

1
—
1
1
—
1
—
—
1
1
__
1
1
—
—
—
—
2

—
—
—
—
3
3
1
3
—
1
-- ■

—
2
—
2
--

—
—
t
—
1
6

-

—

—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
—
■—
_
—
__
—
__
—

—

—

—
—
—
—

14

19

1

_
—

—
_
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

__

—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
1

2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
l
—
2
—

—

—
—

30
3
1
6
4
5
2
3
1
27
26
4
14
6
—
4
1
5
3
5
1
8
5
2
29
5
—
1
4

11

20

205

—
—
—
—
—
—

l
—
1
—
—
—
--1
1
6
4
1
3
—
—
—
—
—
—

—

—

—

—
1
1
—

6
—
—

7
-- 1
4
0
6
2

174

1
9
33
7
11
10
5
13
_
1
1
—
3
7

4
16
15
1
—
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TABLICA V.

Stan lodzinny chorych przyjętych w roku sprawozdawczym.
samotni
stanu małżeńskiego
wdowcy i wdowy
w rozwodzie
stan niewiadomy
Razem

m.
119
76
2
1
7
205

k.
97
50
20
2
5
174

TABLICA VI.

Poraź który w zakładzie.
poraź 1
2
3
>. 4
„
5
niewiadomo
Razem

m.
14S
35
11
3
2
6
205

k.
120
32
17
2
1
2
174

TABLICA VII.

długo chorował pacjent przed przyjęciem do Zakła
do 1 miesiąca
„
2 miesięcy
*)

3

,,

M

4

)»

M

^

ty

,

6
1 roku
2 lat

„
jł
ft

S

>»
łł

10 lat
ponad 10 lat
od dzieciństwa
niewiadomo
„

razem

m .

k.

44
13
5
5
2
13
23
15
18
18
10
13
11
15
205

35
19
4
2
4
13
18
14
14
6
7
18
13
8
174

razem
79
32
9
7
6

26
41
29
32
23
17
31
24
23
379

Dziedziczność stwierdzono w roku sprawozdawczym u 31,93% nowoprzyjstych (121 na 379).
W celacli obserwacji sądowo-psychjatrycznej przebywało w Zakładzie
w roku sprawozdawczym 12 osób — 11 mężczyzn i 1 kobieta.
Łącznie z orzeczeniami wydanemi na rozprawach sądowych bez po
przedzającej obserwacji psychjatrycznej w Zakładzie, lekarze zakładowi wydali
w roku sprawozdawczym orzeczeń sądowo psychiatrycznych (karnych i cywil
nych) — 69(42 orzeczeń w sprawach karnych i 27 w sprawach cywilnych).

ii8
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TABLICA VIII.

Śmierte n o ś ć W p o s z c z e g ó l n y c h m iesiącach.
w kwietniu
W maju
w czerwcu
w lipcu
W sierpniu
w wrześniu
w październiku
w listopadzie
w grudniu
w styczniu
w lutym
w marcu

1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1928
1929
1929
1929

2 mężcz.
4
„
4
„
3
4
„
3
„
3
4
„
3
„
3
„
3
„
f>
41 mężcz.

=
=
=

11

+

7
4
2
3
2

-h
+
-+■
+
-f
+
+
+
4-

1
1
—
2

1
4
38 kob

TABLICA IX.
Klasa wyżywienia

1. klasa

11. klasa

III.klasa Bezpł. miejsca

m.

k.

m.

m.

razein

Stan w dniu 31 3.28.

8

19

32

m.
k.
V, ! 4,
m k. m.k. m.k.
33 478 436 1
1 519 490
1

a) przyjęto nowych
pacjentów

8

16

37

49 160 109

b) przepisano z in
nych klas

2

1

11

20

18

36

80 102 643 561

10

14

34

1

6

7

11

20

41

63 150 119 ......

7

16

39

39 489 442 1

razem

k.

5

k.

16

379

37

55

1 742 701

1443

188 165

353

37

55

20« 202

408

18
1

1009 '

205 174
- 1

O g ó łe m

Ubyło:
a) zwolniono
b) przepisano do
in. klas
ra zem
pozostało na
31. 3. 29;

46 144 105
17

10

14

18

1

1 536 499

10.45

W ypisano z Z akładu

TABLICA X.
po pobycie w
Zakładzie
do
lat
miesięcy
1
2
3
6
12
2
5
10
15
ponad 15 lat
razem

wyleczo w stanie
nych
polepsz.
m.

k.

8
7
12
14
6
3
5
1

6
8
8
9
6
2
2
1

rn.
6
7
10
7
U
4
3
—

bez
zmiany

k. m.
5
6
8
16
9
3
1

8
4
7
4
4
5
3
2

k.
10
7
5
7
4
1
3
—

bez obja
wów cho- zmarło
robow.
m.

k.

___

4

__
_

—

—

—

—

—

—
—

—

—

—

—

—

m.
6
1
2
4
5
9
11
3

razem

k. in.
6
4
1
5
3
8
10

28
23
31
29
26
21
22
6

k.
27
25
22
37
22
14
16
1

1
—

■—

56

42

.

__

—

48-

48 1 39

37

4

—

41

38

188 165
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TABLICA XI.
Z a w ó d p a c j e n t ów.
Stan
31.3.28

jźn i:

przy
było

ubyło

W r. spraw ozd-

Ziemianie

.

.

Gospodarze rolni

.

.

.

pozo
stało
na
31.3.29

4

1

1

4

18

45
68

41

22

Przemysł i rzemiosło

75

39

46

K u p c y ...................................

27

14

16

25

U c z e n i ...................................

19

16

11

24

9

7

8

8

14

9
18

17

Nauczyciele

.

Uczniowie

.

.

.
.

.
.

.

Urzędnicy i wojskowi .

40

Handlarze i kelnerzy
Robotnicy

.

Bez zawodu

.

.

.

.

.

.

.

razem

6.

14

4

5

13

186

63

53

196

90
516

12
205

7

95

188

5.36

przy
Stan było ubyło
31.3.28

B) kobiety:

17
41

W r. sp r a w o z d .

pozo
stało
na
31.3.29

1) bez zawodu :
żony i córki z intelig..............................

40

18

15

43

„

„

z stanu średn. .

99

53

48

104

,.

,,

ze stanu roboto.

113

32

33

112

19

9

7

21

16

8

7

17

13

8

5

16

7

8

3

12

5

2

5

2

178

36

42

172

165

499

2) ze stanu zarobkującego..
nauczycielki i bony

.

krawcowe, modniarki

,

.

.
.

.
.

.

książkowe, sprzedawaczki
gospodynie, kucharki

.

.

.

.

pielęgniarki, akuszerki,
służące, robotnice .

.

.

.

razem

490

174
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TABLICA XII.

od 1. IV.

C horoby zewnętrzne.

d.

9«

.n .lll

‘)-'9

3 -r 6

a) róża
b) świerzb
c) ropnie i wrzodzianki
d) odleżyny (1 pacjent i 1 pacjentka przybyła z odleżynami)

>)

9
6-1-5 ,
11
9 + ^8
37
1 (1)
(1)
1 (ż)

C horoby wewnętrzne.
a) rozwolnienie

12 -f- 3
1 .1

b) czerwonka

-

-f !
1
I -+■ 2 ( I)
3 (1 )

c) dur brzuszny

8

d) gruźiica otwarta

-

8

-

e) odra

+

4- I
1

4 ( 0 + 8 (2)

f) jaglica

12 (3)

Inne niepożądane zjaw iska.
1) zanieczyszczenie

10 1 8

18

2) samowolne opuszczenie zakładu
7 i 4
11
4 i 2

a) z oddziałów otwartych
b) z oddziałów zamkniętych (pod ścisłym dozorem)

6

4i 2

3) usiłowane samobójstwo bez następstw poważnycli
4) usiłowane samobójstwo z zejściem śmiertelnem
5) przyp. uszkodz. cielesne z powodu nieostrożn. pacjenta
6) wybryki pacjentów względem lekarzy i pielęgniarzy
7) bójki pacjentów między sobą
8) poród z nielegalnego zapłodnienia pacjentki

0

6

-

i 1
1

-

i 2
2

4i7
11

4i9
13
- i 1
1

0

mężczyźni i niewiasty

0

razem
nie uwzględniono pacjentów mających swobodę, którzy znów wrócili
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TABLICA XIII.
'd I, IV. '9 ’ 8
do .3'. IM. I9_9

T e r a p j a.

48 -p 50
98

1) zabiegi chirurgiczne

?()■> + 102

2) drobne i większe opatrunki

307
8 4 -8
16

3) karmienie zgłębnikiem

2 +

4) zastrzyki skopolaminy
5) kąpiele prolongowane

iO (731 i 3 (q.«) -)
23 171)'
•3( ,sn, i 31 (158)
51 |,iOSi'
17 |S9| i 5? 1231
9 :32.i'r
17j12,3.51i 431 ■'S2.
1
7“7f"
t.|7 l'li i‘ IH90|
79 j 'illl|
iO H -9 (l5 ł)
lO (155)
1 ' +• 9

a) ze względów psychjatrycznych
b) ze

„

cielesnych

6) nasenniki
7) leki w chorobach somatycznych
8) leki przeciw nap. epilep.
9) zastrzyki extr. opii
10) leki antyluetyczne

21

11) zimnicę stosowano w przypadkach
12)

„

„

')

2

„

pp.
schizofrenji

13) autohemoterapja

2£+ ..... ?4

5 4- 21
26
2 4- 16
18

14) zajętych pacjentów było przeciętnie dziennie

93°/o ■

Śmi ert el noś ć.
11) zmarło ogółem
2) zmarło na gruźlicę
3) autopsji dokonano

18(3) +34(4) ••')
72 (7)
16 -t- 18_
34
10 + 17
27

Uszkodzenie przedmiotów przez pacjentów.
1) szyby i ściany

8-1- 14
22 ■

2) meble

2

3) odzież
4) bieliznę
______

+

1

3
_8 - f 16
~1S "

7 4 -7
. .....U

') Wbrew intencjom Dyrekcji.
-) Liczby oznaczają ilość chorych, liczby w nawiasach oznaczają ilość slosorzań.
3) Liczby w nawiasach oznaczają chorych, którzy przybyli do Zakłari;
w stanie dogorywania i umarli bezpośrednio po przyjęciu.
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TABLICA XIV.
Przyczyny
Paralysis pmgressiya ,
.
Taboparalysis .
.
.
Lues cerebri
.
.
.
Tabes dorsalis ,
.
.
Apoplexia
.
.
.
Meningitis
.
.
.
Status epilepticus
.
.
Phtbysis pulmonum et intestin.
Pneumonia
.
.
.
Bronchopneumonia
.
.
Endocarditis
.
.
.
Yitium cordis .
.
.
Insufficientia cordis
.
.
Nephritis chronica
.
.
Anaemia perniciosa
.
.
Marasmus arterioscleroticus .
Marasmus senilis
.
.

m.

śmierci
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.

.
.
.
.
.

.
.

.
.

.
"
.
.
.
.
.

' .
.

.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.

•

.

.
.

.
.
.

.
.

.

.
.

.
.
.
razem:

5
1
1
1
3
2
1
16
3
1
1
—

4
1
—
1
—
41

k.

razem

1
—
—

2

6
1
1
1
4
2
1
34
6
2
1
6
9
1
1
1
2

38

79

—

1
18
3
1
-

6
5
—
1

III. Adm inistracja.

Zakres czynności poszczególnych urzędników zakładowych
i ich współdziałania normowany jest ogólnie: regulaminem dla
Zakładu z dnia 5. 3. 1895 r., przepisami służby wewnętrznej z dn.
2. 3. 1897 r., przepisami dla służby pielęgniarskiej z dnia 15. 8.
1901 r. z zał. A., B. i C, instrukcjami z dnia 2. 3. 1897 r., instruk
cjami dla kas zakładowych z dnia 27. 2. 1901 r.. pozatem rozpo
rządzeniem Starostwa Krajowego z dnia 12. 4. 28. L. dz. 2001/28
— 1., dot, opłaty stemplowej od ustnych wniosków o wydanie świa
dectwa; rozp. Star. Kraj. z dnia 28. 4. 28, L. dz. 603/28—XIV, zakazującem urzędnikom zawierania stosunków gospodarczych z insty
tucjami, w których pracują; rozp. Star. Kraj. z dnia 8. 5. 28, L.
dz. 2749/28—1 dot. popierania przemysłu krajowego; rozpar.S .t
Kraj. z dnia 11. 6. 28, L. dz. 859/28—111, dot. korespondencji psy
chicznie chorych ; rozp. Star. Kraj z dnia 8. 6. 28, L. dz, 4035/28
—I dot. lokowania funduszów; rozp. Star. Kraj. z dnia 27. 8. 28,
L. dz. 6027/28—I w sprawie zaksiążkowania grzywien dyscyplinar
nych; rozp. Star. Kraj. z dnia 29. 8. 28, L. dz. 6519/28—1. dot.

ZESZYT l-ll

SPRAWOZDANIA Z ZAKŁ, PSYCHU. W POLSCE

123

Ściągania kosztów leczenia w szpitalach publicznych; rozp. Star.
Kraj. z dnia 15. 10. 28, L. dz. 1574/28-111 dot. podawania przy
czyny zgonu pacjentów; rozp. Star. Kraj. z dnia 20. 10, 28, L. dz.
1601/28—VIII. dot. regulaminu służby lekarskiej; rozp. Star. Kraj.
z dnia 19. 11. 28, L. dz. 13109/28 -111. dot. kosztów leczenia eme
rytowanych funkcjonarjuszów państwowych; rozp. Star. Kraj. z dn.
31. 12. 28, L. dz. 14853/28—VIII. dot. kosztów przewiezienia umys
łowo chorych repatrjantów; rozp. Star. Kraj. z dnia 12. 1. 29, L.
dz. 265/29—1 dot. kasowania znaczków stemplowych; rozp. Star.
Kraj. z dnia 23. 1. 29, L. dz. 348/29—osb., dot. przyjmowania, zwal
niania i zaszeregowania do grup uposażeniowych pracowników
Pozn. Woj. Zw. Kom.; rozp. Star. Kraj. z dnia 18. 2. 29, 1. dz.
1141/29-1, dot. popierania przemysłu krajowego; rozp. Star. Kraj.
z dnia 28. 2. 29, 1. dz. 276/29—XIV, w przedm. przestrzegania za
rządzenia z dnia 15. 12. 25, 1. dz. 8379/25—1, o asygnowaniu za
liczek; rozp. Star. Kraj. z dnia 9. 3. 29, 1. dz. 43/29 i , dot. czę
ściowej zmiany przepisów budżetowych; rozp. Star. Kraj. z dnia
12. 3. 29, L. dz. 2292/29—1., dot. zniesienia zaliczek z końcem
roku budżetowego 1928/29.; rozp. Star. Kraj. z dnia 14. 3. 29, L.
dz. 1006/29—osb., w przedm. udzielania urlopów wypoczynkowych;
rozp. Star. Kraj. z dnia 23. 3. 29, 1. dz. 2790/29—1, w sprawie za
ległości z tytułu kosztów leczenia w zakładach i przedsiębiorstwach
wojewódzkich.
Według przepisów, obowiązujących w roku sprawozdaw
czym, Zakład przedłożył perjodycznych sprawozdań dwutygodnio
wych 24, miesięcznych po 14 = 168, rocznych 6.
Urzędowanie opierało się na 54 wzorach formularzowych.
Prace powyższe wykonywało: 3 urzędników biurowych ad
ministracyjnych i 7 kancelaryjnych.
W roku sprawozdawczym urzędnicy Zakładu odbyli 19 po1
W miesiącu

1929

1928

IV.

V.

4

2

VI. VII. VIII. IX.

1

3

1

X.
3

XI. XII.

1

1

111.

1.

11.

1

— 2

razem
19

Z wymienionych podróży służbowych było: do Starostwa
Krajowego 13, z tych na zarządzenie Starostwa Krajowego 5, na
zarządzenie Dyrekcji Zakładu — 8.
Podróże do Starostwa odbyły się w sprawie inwentarza ru
chomego i nieruchomego, eksponatów na Wystawę Krajową, pro-
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jektowanego instytutu fizyko — terapeutycznego, mebli, odzieży,
budownictwa, w sprawach personalnych oraz na konferencje rendantów; pozatem, podróże lekarzy zakładu na Wszechpolski Zjazd
Psycnjatrów Polskich w Warszawie, Zjazd Komisji Psychjatrycznej
w Tworkach, zakup przyrządów laboratoryjnych analitycznych i se
rologicznych. Inne podróże podejmowano: w celu kupna aparatu
kinowego dla Zakładu, reparacji części maszyn, badania pacjentów
na jaglicę, oraz przewiezienia pacjentów do innych zakładów lub
do domu.
Urządzono własne laboratorjum serologiczne.
W okresie gospodarczym wykonano następujące prace in
westycyjne w Zakładzie:
Kompletnie odrestaurowano wszystkie sale, pokoje, koryta
rze i ubikacje poboczne w pensjonatach dla kobiet i mężczyzn;
w salach i pokojach dla chorych wyklejono ściany tapetami, rów
nież odrestaurowano kompletnie 6 pawilonów otwartych, VIII, IX.
i X. dla kobiet i .VIII, IX, i X. dla mężczyzn, mieszczących 48 sal,
6 korytarzy, 6 umywalni i 6 ubikacji pobocznych.
W tych pawilonach pomalowano ściany i sufity klejową
farbą, częściowo olejną.
W pawilonie IV. dla kobiet pomalowano pokój lekarski,
dalej odrestaurowano murowaną kręgielnię, w budynku administra
cyjnym odrestaurowano wszystkie pokoje biurowe wzgl. kasowe,
poczekalnię, mieszkania dla lekarza asystenta, pokój mieszkalny
II. oddźwiernego, w mieszkaniu rendanta wytapetowano 1 pokój,
korytarz i pomalowana kuchnię, a przy kasynie lekarskiem urządzo
no umywalnię. Pozatem oparkaniono cmentarz od strony wschod
niej, stawiając płot sztachetowy, do którego zużyto drzewo z par
ków zakładowych, które trzeba było wyciąć, bo stały za gęsto.
Parkan pomalowano olejną farbą w celach konservvacji.
Dalej przeprowadzono bardzo kosztowny remont dachów
i okapów na następujących budynkach: paw. III, IV, V, VI, Vli,
VIII, IX. i X. dla kobiet, oraz paw. IV, VI, VII, VIII, IX i X. dla
mężczyzn. Z wymienionych 14 dachów usunięto piasek, naprawio
no wiązanie, spróchniałe i uszkodzone belki i deski zastąpiono nowemi, dachy pokryto podwójną warstwą świeżej papy i smołowano
takowe.
Taki sam remont przeprowadzono przy dachu budynków
gospodarczych za wyjątkiem dachu nad stolarnią i kotłownią, któ
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re w poprzednich latach były naprawione, oraz częściowo przy da
chu II. paw. dla kobiet.
Przy wszystkich wymienionych dachach założono nowe ru
ry spadowe, częściowo mianowicie tam, gdzie nie zachodziła tego
konieczna potrzeba, takowe wyreperowano. Dnia 8. 10. 28. z niestwierdzonej przyczyny wybuchł pożar w piwnicy XI. pawilonu m.,
gdzie spalił się aparat do suszenia owocu. Szkodę pokryło Kra
jowe Ubezpieczenie Ogniowe w Poznaniu.
W urządzeniach technicznych Zakładu dokonano w okresie
sprawozdawczym następujących inwestycji:
naprawiono duży motor i pompę do pompowania ścieków,
w kanałach między kotłownią i paw. IV. ż. i IV. m. założono czę
ściowo nowe rury do ogrzewania, wyczyszczono kotły od central
nego ogrzewania w paw. 1, 111, IV. m. 1 ż. oraz rury i wężownice
z kamienia, przez co osiągnięto większą wydajność ciepła w pawi
lonach, rury paronośne w kotłowni i kanałach do poszczególnych
budynków zaopatrzono w nową izolację, wyremontowano ręczną
pompę do pompowania wody z kanału, zakupiono nowe węże do
sikawki pożarowej, rozpoczęto remont 3 studni do wody, które
wciągały piasek; usunięto I żelazny kocioł do gotowania potraw
w kuchni o pojemności 500 litrów i zastąpiono takowy nowym ko
prowym, naprawiono 1 parownik do parowania ziemniaków, usu
wając mocno uszkodzone wewnętrzne ściany z blachy cynkowej
i zastępując takowe blachą żelazną.
W roku sprawozdawczym.’
a) zakupiono 885 sztuk sprzętów kuchennych, .
b) uzupełniono urządzenia higjeniczne; zużyto 1955,5 kg. mydia
do prania, do czyszczenia oddziałów, do mycia i kąpania
chorych,
c) zakupiono 37 książek do biblioteki beletrystycznej, abonowano dla chorych 5 gazet codziennych i 10 czasopism i ilustra
cji, które po oprawieniu całego rocznika zapisuje się do bi
blioteki beletrystycznej, tak że ogółem nabyto 27-{-10=37
książek,
d) nabyto 36 dzieł dla biblioteki lekarskiej, abonowano 60 czasopism lekarskich, 4 dzienniki urzędowe dla administracji.
Zakład posiada ogółem:
a) 862 dzieł o 917 tomach w bibliotece lekarskiej
b) 174
„ o 208
„
„
„
administracyjnej
c) 2348 „ o 3498
„
„
„
beletrystycznej
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W okresie sprawozdawczym zużyto :
a) opału 47.895 centn. węgla, 88 metrów drzewa, 1044,40 centn.
koksu w kotłowni, do opalenia kuchni, do prasowania przez
cały rok, do oranżerji w okresie zimowym, oraz do ogrzewania
384 ubikacji o ogólnej pojemności 51,493 kbm. w czasie zi
mowym, przyczem utrzymywano temperaturą 16—20 stopni C.
W czasie ostrych mrozów i wskutek katastrofalnego braku
węgla, kiedy prawie we wszystkich dzielnicach polskich nie było
można budynków dostatecznie ogrzać, temperatura była nieco niższa
b) światło; 144 540 kilowatów. Oświetlano 730 ubikacji o ogól
nej pojemności 89,826 kbm. przez cały rok, dziennie przecięt
nie 11 godzin, prócz tego oświetlano drogi i place zakłado
we i korytarze domów mieszkalnych.
c) wody: 109,500 kbm.
Ogrodownictwo:
w okresie sprawozdawczym:
dochód z ogrodnictwa wynosił
4735,92 zł.
wydatki wynosiły:
a) , pobory ogrodnika
4.038
zł.
b) zakup nasion i narzędzi
326,81 „
4.364,81 zł.
Z powyższych wydatków przypada
na utrzymanie par
ków i kwiatów. Dla ustalenia zysku w ogrodnictwie potrąca się
"/g wydatków od rozchodu, zatem
-/g rozchodu 1.745,92 zł.
pozostaje 2.990,— zł.
Sprawozdanie z gospodarstwa rolnego-

Obszar ziemi wynosi 518 niórg magdeburskich, w tern 465
mórg pod pługiein; resztę, 53 morgi, stanowią łąki, drogi, rowy,
podwórze i cmentarz zakładowy.
Pracę na folwarku wykonywali przeważnie pacjenci Zakładu,
bo do obróbki 518 morgowego folwarku potrzeba 28 wykwalifiko
wanych robotników rolnych a folwark miał do rozporządzenia tyl
ko II, Robotnicy folwarczni wykonywali przeważnie prace w po
dwórzu n. p. 1 stangret, 1 włodarz, 1 szwajcar (mleczarz) z po
mocnicą, 1 chłopak przy świniach, 1 stróż, 1 mleczarek, 1 chłopak
przy drobiu, 2 fornali i 1 dziewczyna zaciężna. Natomiast całą
pracę na roli wykonywali pacjenci Zakładu.
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Pacjenci zakładu są o tyle wykwalifikowani, źe bez żadnej
pomocy zdrowych robotników są w stanie folwark obrobić. Pomię
dzy pacjentami są tacy, którzy z początku na polu klęczeli, albo
całemi dniami płakali, dziś zupełnie samodzielnie pracują. Byli
tacy, którzy nie umieli narzędzi rolniczych w rękę ująć, a dziś
sprawnie pracują. Np. pacjent M. przed 3 laty wciąż płakał i na
rzekał, źe mu z brzucha krew leci, a dziś jest jednym z najlep
szych robotników, nigdy się nie leni, jest w pracy akuratny, daw
niej zaczepny i płciowo podniecony, dziś już różne prace wyko
nuje, a przedewszystkiern nikogo nie bije i nie zaczepia.
Pacjent Sz. zwykle klęka przy pracy; czasem klękał przy
pracy na minutę z pięć razy i przytem czapkę zdejmował. Dziś
klęka wprawdzie, ale .zaledwie dwa razy na godzinę, bo przy pra
cy o tern zapomina.
Pacjent M. idjota, do niczego przed dwoma laty nie zdol
ny, nie umiał nawet uchwycić łopaty w rękę. Dziś pracuje do
brze i sprawnie. Takich faktów możnaby liczyć na dziesiątki. Zatem
można powiedzieć, że tą metodą, t. j. pracą na roli, duża ilość pa
cjentów, którzy do niczego nie byli zdolni, została wychowana na
pożytecznych pracowników.
Rewizje: W roku 1928 był folwark 2 razy wizytowany
przez w. radcę krajowego Szyszkę; 2 razy rewidowany przez w. radcę
rachunkowości Arndta; 1 laz przez prymarjusza dr. Gawrońskiego
w zastępstwie dyrektora Zakładu i 2 razy rewidowany przez in
spektora Zakładu Cabańskiego z polecenia dyrekcji.
Budynki: Budynki są wszystkie murowane z palonej cegły,
w dobrym stanie, za wyjątkiem obory, która w przyszłości bę
dzie musiała być zastąpiona nową budowlą, bo jest już bardzo
stara i nie nadaje się do reparacji. Na konserwacji budynków w
roku 1928/29 wydano 2472,82 zł. Powyższe budynki ubezpieczo
ne są w Krajowej Ubezpieczalni (Ogniowej w Poznaniu na sumę
64.000 zł.
Rok 1928 był wprost katastrofalnym w tut., okolicy dla
rolnictwa. Zima w 1928 roku była prawie bezśnieżna tak, że na
tutejszym folwarku wymarzło 56 mórg żyta, tak źe kiedy zwykle
się sprząta przeciętnie z morgi 8 centnarów, otrzymano tylko 4,75
funtów z morgi. Wymarzło też do cna 33 morgi koniczyny, ta^^
że pole to żadnego plonu nie przyniosło- Nie dopisała też zu
pełnie sąradęlą z powodu suszy, bo deszcz padał w tutejszej oko-
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licy dopiero w miesiącu sierpniu- Nowo zasiana lucerna też z
powodu suszy zmarniała. Sprzęt był następujący:
3.124,— zł
7100 kg. a 1 kg, 0,44 zł. —
pszenicy
20.163,0.33
J)
1
61100 „ a
ii
żyta
3.334,0,32 ii
ii
10450 „ a 1
jęczmienia
10.677,76 ii
33368 „ a 1 J) 0,32 ii
owsa
3.556,80 ii
11115 „ a 1 M 0,32 ii
mieszanki
13.646,38
0,11
1
ii
124058 „ a
i)
li
kartofli
6.132,45
ii
buraków cukr. 102209 „ a 1 ii 0,06 ii
3.488,— ii
43600 „ a 1 ii 0,08 ii
siana
9,540,— 51
159000 „ a 1 ii 0,06 ii
słomy
73.662,39 zł.
razem:
Jak wynika z powyższego, zboża pomimo mrozu dały naogół lepszy plon jak zeszłego roku, natomiast okopowizna z braku
deszczu zawiodła zupełnie.
W miesiącu wrześniu wybuchła pomiędzy trzodą chlewną
zaraza (pomór świń),na którą wszystkie świnie zachorowały i trze
ba je było przed czasem zabić. Wobec tego że Świn było 76 szt.,
folwark stracił conajmniej 15.000,— zł. licząc za sztukę 200,— zł.
Również padł wszystek drób na swoistą cholerę, w ilości 135 sztuk.
Folwark posiadał
1. 4. 1928 było;
w czasie od 1. 4. 2S do
31. 3. 1929 przybyło drogą za ku po

gęsi

kaczek

kur

4

50

6

22

35

34

5

3

24

74

—

—

21

—

16

10

“
34

18

80

108

21

14

84

24

4

53

—

5

14

24
60

—

--

107
1

16

1

-

-

z własnego chowu
razem:
w ciągu roku ubyło:
drogą sprzedaży
wskulek choroby
Stan w dniu 31. 3. 1929:

indy
ków

Koni bydła świń

25

20 1 27

—

-

1
-

24

Roczny udój mleka wynosi 63.630 litrów.
W roku sprawozdawczym zwiózł folwark do Zakładu prze
szło 50 000 centnarów węgli, koksu i drzewa. Innych zwózek było:
1.240 wozów niepotrzebnego piasku z dachów, śmieci i żużli, 220
wozów po mleko, oliwę, skóry, narzędzia na dworzec i 912 z dwor
ca, duszpasterstwo i pogrzeby 432 powózek. Razem podwodów
dostarczono 2794.
_________
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE FOLWARKU „DZIEKANKA" ZA ROK 1928/29.
.2
*N
G

.*2
’n
*0
N
O
oc

W edług
§

1.

I. 1
2
3
II. 1
2
2.
I. 1
2
II. 2
III. 2
IV. 1
V. 1
2
3.
I. 2

Oznaczenie paragrafu
A. D o c h o d y
Od obcych za buraki cukr.
Od zakładu za ziemiopłody
Z gospodarstwa rolnego
Z ogrodu od obcych
„
,. zakładu
Od obcych za mleko i masło
„ zakładu „ „
„ „
„
„
„ bydło
„
„
„ świnie
„
,i drób i jajka
„
„
„ powózki
„ obcych „
„
Nieprzewidziane

zł

gr

Rzeczy
wisty
dochód
(rozchód)
zł Igr

W porównaniu
z budżetem
ninit
więcej
zł
zł Igr
gr

— 1.880 25 8.294 75
75 24.812j 71 17.546 04
— 2.322 74 32.459 26
__
—
21 — —
—
—
100 —
—
—
6.148 10 —
— 12.404' 30 6,271 "70
_
— 8.910 80 —
— 11.349 65 —
—
—
377 —
173 —
— 5,195 38 —
—
—
62
138 —
— 2 500 — —
—

10.175
42.353
34,782
—
100
2.19
18 676
6.600
8 800
550
5.000
200
265

_
—
■p"
m_
—
21 —
—

—

5.929
—
2.310
2.549
—
195
—
2.234

10
—

80
65
—

38
—
—

127726 75 75.779 93 65.186 75 13.239 93
51.946 82
I I
II. I
2
3
III. 1
2
3
4
1. 1
2.
2
3
II. 1
2
III. 1
2
3
1.

3.

4.
5.

6.

1
2
3
4
I. 1
2
I. 1
2

1.

1
I. 2
3

B. Wydatki
Pobory rządcy rolnego
Zasługi dla pracown stał.
Deputat „
,.
„
Za pracę pacjentów
Składki do Kasy Chorych
Znaczki inwaiidowe
Ubezpiecz, od wypadków
Na dożynki
Zakup koni i źrebiąt
„
krów
„
świń i prosiąt
Weterynarz i środki leczn.
Ubezpiecz, bydła od wyp.
Utrzymanie budynków
Zakup i utrzym. narz. roln.
Wynagrodź, za wypożycz.
młóckami parowej
Nasiona
Artykuły pastewne
Odpadki kuchenne
Nawozy sztuczne
Opat
Światło
Publiczne wydatki
Ubezpiecz, od ognia i gradobicia oraz renty grunt.
Rucie koni
Tenuta dzierżawna
Nieprzewidziane
Odstawienie nadwyżki do
budź. zakład.cfr. dochody
zwycz. budź. adm. § 6,

—■ 4.053 —
51 —
40 6.094 70 2.412 70
—
897 — 7.175 —
—
—
2.000 —
—
650, 76
9 24
—
146 28
183 72
—
—
310 —
—
64 75
235 25
—
3.093 50 —
—
9.235 14
4 86
7.560, 64 ----- ■ —
370 70
129 30
90 —
27 90
—
2.472 82
27 18
—
5 696 62 —

4.104
8.507
8.072
2.000
660
330
110
300
2.200
0,240
6.600
500
27
2.500
5.500
2.054
9.540
36.232
1,500
8.860
642
120
605

—
—
—
—
—
—
_
—

1,825
1.000 -- 2.337 50
359 95

762
7.342
18.709
1.500
5.676
639
119,
279,

30 1.291 70
11 2.197 89
18 17.522 82
25
60
75

3.184 —
2 75
—
40
325 25

1 825
515
743
329

—
75
75
90

—
484
1.593
30

—

—

—
25
75
05

1
12.000 — —
- 12.000 —
127726 75:81.088 50' 48.889 01
1

146.6381 25

—
—
—
—

—
—
—
—
—
—

—
200
—
893 50
960 64
—
—
— ■—
—

—

196 62
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—

—

—

—

—
—
—
—

—
—

—

—
—
2,250 76
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Kasy Krajowego Zakładu Psychiatrycznego „Dziekanka"
za czas od 1. kwietnia 1928 do 31. marca 1929 r.
03
"u
‘n §
o

N

O
Cu
*

Oznaczenie dochodu

Budżet
przewi
dywał
zł

Z a

Wpłynęło
gr

zł

e m
wiecei
zł Igr

mniej
zł Igr

1gr

A. DOCHODY

6 a z gospod, rolnego
„
ogrodowego
b „
E 64 a Różne dochody osob.
„ rzeczowe
b „
Opłaty bieżące
F 84
„
specjalne
85
Zasługi pacjentów
86
Grzywny dyscyplinarne
E 107
108
Wydawnictwo
Różne w'pływy
109
Resztki z poprzedniego
okresu budżetowego
Zwroty połączone wzno
wieniem kredytu rozch.

A

razem

127.726
, 8.300
15.000
23.650
1.309.039
7.000
2.000
35 —
1,200
949.
—

75
—
—

—
—
—
25
—

—
1.491.900

75.779
—
10.605
13.142
1.149.729
18.406
2.000
—
1.022
9.106

93
—
76
83
44
31
—
—
63
64

51.946
8.300
4.394
10.507
159309
—
—
35
177
—
—

22.367 62

82 —
— —
24 —
i7
—
36 —
— 11 406
— —
— —
37 .-— 8.157

— 22.367 62

22; 85
—
—
41
9.54'
17
16
234670
1.302.184 01
22 85

—

192715 99j

wynoszą
Wydatki

—

—
—
—
—
31
—
—
—
39

1

1
Docliody gotówkowe w okresie budżetowym 1928/29
.
.
.
.
.
1.302 ,184, 0' zł
za ten sam czas wynoszą
.
.
1.408. 012, 32 zł
Saldo

Na końcu roku budżetowego 1928/29 pozostały
nieuregulowane koszty utrzymania za pa
33.515.05 zł.
cjentów, które sie ściąga, w kwocie
Prócz tego zapłacono z zapasów gotówkowych
następujące kwoty nieobjęte budź. zakład.
1) firmie łledinger z Poznania za naprawę cen
tralnego ogrzewania
.
.
.
3,534,62 zł
2)
„ Tudor z Warszawy za akumulatory .
8,278.40 zl
3)
„ Rogowski z Kościana za 1 kocioł kuchenny 1,000,— zł
4) „
Stopa z Poznania za naprawę dachów 55.500,— zl
Na wyrównanie niedoboru gospodarki rolnej do
łożył zakład z swojej kasy
.
.
5.308,57 zł_
uwzględniając powyższe wynosi nidwyźka

105.8'8, 31 zł

107.136,64 zł
1.308,33 zł

Zestawienie końeowe.

Doliczając do doch. gotówkowych w sumie 1.302,184,01
zl, nieuregulowane koszty utrzymania w sumie 33.515.05 zł.
wynosi ogóhiy dochód budżetowy
.
.
.
.
Odliczając od wydatków w sumie 1.408.012,32 zł. po
wyższe rozchody nie objęte budżetem zakładowym, w sumie
68.313,02 zł, i niedobór gospodarki rolnej w sumie 5.308,57 zł,
razem 73.621,59 zł, wynoszą wydatki tylko .
nadwyżka wynosi jak powyżej

1.335.699,06 zł

1.334 390,73 zl.
l..308 33 zł.
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Oznaczenie wydatku

CL

B
A

86

87

88
89
90

Budżet
przewi
dywał
zl

Za em

Wydano
zł
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mniej

więcej

zł

zł

WYDATKI

a

Wydalki na ntrzymanie
personelu
b Świadczenia na rzecz Kasy Choiych
c
Inne świadczenia socjalne
d Świadczenia specjalne
e Zapomogi
f
Diety i koszty podróży
a Mater,ały piśmienne
b Druki i formularze
c Księgi biurowe i kasowe
e Portorja
f Telefony
g Telegramy
h Prenumerata pism
i Ogłoszenia
i Umundurowanie służb.
k Inne
Umeblowanie biur
Wydawnictwo
a Utrzymanie budynków
b Urządzenia gospodarcze
c Urządzenia domowe
d Opal i światło
e Opieka duchowna
f Opieka łekaiska
g Żywność
h Hygiena
i Wychów nie
i Bielizna, odzież i obuwie
k Przyjęcie i zwolnienie
1 Podatki i opłaty
m Utrzymanie rolnictwa
ti Różne wydatki rzeczowe
— Zwroty do dz. VI. F, 84
docłtód
—
Zaległ, z poprzed. okresu
—
Zwroty do dz, Vł. F. 85
dochód

Razem :

377.240,— 336.167,50 4I.072,.5(
18.000,14.151,07 3.848,93
9 350,10 583,63
1.233,63
6 6 7 3 0 ,11.091,82 55.638,18
18.^75,2.218,- 16.657,—
1.700,—
809,74
890,26
1..500,32,39
1.467,61
1.500,12,12
1.487,88
200,126,16
73,90
1.500,.^
1,599,98
99,98
4 0 0 ,390,75
. 9,2.=^
100,98,.55
1,45
100,5’ ,76
47,24
2 00.1.757,8f
1.557,80
18.700,6.538,18 12.161.82
100,95,50
4,50
500,430,08
69,92
3.000.3 000,32 0 0 0 ,82.269.45
50.269,45
17.100,34.757,71
17.657,71
9 000, 8 999.72
0,28
127.788 50 127.507,83
280,67
2.900,1.739,14
1.160,8(
11.100,13.068,12
1.968,12
636 970,
517,613.25 119 356,75
6.865,6.858,20
6,8(
6.875,-7.576,( 3
701,93
89.000,88.764,47
.235,53
550.
77,57
472,43
5.0 ''0 ,4.208,62
791,38
115.726,— 81.088,50 34,637,5(
—
130,50
130,50
—
—

19.845,44
20.957,92

19.845,44
20.957,92

612,50

612,50

1580.700,00 !■408.012,32 287.592,16 114.904,48

1

172,687,681
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Nadesłane.
Jubileusz „Nowin Lekarskich". W listopadzie 1928 minęło
40 lat od założenia pierwszego pisma lekarskiego w Zachodniej
Polsce;
„Nowiny Lekarskie", które chlubnie świadczą o wyso
kim poziomie naukowym lekarzy Wielkopolskich.
Mimo nie
woli, mimo braku warsztatu naukowego, mimo niemożności komu
nikowania się z ośrodkami nauki innych zaborów, „Nowiny" nietylko przetrwały najcięższe chwile ucisku, ale dzięki wysiłkom le
karzy naszych utrzymały się na wysokim poziomie i stały się
poważnym czynnikiem rozwoju i postępów Polskiej nauki. To
też świat lekarski Zachodniej Polski obchodził uroczyście pamię
tną rocznicę w dniu 18. listopada rb, któremu nadało szczegółnego nastroju dziesięciolecie pracy społeczno - lekarskiej w wol
nej Polsce, zainicjowanej na pamiętnem posiedzeniu Wydziału
Lekarskiego T. P. N. w 1918. W listopadzie owego pamiętnego
roku zjechali się lekarze z całej Zachodniej Polski, by zabrać się
do gorączkowej pracy w dziedzinie sanitarnej, ł dzięki temu zjaz
dowi powstały dzieła tak wspaniałe jak fakultet lekarski Uniwersy
tetu Poznańskiego, Związek Lekarzy, obejmujący obecnie cały kraj,
Czerwony Krzyż Wielkopolski, szkoła dla lekarzy powiatowych,
sanitarjat wojskowy armji Wielkopolskiej, dla którego prof. Wierzejewski zdobył na Niemcach olbrzymi materjał sanitarny, oraz
cały szereg iiistytucyj wchodzących w dziedzinę lecznictwa. To
też komitet przygotowawczy, na którego czele stanął Prezes Wy
działu Lekarskiego i Naczelny Redaktor „Nowin Lekarskich" prof.
dr. Karwowski postarał się, by te obchody wypadły najurcczyściej.
Zjechali się przedstawicieli nauki lekarskiej z całej Polski.
Ze zjazdem łączył się zjazd chirurgów ortopedów pod egidą Prof.
dr. Wierzejewskiego.
— Staraniem i nakładem Towarzystwa Lekarskiego Warszaw
skiego, wyszedł z druku Przegląd Piśmiennictwa Lekarskiego Pol
skiego za lata 1917-1921.
Pojedyncze egzemplarze w cenie zł. 15.- są do nabycia w
Kancelarji Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego — Niecała 7,
w Warszawie.
Wobec ograniczonej liczby egzemplarzy, uprasza o jaknajwcześniejsze zgłaszanie się
Zarząd Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego.
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Odezwa do P. P. Lekarzy. Państwo Polskie przechodzi
ciężki okres ekonomiczny z powodu ujemnego bilansu handlowego,
spowodowanego w dużej mierze nadmiernym importem artykułów
zagranicznych. Ograniczenie tego importu jest nakazem zdrowej
myśli obywatelskiej.
W dziale przywozowym artykułów farmaceutycznych wiel
ką rolę odgrywają specyfiki zagraniczne, których ilość z roku na
rok powiększa się, co również ujemnie wpływa na bilans handlowy.
Władze państwowe, chcąc należycie unormować obrót spe
cyfikami często zbędnymi — opierającymi zazwyczaj swe istnienie
na pomysłowej nieraz hałaśliwej reklamie — rejestrują tylko te
specyfiki, które przedstawiają pewną wartość dla lecznictwa i sta
nowią postęp w terapji. Tą drogą powstał rejestr specyfików do
zwolonych do obrotu, ogłaszany co pewien czas w „Monitorze".
W wyniku tych postanowień sprzedaż specyfików farma
ceutycznych niepomieszczonych w wykazie urzędowym jest niele
galna, pociągająca do odpowiedzialności prawnej sprzedających.
Przywóz niedozwolonych specyfików zagranicznych pociąga za so
bą pozatem represje ze strony władz celnych.
W tym stanie rzeczy uregulowanie handlu specyfikami za
granicznymi niedozwolonymi jest sprawą pilną. W dużej mierze
zależne jest to od stanowiska P. P. Lekarzy, którzy przez nieprzypisywanie chorym specyfików zagranicznych niedozwolonych, za
stępowanie ich formami receptowerni lub specyfikami krajowymi,
mają możność zasadniczo wpłynąć na rozwiązanie tej od dawna
palącej sprawy.
Dla wygody P. P. Lekarzy i Aptekarzy, wykaz specyfików
farmaceutycznych, dozwolonych do obrotu w Polsce, ogłaszany
częściami w „Monitorze", został wydany w całości przez „Wiado
mości Farmaceutyczne" (Warszawa, Długa 16) w osobnej odbitce,
ponadto pomieszczany jest rokrocznie w Kalendarzu Farmaceutycz
nym.
Pozatem wszystkie apteki będą chętnie informować P. P.
Lekarzy, zgłaszających się telefonicznie z zapytaniem, czy dany spe
cyfik posiada prawo obrotu w Państwie Polskiem.
Biorąc powyższe pod uwagę. Polskie Powszechne Towa
rzystwo Farmaceutyczne ma niepłonną nadzieję, że P. P. Lekarze
poprą nasze i władz państwowych zabiegi w kierunku wytępienia
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nielegalnego handlu niezarejestrowanymi specyfikami farmaceutycz
nymi.
Polskie Powszechne Tow. Farmaceutyczne.
W listopadzie 1928 r.
— , Trzeźwość“ ukazał się Nr. 3 tego ciekawego miesięcznika
i zawiera treść następującą: „Oświadczenie Prezydenta Hoovera
w sprawie prohibicji", Kazimierza Kalinowskiego: „Karczma dzisiej
szego życia", Mowy i wnioski sen. dr. Z. Daszyńskiej - Oolińskiej
i sen. Aleksandra Iżyckiego w sprawie walki z alkoholizmem, T.
Olpińskiego; ,.Związki Nadzieji w W. Brytanji", Marji Maćkowskiej:
„Znaczenie kursów alkohologji dla nauczycielstwa", artykuł redak
cyjny p. t. „Szczyt cynizmu", C. Żórawskiego: „Z dziejów Koła
Abstynentów w Seminarjum Duch. w Płocku", dokończenie arty
kułu o alkoholizmie i walce z nim w 13 krajach europejskich i po
zaeuropejskich, B. Głuchowskiego: „Przegląd czasopism obcych",
numer uzupełniają przegląd prasy, kronika oraz dwa rysunki.
Ze względu na doniosłość omawianych przez „Trzeźwość"
spraw oraz rzeczowe i bezstronne ich przedstawienie — pismo za
sługuje na szerokie rozpowszechnienie. Prenumerata roczna 6 zł.
wpłacać na konto P. K O. Nr. 270.

Łóżka żelazne dla dorosłych, dzieci
Umywalki, Wanny, Piece kąpielowe
Kuchnie westfalskie. Piece iryjskie
Garnki aluminjowe, żelazne, emaljowane
Maszynki do mięsa, lodu, chleba, bułek i migdałów
Narzędzia stolarskie, kowalskie, ślusarskie i t. p.
poleca po najtańszych cenach

K. Wengerek
Skład żelaza
Telefon Nr. 17

Gniezno

Chrobrego 42.

EDinunD HOLKń
f^OK ZAti9i4

GHIEZNO, RyHGK 1

telefon io6

Dom Bławatów - honfekcji Damskiej, TTlęskiej
i Futer - Dywany - Firany - Pledy - Bielizna.
Spec], całkowite wyprawy, wszelkie
towary w gatunku do najlep
szych - ceny
! I !

i stałe

najniższe
I I I

P o le c a m y w wielkim W yb orze
wszelkie narzędzia chirurgiczne oraz materjał do szycia. Sterylizowany katgutKiihna. Aparaty elektro-medyczne. Originalne lampy kwarcowe oraz „SolIiix‘‘,
Hanau. Meble operacyjne, szkła dla ce
lów laboratoryjnych, mikroskopy Zeissa,
wagi analityczne i t d. Wymiana uszko
dzonych strzykawek Recorda.
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Prace Oryginalne.

Krajowy Zakład Psychiatryczny Dziekanka
Dyr. Dr. med. Dr, phi!. Al. PIOTROWSKI.

Dziesięciolecie działalności polskiej w Dziekance.
Skreślił
AL. PIOTROWSKI.

W dniu 1. lipca rb. minąlo 10 lat od chwili, kiedy kiero
wnictwo Krajowego Zakładu Psychiatrycznego Dziekanka przeszło
definitywnie w polskie ręce.
Dyrekcja Dziekanki postanowiła uczcić rocznicę przez wy
danie zeszytu jubileuszowego Nowin Psychjatrycznych, zawierają
cego krótkie sprawozdania na temat rozwoju Zakładu w ubiegłym
okresie, notatki administracyjne i statystyczne, widoki Zakładu.
Pozatem składają się na treść zeszytu oryginalne prace naukowe,
sprawozdania z naukowych posiedzeń lekarskich, streszczenia i
oceny prac z piśmiennictwa fachowego, rodzimego i zagranicznego.
Władzą nadzorczą Dziekanki jest Poznańskie Starostwo
Krajowe, które interesuje się żywo ^sprawami Zakładu, stara się o
jego dobro i rozkwit, które podniosło administrację i gospodarkę
Szpitala na wysoki poziom sprawności oraz położyło duże zasługi
około rozwoju Dziekanki nie tylko pod względem gospodarczym,
ale także pod względem naukowym, czego najlepszym dowodem
są: „Nowiny Psychiatryczne" i „Przewodnik Pielęgniarski", c?aso-
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pisma wydawane przy pomocy finansowej Starostwa Krajowego
Poznańskiego, oraz Pomorskiego i Województwa Śląskiego. Wła
dze te okazały uznania godne zrozumienie dla potrzeb psychjatrji
polskiej, za co Dyrekcja wyraża niniejszem głęboką wdzięczność.
Krajowy Zakład Psychiatryczny Dziekanka, położony w od
ległości 1 kilometra od Gniezna, po lewej stronie szosy, prowa
dzące! do Poznania — po prawej stronie wznoszą się domy miesz
kalne dla pielęgniarzy — może pomieścić przeszło 1000 chorych.
Obecnie znajduje się w Dziekance 1035 pacjentów. Dokładny opis
Zakładu wydrukowano w Nowinach Psychjatrycznych 1925, 1, skąd
zaczerpnęliśmy następujące daty.
Dnia 11 czerwca 1890 r. „Landeshauptmann” w Poznaniu
nabył 116,731 hektarowy majątek Dziekanka pod Gnieznem za
186700 mk. na własność ,,prowincji" poznańskiej celem wystawie
nia na tym terenie "zakładu psychiatrycznego.
Budowa rozpoczęła się w październiku 1891 r., trwała do
października 1894 r. i kosztowała około 3 000.000 mk.
Do Zakładu należy obszar ca. 600 morgowy, graniczący na
wschodzie z gruntami miasta Gniezna. Z terenu tego przypada
ca. 100 mórg na dziedziniec, ogrody, parki, sady. Reszta, ca. 500
mórg uprawnej roli z zabudowaniami, tworzy folwark, na którym
pacjenci Zakładu, zdolni do pracy rolnej, znajdują odpowiednie za
trudnienie. Na obszarze Dziekanki wznosi się przeszło 50 budowli
o różnem przeznaczeniu. Do Zakładu wchodzi się od szosy przez
główną bramę, mija się domek oddźwiernego po lewej stronie,
a kaplicę zakładową i wodotrysk, zbudowany przez pacjenta Zak
ładu W. K., po prawej stronie wmjścia. Naprzeciwko wjazdu wznosi
się imponujący dwupiętrowy główny gmach administracyjny. Po
prawej stronie tego g.r.achu widzimy willę dyrektorską, po lewej
stronie willę lekarzy-prymarjuszy. Na drugim planie, w pośrodku
obszernego dziedzińca, wznoszą się budynki gospodarcze. Na ubo
czach dziedzińca ustawionych jest 6 domków', mieszczących studnie
o zapędzie elektrycznym, rzeźnię i straż pożarną, kuźnię i wagę
decymalną dla wozów ciężarowych oraz garaż automobilowy.
W.południowej części obszaru zakładowego znajduje się prosektorjum. W zachodnim parku położone są pawilony szpitalne dla ko
biet i plac tenisowy, a na wschodnim terenie pawilony dla męż
czyzn, willa dla lekarzy ordynatorów, cieplarnia, dom dla 1. ogro
dowego, dom dla II, oddźwierwego, kręgielnia, plac footbalowy

Domy mieszkalne pielęgniarzy.

Folwark.

Pacjenci przy żniwach.

Pacjenci przy młóceniu.

żn iw a rici tle katedry.

Pacjenci przy wybieraniu kartofli.
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lodownia na 60
lodu. Zakład posiada własną kanalizację, wo
dociągi, elektryczne światło i centralne ogrzewanie.
Dla celów szpitalnych służy 21 pawilonów, mianowicie:
1) 2 pawilony dla pensjonarzy.
pacjentów będących pod obserwacją,
2) 2
spokojnych,
3) 2
2
fizycznie chorych (lazaret),
4)
5) 2
pracujących,
niespokojnych,
6) 2
zakaźnie chorych,
7) 2
6
powilonów
otwartych,
8)
9) 1 pawilon dla pacjentów pracujących na folwarku.
Do celów administracyjnych i ogólnych służą:
1) Główny gmach administracyjny,
2) Budynek gospodarczy,
3) Kościół,
4) Willa Dyrektora,
5) Willa lekarzy prymarjuszów,
6) Willa lekarzy ordynatorów,
7) Domy dla dwóch oddźwiernych,
8) Dom dla ogrodowego,
9) Prosektorjum z kaplicą pogrzebową,
10) Lodownia,
11) Kręgielnia,
12) Kuźnia i waga,
13) Straż pożarna i rzeźnia,
14) Garaż automobilowy,
15) 4 studnie elektryczne (pozatem 1 studnia znajduje się w bu
dynku gospodarczym).
Oś podłużna Zakładu biegnie z północy na południe.
Pawilony znajdują się w ogródkach, ogrodzonych żelaznemi szta
chetami. pawilon V. ż. i pawilony „otwarte" nie mają ogrodzenia,
położone są bezpośrednio w parku. Pawilon VI. dla niespokojnych
kobiet leży w ogrodzie okolonym sztachetami. Żelazne sztachety
(częściowo żywopłot) otaczają cały Zakład. Murów przy pawilo
nach dła niespokojnych mężczyzn nie usunięto z powodu protestu
ogrodowego; stanowią one bowiem osłonę dla cieplarni przed chło
dnymi, wilgotnymi, zachodnimi wiatrami wiosennymi; od strony
północnej pozostawiono mury ze względów estetycznych. Domy
mają piwnice i są zbudowane z surowej cegły.
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Sale dzienne znajdują sią zwykle na parterze, sypialnie na
tomiast przeważnie na pierwszem piętrze. Tylko w pawilonach dla
pensjonarzy oraz w pawilonach dla pacjentów nowo przyjętych |
dla słabowitych znajdują się sale dzienne i sypialnie na parterze.
Pawilony dla nowo przyjętych i dla cieleśnie chorych są partero
we, aby chorym oszczędzić trudu chodzenia po schodach. Dachy
są wykonane z cementu drzewnego, tylko kościół pokryty jest da
chówką. Podłoga wszędzie wyłożona jest parkietem dębowym,
spoczywającym miejscami w asfalcie. Parkiet dębowy okazał się
praktycznym; po 40 latach prawie niema znaków zużycia. Ściany
na oddziałach dla chorych 111-ej klasy są zaopatrzone do wyso
kości 2-ch metrów we warstwę cementową i pomalowane olejną
farbą; schody założone tak, ażeby nie mogły ulec spaleniu. Okna
są przeważnie podwójne. Komory i szatnie znajdują się częścio
wo na strychach. Wszystkie pawilony mają urządzenia kąpielowe
i centralne ogrzewanie. Piece znajdują się tylko w części otwartej
Zakładu, w gmachu administracyjnym i w mieszkaniach urzędni
czych. W szczegółach pawilony nie różnią się prawie między so
bą; różnice są niewielkie i uwarunkowane przeznaczeniem pawilonu.
I. Pawilony pensjonarskie są przeznaczone dla spokojnych,
socjalnych pacjentów 1 i 11 klasy.
Pensjonarze l ej klasy mogą otrzymać dla siebie pokój
tylko wtedy, gdy stan ich psychiczny pozwala na samotność albo
gdy rhają osobnego pielęgniarza, jednego dziennego i je
dnego nocnego za osobną opłatą.
Pacjenci Il-ej klasy
mieszkają wspólnie w jednym pokoju. Na każdem piętrze
znajduje się duży salon 1 jadalnia; każde piętro ma werandę
otwartą lub zamkniętą, która może być ogrzewana, oprócz tego
szereg ubikacji pobocznych jak łazienki, szatnie, ustępy, komórki
do przechowania sprzętów i t, p. Izolatki są zniesione.
II. Oddziały Obserwacyjne. Dwa pawilony parterowe za
wierają po dwie duże sypialnie zajmujące długość całego budynku
1 połączone jedna z drugą drzwiami. Na osobę przypada 35 m^
powietrza. Każda sypialnia ma połączenie z salą dzienną, skąd
wychodzi się na werandę i do ogrodu. Pokoje mniejsze (1—2)
przeznaczone są dla pacjentów klasowych (dawniejsze izolatki prze
robione na m.ieszkania) albo dla młodszego personału pielęgniar
skiego; gabinet lekarski, ubikacje poboczne jak łazienki, kuchenki,
ustępy, komory, uzupełniają rozmieszczenie wewnętrzne domów.
Na tych oddziałach przebywają chorzy, znajdujący się pod ścisłą

W iła lekarska (front).

Wiła lekarska (widok z ogrodu).

W idok na główną bramę.

Salon w pensjonacie żeńskim.

W eranda w pensjonacie męskim

Ogród w pen.^joiiacie żeńskim.

Paw ilon dla kobiet będących pod obserw acją

O gród pawilonu dla kol iet będących pod obserw acją.

Pawilon dla kobiet gruźliczych.

Lazaret,

Paw ilon 3 kl. dla kobiet spokojnych.

Jadalnia pawilonu 3 kl. dla kobiet spokojnych.
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obserwacją psychiatryczną, w pierwszym rzędzie pacjenci nowo
przyjęci. Stąd dopiero rozmieszcza się chorych na inne oddziały.
III. Pawilony dla spokojnych. Dwa budynki dwupiętrowe
z dwoma oddziałami; do każdego oddziału prowadzi osobne wej
ście i osobna klatka schodowa. Oprócz sal dziennych i sypialnych
pawilony posiadają mieszkania dla młodszego personału, pozatem
ubikacje do mycia, łazienki, ustępy, szatnie i komórki do przecho
wywania sprzętów. W sypialniach przypada na osobę po 20 cbm.,
a w salach dziennych po 15 cbm. powietrza. Izolatki są zniesione.
IV. Lazaret. Dwa budynki jedno-piętrowe przeznaczone
dla pacjentów, cierpiących na niedomagania cielesne, zawierają po
6 dużych sal, gabinet lekarski, mieszkania dla młodszego persona
łu, ubikacje uboczne jak wspólne umywalnie, łazienki, ustępy, ko
mory do, rzeczy, komórki do przechowywania sprzętów, kuchenki,
w piwnicy wanny cementowe do płukania bielizny zanieczyszczonej
i warsztaty. Sypialnie zawierają po 20 cbm., a sala dzienna po
15 cbm. powietrza na osobę. Izolatki są zniesione.
V. Oddziały dla pracujących. Dwa pawilony tak samo urzą
dzone jak oddziały pod III.
VI. Oddziały dla niespokojnych. Dwa budynki piętrowe.
Parter zawiera 3 sale sypialne, salę kąpielową (6 wanien szamoto
wych), gabinet lekarski, mieszkania dla młodszego personału, po
koje dla pacjentów klasowych, komory, kuchenkę, wspólne umy
walnie, ustępy. Ze środkowej sali prowadzi wyjście na werandę
i do ogrodu. Piętro zawiera 2 sale dzienne, pojedyncze pokoje,
mieszkania dla młodszego personału, wspólne umywalnie i ustępy.
Isolatki są zniesione.
VII. 2 Pawilony dla chorych zakaźnych. Każdy pawilon
zawiera salę na 17 łóżek, dwa osobne pokoje (po 3 łóżka), umy
walnię, kuchenkę i łazienkę, ustęp i komórkę do chowania sprzętów,
ogrzewanie podłogi, posadzkę z gipsu pokrytą linoleum, po stro
nie południowej otwartą werandę z wyjściem do sadu, na szczycie
dachu urządzenie do wentylacji.
VIII. IX. i X. M. i Ż. Pawilony otwarte. Sześć jednopiętro
wych pawilonów dla pacjentów, nie potrzebujących dozoru. Sypial
nie zawierają po 20, sale dzienne po 15 cbm. powietrza na osobę.
Na parterze znajdują się pokoje mieszkalne, a na pierwszem pię
trze sypialnie. Pozatem każdy pawilorr posiada kuchenkę, wspólną
umywalnię, szatnię, ustępy i komory. Budynki mają ogrzewanie
plecowe. Podłogi są wyłożone deskami sosnowemi. Przed każdym
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domem znajduje się długa kryta weranda. Drzwi zamyka się tyl
ko na noc. Kąpiele (wanny i natryski) dla pacjentów z oddziałów
otwartych mieszczą się w budynku gospodarczym.
XI. Pawilon dla pracowników folwarcznych. Po lewej stronie
drogi z Zakładu na folwark wznosi się parterowy budynek, zawie
rający sypialnię na 16 łóżek, salę dzienną i ubikacje uboczne, jak
pokój mieszkalny dla pielęgniarza, kuchenkę, komórkę do sprzętów.
Pawilon XI. przeznaczony jest dla mężczyzn, rekonwalescentów
wzgl. chroników zajętych robotami na folwarku.
Na południowym końcu osi głównej zakładowej znajduje
się prosektorium, zawierające pokój sekcyjny, pracownię z muzeum
anatomo patologicznem i kaplicę pogrzebową.
Budynki służące do potrzeb administracyjnych ogólnych;
I. Główny gmach administracyjny. Na parterze mieszczfesię biura zarządu, kancelarja, rejestratora, intendantura, kasa, po
czekalnia, gabinety służbowe dyrektora i lekarzy, apteka, laborato
rium, sala konferencyjna, kasyno lekarskie, bibljoteka, na 1 i II pię
trze saia teatralna, sala wykładowa, mieszkan:n lekarzy asystentów
i urzędników administracyjnych.
II. Budynki gospodarcze. W budynkach gospodarczych
mieszczą się: biuro gospodarcze, kuchnia z ubikacjami pobocznemi,
spiżarnia, pralnia, elektryczna suszarnia, składnica bielizny ze szwal
nią, komory, kotlarnia, elektrownia, ślusarnia oraz warsztaty; sto
larski, szewski, krawiecki i siodlarski. W hali maszyn czynne są
na zmianę dwie maszyny parowe o sile 130 HP. i 45 I"^P. Kotlar
nia zawiera 4 duże kotły, każdy 360 ctr. ciężki o powierzchni
88 m2. Nad halą maszyn wznosi się 40 m. w-ysoka wieża wodna
z 2-ma rezerwoarami po 75 m^ pojemności.
Wszystkie budynki i ubikacje służbowe mają połączenie
telefoniczne między sobą za pomocą centrali umieszczonej w pokoju
służbowym oddźwiernego.
III. Kościół. W północnej części terenu zakładowego wznosi
się kościół o 2 ołtarzach, dla katolików i protestantów.
Przyjęcie chorego do Zakładu uzależnione jest od wypeł
nienia następujących warunków. Przybysz musi przedłożyć:
1) świadectwo lekarskie, stwierdzające zachorzenie psychiczne
i potrzebę umieszczenia chorego w zakładzie psychjatrycznym^
2) zobowiązanie rodziny do ponoszenia kosztów utrzymania cho
rego w zakładzie, w razie ubóstwa zobowiązanie właściwej

W estybul w gtównym gm achu administracyjnym.

Sala teatralna

Sala konferencyjna.

Sala w ykładow a.

G łów ny budynek gospodarczy.

Kuclinici.

M aszynownia.

Kotlo\x nia.
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4) zezw olenie Starostwa K rajow ego w Poznaniu na umieszczenie
ch orego w zakładzie,
5) opłatę za utrzymanie m iesięcznie z gńry.
W przypadku nagłym odpadają warunki pod 2 — 5, nato
miast nieodzow nem jest w ykonanie warunku ad 1.
Koszty utrzymania pacjentów z W ojew ództw a Poznańskiego
wynoszą dla I-ej klasy 11 zł., dla Il-ej klasy 4,75 z ł , a dla lll-ej
klasy 3,25 zł., za ubogich 1,85 zł. Pacjenci z poza W ojew ództw a
Poznańskiego dopłacają SO^o.
O dżyw ianie podawane 5 razy dziennie jest obfite i zdrowe.
Pacjenci 1 kl. otrzymują co dzień mięso, z wyjątkiem dni postnych,
i ciepłą kolację. W 11 klasie podaje się obiad bez leguminy
i codzień ciepłą kolację.
Chorzy 111 kl. otrzymują 3 razy
dziennie pożyw ienie, rano ’/2 '• kawy z mlekiem i 250 gr
Chleba, na obiad m ięso (3 razy tygodn iow o), w dni bezmięsne
okracę, w piątek potrawę postną, na kolację zupę i chleb. P oży 
wienie pacjentów pracujących składa się z 5 porcji dziennie. Djeta
oraz dodatki, zapisane przez lekarza, są bezpłatne.
Służba w Zakładzie jest uregulowana na zasadach Statutu
organiczn ego oraz regulam inów i przepisów służbow ych.
Na czele Zakładu stoi dyrektor, który jest naczelnym le
karzem i kierownikiem administracji. O prócz dyrektora etat prze
widuje dw óch lekarzy prymarjuszów, dw óch lekarzy ordynatorów,
dw óch lekarzy asystentów klasyfikowanych, 3 lekarzy nieklasyfikowanych, 2 praktykantów lekarskich oraz 170 urzędników i funk
cjonariuszy, nie licząc pracow ników ubocznych i folwarcznych.
Służba lekarska jest unorm owana osobnym regulaminem
(patrz zał. 1).
Dyrektorem i naczelnym lekarzem jest dr. med. dr. phil
Aleksander Piotrowski, pow ołany z Berlina na to stanowisko
z dniem 1. lipca 1919 r. W ubiegłem lO cio leciu w Dziekance
praktykowali tiastępujący lekarze.
1) Prymarjusz Dr. med. St. Kryzan (od 1. 8. 1919 do 31. 3.
1920; dnia 1. 4. 1920 Dr. Kryzan objął stanowisko dyrekto
ra w K ocborow ie).
2) Lekarz asystent Brunon Taberski (od 1. 8. 1919 do 5. 3. 1921).
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3) Lekarz-asystent Dr. med. Jan Wietrzyński (od 18. 5. do 20.
8. 1920, objął kierownictwo zakładu w Owińskach.)
4) Prymarjusz Dr. A . Falkowski (od 2 4 .4 . 1921 do 3 1 .8 . 1922).
5) Asystent Hipolit Latyński (od 1. 7. 1921 do 31. 3. 1922).
6) Prymarjusz Dr. de Beaurain (od 25. 7. 21 do 1. 6. 1924,,
przeniesiony został do Owińsk).
7) Lekarz-asystent M. W iendlocha (od 30. 9. 21 do 2. 6. 1922,
objął kierow nictw o zakładu w Rybniku).
8) Prymarjusz Dr. O. Bielawski (od 24. 10. 1921).
9) Lekarz-asystent Dr. med. Stanisław Salkowski (od 15.10.1923
do 14. 5. 1924).
10) Lekarz-asystent Dr. med. Brunon Nowara (od 19. 11. 1923 do
31. 1. 1924).
11) Ordynator Dr. M. Siem ionkin (od 1. 9. 1922 do 3 0 .9 . 1925).
12) Lekarz-asystent Jrn Małecki (od 8. 11. 24 do 1. 1. 1925, prze
niesiony z dniem 2. 1. 1925. do Kościana).
13) Prymarjusz Dr. med. E. Reiman (od 1. 6. 1924, przeniesiony
14)
15)
16)
17)

16. 12. 1925 do
Prymarjusz Dr.
Lekarz-asystent
Lekarz-asystent
1927).
Lekarz-asystent

Kościana).
J. Gawroński (od 16. 12 1925).
Dr. K. Sągin (od 1. 1. 1925 do 31. 10. 1926).
Dr. W . Januszewski (od 8. 4. 1926 do 13. 9.
Dr. M ieczysław Luziński

(od

1. 3.

1927 do

14. 11. 1927).
18) Lekarz-asystent Dr. St. O berc (8. 2. 1926 do 31. 3. 1927).
19) Lekarz-asystent Dr. Roman Staszkiewicz (od 6. 11. 1927 do
31. 3 1928).
20) Lekarz-asystent Dr. Aleksander Bernadzikowski (od 10. 11.
1927 do 30. 6. 1928, przeniesiony do Kościana).
21) Lekarz-asystent Dr. Henryk Zajączkowski (od 16. 11. 1927 do
15. 5. 1929, objął kierow nictw o lecznicy dla alkoholików
w Świacku).
22) Lekarz-asystent

Dr. Stanisław

Nurczyk

(od

16. 2. 1928 do

31. 5. 1928).
23) Lekarz-asystent Dr. Wiktor Raczek (od 25. 3. 1928 do 3.1. 5.
1928) .
24) Lekarz-asystent Dr. Fr. W ilczyński (od 18. 10. 1928).
25) Lekarz-asystent Dr. Adam Liszka (od 15. 11. 1928 do 28. 2.
1929) .
26) Lekarz-asystent Dr. W acław Gorzkowski (od 1. 1. 1929).
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27) Lekarz-asystent Dr. Stanisław Świerczek (od 15. 1. 1929).
28) Lekarz-asystenł Dr. Zbigniew Tustanowski (od 8. 4. 1929).
29) Lekarz asystent Dr. Franciszek Ksok (od 10. 5. 29).

Lekarze składali na zwykłych konferencjach codziennych
sprawozdania o ważniejszych wydarzeniach na oddziałach, omawiali
stan cielesny i psychiczny ciężko chorych, zabiegi terapeutyczne,
zachowanie się nowo-przyjętych pacjentów i wogóle pacjentów z
osobliwymi psychopatologicznymi przejawami. Równocześnie by
wały rozpatrywane niejasne przypadki chorobowe, oraz sądowopsychjatryczne.
Lekarze Zakładu wyjeżdżali często jako eksperci na rozpra
wy sądowe: do Gniezna, Inowrocławia, Bydgoszczy, Torunia, Po
znania, Wrześni, Ostrowa, Leszna.
Co tydzień odbywały się kliniczne [posiedzenia lekarzy za
kładowych, pozatem często miesięczne publiczne posiedzenia na
ukowe z udziałem gości. , Na posiedzeniach tych omawiano aktu
alne sprawy naukowe z dziedziny psychjatrji i psychologji, rozpatry
wano ciekawsze przypadki psychjatryczne i neurologiczne. Głó
wnym tematem badań i dyskusji był przedmiot rozgraniczenia
schizofrenji, wysunięty przez Dyr. Al. Piotrowskiego. W następ
stwie tych dociekań oddzielono katatonję od schizofrenji oraz zwę
żono i sprecyzowano formę nozologiczną schizofrenji. Zaintereso
wanie dla zagadnień naukowych było żywe. Lekarze Zakładu
pod kierownictwem dyr. Piotrowskiego oddawali się z za
pałem specjalnym studjom i drukowali swoje prace w Nowinach
Psychiatrycznych i w innych czasopismach lekarskich (patrz zał.
11), wygłaszali referaty na posiedzeniach Poznańskiego -Oddziału
Towarzystwa Psychiatrycznego i uczestniczyli wzjazdach psychjatrów
polskich.
Dnia 19 maja 1921 t. j. w 3-im dniu Zjazdu Psychjatrów
Polskich w Poznaniu uczestnicy Kongresu obradowali w Dziekance
i zwiedzili Zakład.
Dr. Falkowski przedstawił kilkunastu chorych z objawem
Piotrowskiego, objaśniając znaczenie diagnostyczne i wartość kli
niczną objawu. Objaw Piotrowskiego polega na tern, że w orga
nicznych zachorzeniach mózgu uderzenie młoteczkiem perkusyjnym
w mięsień piszczelowy przedni powoduje zamiast fizjologicznego
zgięcia grzbietowego stopy reakcję przeciwną, t. j. podeszwowe

150

AL. PIOTROWSKI

ZESZYT 111-1V

Zgięcie stopy albo palców. Odruch ten (a priori chorobowy) występuje
wyraźniej, jeżeli stopę ułożymy i utrzymamy w lekkiem grzbietowem zgięciu (patrz ilustrację).
W roku 1921 i 1922 Dyrektor Al. Piotrowski wykładał dla
studentów Uniwersytetu Poznańskiego psychjatrję. Co rok praco
wało w Dziekance kilku studentów, praktykantów ' absolwentów
medycyny w celach pogłębienia swoich studji psychjatrycznych.
W styczniu 1924 r. wyłoniła się w Dziekance komisja le
karska jako podkomitet Ligi Profilaktyki i Hygjeny psychicznej.
Z ramienia tego podkomitetu miewał Dr. Piotrowski wykłady
0 alkoholiżmie w Gnieźnie i w Poznaniu dla szerszej publiczności
1 dla wojska. Dr. Bielawski w ygłosił odczyt publiczny z obra
zami świetlnymi o rozwoju psychjatrji praktycznej, Dr. Gawroński
w publicznych wykładach propagandowych popularyzował wśród
mieszkańców okolicznych Dziekanki zasady opieki rodzinnej.
Ponieważ dawał się odczuw ać brak czasopisma psychjatrycznego (Rocznika Psychjatrycznego w ciągu pierwszych 4-ech
lat wyszedł tylko jeden zeszyt, w r. 1922), przeto Dyr. Piotrowski
przy pom ocy finansowej ze strony Starostwa Krajowego Poznań
skiego i Pom orskiego założył w' r. 1924 i redagował „N owiny
Psychjatryczne“ . Jako dodatek do tego czasopisma wyszła dru
kiem większa część książki Dra O. Bielawskiego ,,0 zbrodni i
zbrodniarzu". W r. 1929 Dyr. Piotrowski założył i redaguje ,,Prze
wodnik Pielęgniarski", czasopism o poświęcone pielęgniarstwu psychjatrycznemu.
Po odejściu w r. 1920 doświadczonych pielęgniarzy, a
zwłaszcza pielęgniarek niemieckich, powstały trudności z tego p o
wodu, że now o przyjęty młody personał polski przedstawiał surowy
materjał, który nie miał wyobrażenia o pielęgnowaniu chorych w
ogóln ości, a o dozorowaniu psychicznie chorych w szczególności,
przytem nie stosował się do zleceń lekarza, czasem nawet postę
pował wbrew zarządzeniom je g o .. Fatalne skutki tego nieposłu
szeństwa nie dały na siebie czekać i objawiły się w przypadku
usiłow anego samobójstwa z zejściem śmiertelnem (w r. 1920).
Niestety wskutek nleuw'agi pielęgniarki także w ostatnim roku zaszedł
wypadek usiłow anego samobójstwa z zejściem śmiertelnem. W
ciągu ostatnich 10 lat był to drugi wypadek samobójstwa. Na
oddziale męskim katatonik podczas krótkiej nieobecności pielęgnia
rza na sali uderzył sw ego towarzysza szuflą w głow ę, raniąc go
ciężko. Ranny wskutek obrażenia zmarł. Sam ookaleczeń nie było.
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Męski persona! pielęgniarski niemiecki został zastąpiony
doświadczonym i pielęgniarzami Polakami, wydalonymi z zakładów
niemieckich. Przyjęto ich z radością. Niestety był to element
zrewolucjonizowany i ferment burzliwy, który wniósł do Zakładu
niepokój.
Persona! tubylczy, przez przybyszów prowokatorów
z Niemiec i emisarjuszy Związku Z aw odow ego Robotników i Rze
mieślników w Gnieźnie pobudzony do nieposłuszeństwa względem
przełożonych, uległ agitacji, zachowywał się prowokująco, krnąbrnie,
hardo, opornie. Dnia 6. 8. 1920 r., w czasie bolszewickiego najazdu,
przyjechał do Dziekanki poseł Nader z Warszawy i zwołał wiec
pielęgniarzy, na którym przemawiał w sposób podburzający, nie
smaczny i dem agogiczny, występując przeciw władzy przełożonej;
sens przemówienia był ten, że pielęgniarzy traktuje się jako nie
wolników, że dyrektor n ie r a więcej prawa od nich, bo jest tak
samo robotnikiem jak oni, że nie mają się krępować, nie m.ają
brać najmniejszego względu na jego obecność, że mu nie wolno
karcić podwładnych, że za nimi stoi silny Związek liczący 600.000
członków , z dewizą — jeden za wszystkich, wszyscy za jednego
— związek, z którym się nawet minister liczyć musi. Mówca
poddał nielojalnej, uszczypliwej, złośliwej, niesprawiedliwej krytyce
zarządzenia ów czesnego Starosty Krajowego, wołając, że Starosta
Krajowy „albo za rychło, albo za późno się urodził", że to nie jest
urzędnik, że urzędników trzeba sobie dopiero wychować. Zamiast
w krytycznym czasie, jakim był okres nawały bolszewickiej, nawo
ływać do porządku, jak by to był uczynił każdy, państwowemi
kryterjami myślący, rozumny obywatel, poseł Nader demagogicznem
wystąpieniem i podburzającem przemówieniem pogmatwał pojęcia
słuszności i w yw ołał Wrzenie wśród słuchaczów. Zamiast ułatwić
uciążliwą pracę organizatorską Dyrekcji, poseł Nader utrudnił ją,
wprowadzając rozprzężenie i zamęt w um ysłowości personału. Nie
dziw więc, że pod wpływem jeg o agitacyjnych słów niektórym
słuchaczom przewróciło się docna w głowie. Skutek był ten, że
kilku funkcjonarjuszy wypowiedziało zupełnie posłuszeństwo. Tych
wydalono niezwłocznie. Dzięki energicznej postawie władzy nad
zorczej, która nie ulękła się gróźb i wystąpiła z uzasadnioną su
row ością względem wichrzycieli, incydent został wnet zlikwidowa
ny. Roztropniejsi ocknęli się i przyszli do równowagi umysłowej.
Od tego czasu zapanował i panuje w Dziekance spokój i wzorowa
dyscyplina; persona! na og ół jest posłuszny, spokojny, obowiązkowy,
sumienny, oddany, przywiązany. Świadczy o tern dobitnie statys
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tyka zmiany personalu. W początkach organizacji pielęgniarstwa
zmiana personalu młodszego dochodziła do 8 8 0 /0 , obecnie zreduko
wała się do 1 7 0 / 0 na oddziałach żeńskich (pielęgniarki wychodzą
za mąż) i do 150/o na oddziałach męskich (pobór do wojska).
Z ustalonego starszego personału nikt nie opuścił służby.
Kandydaci i kandydatki do zawodu pielęgniarskiego pobie
rają naukę pielęgniarstwa psychjatrycznego w specjalnych kursach,
zatwierdzonych przez M. S. W. jako kursa państwowe, wykładane
bezinteresownie przez lekarzy zakładowych, przygotowujące do egza
minu państwowego. Taki egzamin odbył się w dniu 18, IV. 1929 r.
Do egzaminu stanęło 14 kursistów; wszyscy kandydaci egzamin
zdali, przeważnie z bardzo dobrym wynikiem.
Służba pielęgniarska jest unormowana regulaminem i prze
pisami służbowymi (wydrukowane w Now. Psychj. 1928, Ml). Prze
pisy są surowe, ale sprawiedliwe. Dzięki im i starannemu wy
szkoleniu, personał pielęgniarski w Dziekance stanowi pożyteczny
czynnik lecznictwa psychjatrycznego i opieki zakładowej.
W ubiegłych 10 latach lecznictwo w Dziekance opierało
się na zasadzie utrzymania chorego — pozostawiając mu dużą
swobodę ruchów — na możliwie wysokim poziomie kulturalnym
i socjalnym za pomocą psychoterapji, leczenia zajęciowego drogą
przyzwyczajenia do systematycznej pracy i wychowania do życia
społecznego i do ścisłego przestrzegania prawideł hygjeny ogólnej
i psychicznej, przy dobrem odżywianiu.
Lecznictwo psychjatryczne może obyć się bez całego sze
regu tradycyjnych form postępowania, które przy dokładniejszej
analizie okazały się jako mało skuteczne, a więc bezwartościowe
i zbyteczne.
Trzymanie chorych za kratami i murami, izolowanie, ubie
ranie ich w kaftany bezpieczeństwa, w maski, rękawice skórzane,
przywiązywanie do łóżka osiatkowanego zostało w Dziekance za
rzucone tak samo jak szematyczne stosowanie leczenia pościelo
wego, kąpieli prolongowanych, zawijania w koce, zastrzykiwania
skopolaminy i morfiny, jak masowe podawanie środków chemicz
nych na sen i uspokojenie.
Kraty, mury, izolatki noszą cechę więzienia, zawijanie w
koce i zastrzykiwanie skopolaminy przedstawia kaftan gorszego
gatunku, a leczenie pościelowe inny sposób izolowania.
W Dziekance krat, izolatek, łóżek osiatkowanych już nie
ma. Mury w wielu miejscach zostały zniesione bez uszczerbku

Wcizon wykonany przez pacjenta.

M eble wykonane przez pacjenta.

Fontanna pomystu pacjenta.

Wazon ozdobny wykonany przez pacjenta.

Pacjentki pizy klockowaniu.

Rzeźba wykonana przez pacjentkę.

Korcnki wy',;oiu!:;c pizcz pLicjciitkę.
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dla porządku wewnętrznego. Kąpieli prolongowanych i środków
chemicznych ze wskazań psychjatryeznych używa się mato. Spo
radyczne przypadki injekcji skopolaminy tłómaczą się tern, źe no
wo przyjęty młody lekarz, nie obeznany z praktyką zakładową w
Dziekance, na własną rękę zastrzyknął skopolaminę choremu wbrew
intencjom Dyrekcji.
Zamiast zarzuconych tradycyjnych metod lecznictwa psychjatrycznego stosowano w pierwszym rzędzie leczenie zajęciowe,
które rozwinęło się do znacznych rozmiarów. Kiedy w roku 1920
zajętych było przeciętnie dziennie tylko 36.8% chorych, to w roku
1928 było ich 9 3 \, podzielonych na trzy kategorje, mianowicie
1) na pacjentów zatrudnionych pracą pożyteczną jak roboty na
roli, w parku, ogrodach, we warsztatach, w biurach, na oddziałach
2) pacjentów zatrudnionych zajęciem luksusowem jak malarstwo,
rzeźbiarstwo, fotografowanie, muzyka, teatr, 3) chorych zatrudnio
nych czynnością nieproduktywną jak skubanie odkażonych szma
tek itp., którą przekazywano osobom otępiałym, zdezorjentowanym,
niespokojnym, niezdolnym do systematycznej i uporządkowanej
pracy.
W terapji tej nie naśladowano — jak mylnie przypuszczał
Dr. Becker (Warsz. Czasop. Lek. 1928, listopad) — systemu Simo
na, opublikowanego w roku 1924, lecz posługiwano się oryginalną
metodą leczniczą, zaprowadzoną i stosowaną w Dziekance przez
Dyr. Al. Piotrowskiego już od r. 1919 (cf. Al. Piotrowski; Przyczy
nek do lecznictwa psychjatrycznego. Nowiny Psychjatryczne 1924, VII,
oraz: Lecznictwo psychjatryczne w Dziekance, Nowiny Psychja
tryczne, 1925, 1).
Nie zaniedbano też terapji specyficznej jak leczenie malarją i t. p. w porażeniu postępującem, w schizofrenji i in.
W miarę rozwoju lecznictwa psychjatrycznego w Dziekance
zwrócono baczną uwagę na opiekę rodzinną tak u osób obcych
jak w rodzinie własnej chorego. Opieka rodzinna została w Dzie
kance zainaugurowana w r. 1906 i ograniczała się narazie do po
jedynczych prób. W roku 1919 w opiece rodzinnej przebywało
9 chorych.
W ostatnim czasie w opiece rodzinnej u osób obcych t. j.
pielęgniarzy i u lekarzy Zakładu, w domach prywatnych w Gnie
źnie, u okolicznych gospodarzy w odległości do 6 kilometrów od
Dziekanki, znajdowało się 20 kobiet i 25 mężczyzn, najwyżej 2 oso
by w jednej rodzinie. Zakład płacił rodzinom za chorego 2/3 kwoty
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pobieranej za jego utrzymanie. Oprócz tego dawał choremu ubra
nie, bieliznę, kąpiele, dozór lekarski. Lekarz odwiedzał regularnie
pojedyncze domy, w których chorzy zakładowi przebywali, badał
ich stan fizyczny i psychiczny i referował o swoich spostrzeżeniach
Dyrektorowi Zakładu. Pozatem jeszcze starszy personał pielęgniarski
ko.atrolował pacjentów. Raz na kwartał przedstawiali się oni Dy
rektorowi. Drugi sposób opieki rodzinnej polegał na tern, że pa
cjentów, nie potrzebujących opieki zakładowej, zwalniano w dbałą
opiekę we własnej rodzinie. Takich pacjentów było w ostatnim ro
ku 190. Urlopowanych było w tymże roku 59. Pacjent urlopo
wany mógł w każdej chwili wrócić do Zakładu, gdy potrzeba tego
wymagała, bez żadnych formalności. Jeżeli w ciągu 12-tu tygodni
nie wrócił, został wypisany. W roku 1928 wróciło 21 chorych.
Chorych spokojnjch, oieleśnie znjedołężniałych, nie potrzebujących
koniecznie specjalnej opieki zakładowej, a nie mających przytułku
we własnej lub obcej rodzinie, oddawał Zakład do Schroniska
w Śremie. W ostatnim roku przekazano do Schroniska 13-tu cho
rych. Z tych wróciła do Zakładu 1 chora.
Skargi na złe traktowanie były rzadkie. W ostatnim roku
tylko jeden pacjent skarżył się, że go biją. Dochodzenia wykazały
jednak, że chory w stanie rozdrażnienia atakował członków rodzi
ny, która w obronie własnej poturbowała go. Nieraz rodzina
chłopska przyprowadziła chorego spowrotem do Zakładu, podając,
że chory za mało wydajnie pracował. Były to zwykle rodziny,
które fałszywie pojmowały zasadę opieki rodzinnej i żądały, aby
im Zakład dał dobrego robotnika i za to jeszcze dobrze im płacił.
Tego rodzaju mentalność w rodzinach chłopskich nie należała do
zjawisk rzadkich.
Rezultaty opieki rodzinnej były na ogół pocieszające i za
chęcające do propagowania tej metody lecznictwa, albowiem pa
cjenci wrażliwi i niechętnie przebywający w liczniejszych gromadach
czuli się na ogół dobrze w domu prywatnym, gdyż mieli większą
swobodę ruchów, byli dobrze odżywiani, czysto utrzymywani, za
jęci przeważnie na roli, paśli gęsi, kozy, krowy, trudnili się kopa
niem kartofli i t. p.
W chwilach wolnych od zająć mogli na równi z chorymi
zakładowymi korzystać z przyjemności i rozrywek urżądzanych w
Zakładzie, jak kino, radjo, przedstawienia teatralne, w których czyn
ny udział brali pacjenci zdolni do występowania w rolach aktorskich.

Pacjentki niespokojne przy zabawie.

Qra footballowa.

Tenis.

Pacjenci wyjeżdżają na spacer.
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Ze względu na stan wojenny w pierwszych latach życia pań
stwowego Polski, zabawy dla pacjentów odbywały się rzadko.
Później, gdy się sytuacja poprawiła, urządzano je często.
Latem chorzy przebywali na dworze, bawili się, tańczyli
na murawie, grywali w tenis, footbal, kręgle, robili wycieczki
w bliższe i dalsze okolice Dziekanki, wozem, autem, koleją. W je
sieni, gdy pogoda nie sprzyjała, pacjenci gromadzili się na sali te
atralnej Zakładu na wspólnej zabawie towarzyskiej, połączonej z tań
cami. Zimą na wielkiej sali odbywały się przedstawienia teatralne,
kinematograficzne, koncerty. Orkiestry wojskowe (69 pp. i 17 p.
a. p ) z Gniezna koncertowały dla chorych w Dziekance; także
gnieźnieńskie Koło Śpiewackie wystąpiło z pięknym programem na
wieczorze koncertowym, urządzonym w Zakładzie dla chorych.
Gdy do Gniezna zawitał cyrk, znaczną ilość widzów stanowili pa
cjenci z Dziekanki, Wstępne za ubogich opłacał Zakład.
Stan zdrowotny w Dziekance w ostatniem dziesięcioleciu
był na ogół pomyślny. Tylko w r. 1923 nowo przyjęły maniak
przyniósł z sobą tyfus. Odosobnienie chorego zapobiegło roz
szerzeniu się choroby. W roku ubiegłym ’ nowo przyjęta chora
wniosła tyfus do Zakładu. Od niej zaraziły się 3 inne osoby. Za
stosowano szczepienie antylyfusowe u chorych i u personałti z
dobrym skutkiem tak, że dalszych następstw nie było. Jeżeli weź
miemy pod uwagę fakt, że w ostatnich 6 latach (1912—1918) rzą
dów zaborczych tyfus nawiedził Dziekankę 3 razy, w r. 1912 (8
przypadków), 1914 (3 przypadki), 1916 (3 przypadki), to stwier
dzimy, że wtedy tyfus był w krótkim okresie częstszym gościem
w Dziekance i napadał większą ilość ofiar niż w ostatniem dziesię
cioleciu.
Dotkliwie dawała się odczuwać gruźlica wśród pacjentów.
Odsetka śmiertelności z powodu gruźlicy stanowiła w ostatnim
roku 43 proc. śmiertelności ogólnej. Nało.niast ogólna odset
ka śmiertelności zmniejszała się wolno ale stale i obniżyła
się z 12 proc. (w r. 1919) do 4,26 proc. (w r. 1925), w następ
nych latach podniosła się do 8,7 proc, (z powodu niedostatecznej
przytem nieumiejętnej i niezaradnej opieki lekarskiej), później, gdy
sprawność opieki lekarskiej doprowadzona została do wyższego
poziomu
odsetka śmiertelności obniżyła się do 5. 69 proc. (w
r. 1928), a jeżeli odliczymy 7 przypadków, przyjętych w dogory
wającym stanie, to otrzymamy 5,18 proc. Wypada zaznaczyć w
tern miejscu, że w Dziekance znajduje się wielka ilość chroników

156

AL. PIOTROWSKI

ZESZYT III-IV

zniedolężniałych. Odsetka pacjentów wypisanych w stanie wyle
czenia i poprawy, zwiększyła się znacznie. W r. 1919 wypisano w
stanie wyleczenia i poprawy 26,62 proc. (-}- 1,18 proc. sine inorbo)
niewyleczonych 30,2 proc., zmarłych 42 proc., natomiast w ostat
nim roku wyleczonych i poprawionych wypisano 54,96 proc., ( +
1,13 prcc. sine morbo), niewyleczonych 21,53 procent, zmarłych
22,38 proc.
Liczba chorych zwiększała się stale z roku na rok. W ro
ku 1919 leczono 579 pacjantów, w ostatnim roku natomiast 1388.
Przyrost roczny powiększył się ze 115 chorych w r. 1919 do 379 w
roku ostatnim. Przeciętna obsada Zakładu wynosiła 573 chorych
w r. 1919, a 1018 w r. 1928. Znacznie zwiększyła się ilość pa
cjentów 1 i II klasy. W ciągu 1919 r. leczyło się w I i II klasie
123 chorych, w ciągu 1928 r. 182. Pod względem wyznaniowym
nastąpiła zmiana o tyle, że gdy w r. 1910 leczyli się w Dziekan
ce tylko katolicy, ewangielicy i żydzi, to później przybyli prawo
sławni (obecnie 11) i grecko—katolicy (obecnie 53).
Dziekanka gościła w swoich murach pacjentów ze wszyst
kich zakątków Polski i z zagranicy.
Według stanu liczebnego pacjentów w dniu 31. XII. 1928
leczyło się w Dziekance 1032 chorych, z Litwy 1, z Francji 1, z
Niemiec 2, z Austrji 1, z Województwa poznańskiego 673, z in
nych województw 354, mianowicie z województwa: Białostockiego
13, Kieleckiego 19, Krakowskiego 57, Łódzkiego 19, Lubelskiego
21, Lwowskiego 71, Nowogrodzkiego 10, Podlaskiego 1, Pomor
skiego 3, Poleskiego 5, Śląskiego 2, Stanisławowskiego 20, Tarno
polskiego 29, Warszawskiego 70, Wileńskiego 9, Wołyńskiego 6,
bez przynależności 9.
Uderzał szczegół, że chorzy pochodzący ze wschodnich i
wschodnio—południowych ziem Polski cierpieli na silną nostaigję.
Najwięcej objawiała się nostalgja u rusinów i była główną przy
czyną samowolnego opuszczenia Zakładu przez chorych. Dla
osób tych pobyt w Dziekance równał się pobytowi na obczyźnie
z tego powodu, że zostały one przeprowadzone w obce warunki
życiowe, do których nie były przyzwyczajone. Rygor, przestrzega
nie czystości, punktualność, s^stema.ycznie podzielony dzień, upo
rządkowana praca, to rzeczy, do których z początku chorzy nie
mogli się przyzwyczaić. Pod wpływem jednak przykładu idącego
od towarzyszy, chorzy ci przyzwyczaili się do nowego trybu żyęią
i w końcu pogodzili ze sytuacją.
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Mimo zarzucenia tradycyjnych metod lecznictwa i zastą
pienia ich terapją zajęciową, psychoterapją, wychowaniem chorych
do życia społecznego, mimo przyznania im dużej swobody ruchów,
wewnętrzny stan rzeczy w Zakładzie nie uległ pogorszeniu, prze
ciwnie zmienił się na lepsze.
Niepokój na oddziałach dla chorych niespokojnych nie był
większy niż dawniej.
Na ogół chorzy zachowywali się spokojniej niż w okresie
panowania narkotyków, kaftanów, izolatek, leczenia pościelowego,
jak świadczą następujące liczby. W r. 1919 na 579 leczonych
uległy uszkodzeniu przez chorych wzburzonych 74 przedmioty, w
ostatnim roku natomiast na 1388 leczonych tylko 56 przedmiotów
zostało uszkodzonych.
Pri^by z metodą pościelową, przeprowadzane parę razy
experimenti causa, wykazały jej bezwartościowość i musiały być
przerwane na prośby personału, albowiem chorzy pozostawieni w
łóżkach nie uspakajali się. Hałas na oddziałach dla niespokojnych
wzmagał się, warunki hygjeniczne pogarszały się, praca pielęgniar
ska stała się uciążliwsza. Chorzy pobudzali się wzajemnie wrzas
kiem, wymyślaniem, wyskakiwaniem, lataniem po sali, nie chcieli
pozostać w łóżkach. Jeżeli wstawimy się w położenie ruchliwego
pacjenta, fizycznie zdrowego, to zrozumiemy jego opór względem
łóżka. Bezczynne leżenie w łóżku odczuwał on jako torturę. Łat
wiej i chętniej znosił spoczynek ,w ubraniu na leżaku, latem w
ogrodzie, zimą na werandzie. W okresie leczenia pościelowego,
pościel szybko niszczyła się, była podarta, brudna, zanieczyszczona
rozlanym pokarmem, krwią menstruacyjną, moczem, kałem, ślina
mi. Obrzydliwe te i niepożądane zjawiska zniknęty z chwilą przy
wrócenia metody leczenia bezpościelowego. Pościel była odtąd
cała, biała, naogół czysta, nie zabrudzona i tylko wskutek dłuższe
go używania ulegała zabrudzeniu zwykłemu, jak każda pościel,
używana w warunkach normalnych. Nie było smarowania krwią,
moczem i kałem.
Bezsenność nie pojawiała się częściej i uporczywiej i nie
była więcej rozpowszechniona, niż przed lO-ciu laty, gdy każdy
chory na oddziale dla niespokojnych co wieczór dostawał nasennik.
Wiele niepożądanych zjawisk, które dawniej były na po
rządku dziennym, straciło na nasileniu. Zanieczyszczenia i odle
żyny, artefakty, pojawiały się tylko sporadycznie. Wygląd ze
wnętrzny chorych poprawił się.
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Mimo usunięcia murów, krat i innych środków detencyjnych, mimo obdarzenia chorych najdalej idącą swobodą ruchów,
mimo podwojenia się ilości pacjentów, samowolne oddalania się
pacjentów z Zakładu na ogól nie zdarzały się częściej niż w okre
sie detencji. W ciągu r. 1919 (detencja) oddaliło się z oddziałów
zamkniętych na 579 leczonych 5 chorych, w ciągu ostatniego roku
natomiast na 1388 leczonych 6 osób.
Mimo codziennego spotykania się pacjentów z pacjentkami
przy pracy bez ścisłego nadzoru, na wspólnych spacerach i zaba
wach, wybryki na tle seksualnem nie występowały często. W ostat
nich 10 lata li zdarzyło się 3 razy, że pacjentka zaszła w ciążę.
Tylko w dwóch przypadkach był winowajcą pacjent, w trzecim zaś
obcy mężczyzna, który zgwałcił idjotkę paszącą na folwarku gęsi.
Nasuwa się myśl, że gdyby owe pacjentki były trzymane
za kratami, za murami, wtedy ciąża nie byłaby możliwa. A jednak
zapłodnienie kobiet psychicznie chorych zdarzały się także daw
niej, w okresie detencji, jak to miało miejsce jeszcze w ostatnim
roku rządów zaborczych, kiedy przestrzegano bezwzględną detencję.
Śmiem twierdzić, że mimo swobody, jaką chorym przy
znano w Dziekance, niebezpieczeństwo zapłodnienia pacjentki może
być wykluczone, jeżeli lekarze i personał pielęgniarski dokładnie
poznają chorych, ich dążności i popędy i posegregują ich odpo
wiednio.
Reasumując powyższe wywody, stwierdzam, że praktyka
psychiatryczna, stosowana w Dziekance w ostatnich 10 latach, nie
zdołała wprawdzie ochronić Zakładu od niepożądanych zjawisk w
rodzaju zapłodnienia pacjentki przez pacjenta, samobójstwa, samo
wolnego oddalenia się chorego, jednakowoż dała ona możność do
zredukowania takich wydarzeń do minimum.
Z drugiej strony wypada podkreślić szczegół, ze metody
lecznicze praktykowane od 10 lat w Dziekance doprowadziły do
usunięcia detencji, do podniesienia poziomu kulturalnego i socjal
nego chorych, do rozszerzenia terapji zajęciowej do znacznych
rozmiarów, do rozpowszechnienia systemu opieki rodzinnej, do
zwiększenia liczby pacjentów wyleczonych i polepszonych, do obni
żenia odsetki śmiertelności.
Stąd wynika, że system leczniczy, stosowany w ubiegłym
okresie 10 letnim w Dziekance, nie był gorszy od tradycyjnych
metod leczenia, a ze względu na lepsze wyniki może być uważany
jako polecenia godny.
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Załącznik I.
Regulamin służby lekarskiej w Krajowym Zakładzie Psychjalrycznym
Dziekanka.
A. DYREKTOR.

1. Odpowiedzialnym kierownikiem Zakładu jest Dyrektor.
2 Oprócz funkcji natury administracyjnej pełni on czynności leka
rza naczelnego, czuwa nad stanem hygjeny w Zakładzie, nad
sumiennem wykonywaniem opieki lekarskiej, ma obowiązek do
glądać czynności służbowych lekarzy w szczegółach.
3. Przysługuje mu prawo bezpośredniej ingerencji tam, gdzie na
zarządzenia lekarza się nie godzi. Wtedy może uchylić ordy
nację i wydać inną. Za ścisłe wykonanie jego zarządzenia od
powiada lekarz.
4. Dyrektor ma prawo żądać szczegółowych i dokładnych infor
macji od lekarzy o stanie psychotycznym chorych oraz o stanie
opieki nad chorymi na oddziałach, kontroluje raporty lekarzy
oraz kieruje pracami naukowemi, powierzonemi lekarzom do
wykonania.
5. Dyrektor zwołuje konferencje ogólne, na których omawia spra
wy tyczące administracji Zakładu oraz opieki lekarskiej nad
chorymi.
6. Dla spraw naukowych i lekarskich wyznacza osobne konferencje.
B.
LEKARZE,
a. Przepisy ogólne.

1. Lekarze towarzyszą Dyrektorowi podczas wizyty głównej na od
działach i informują go szczegółowo o chorych, biorą udział
w konferencjach, wyznaczonych przez Dyrektora, pod jego prze
wodnictwem.
2. Pełnią służbę lekarską na oddziałach i opiekują się chorymi.
3. Są obowiązani do prowadzenia historyj choroby, spisując je tak,
by każda dawała wierny i zupełny obraz przebiegu choroby
i służyć mogła dla celów naukowych, sądowych, ubezpieczenio
wych; treść karty potwierdzają własnoręcznym podpisem.
4. Przedkładają Dyrektorowi szczegółowe, dokładne i wyczerpują
ce informacje o stanie cielesnym i psychicznym chorych, jako
też o wszelkich wydarzeniach na oddziałach.
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5. Prowadzą kursy dokształcające i repetyeje dla personalu pielę
gniarskiego.
6. W godzinach służbowych lekarzom nie wolno opuszczać Zakła
du bez zezwolenia Dyrektora.
b. Przepisy szczegółowe.
I. Lekarze — prymarjusze.
1. Bezpośrednią opiekę lekarską oraz nadzór nad chorymi wykonu
ją lekarze prymarjusze, którzy podlegają Dyrektorowi.
2. Jako kierownicy oddziałów ponoszą oni odpowiedzialność za
leczenie i opiekę nad chorymi.
3. Lekarze-prymarjusze odwiedzają codziennie rano i popołudniu,
a w razie potrzeby częściej chorych i informują się dokładnie
o ich psychicznym i cielesnym stanie.
4. Prymarjusz każdego oddziału wizytuje rano najpierw pawilon
obserwacyjny i bada nowoprzyjętych chorych.
5. Nowoprzyjęty chory winien być dokładnie zbadany w ciągu pier
wszych 24 godzin po jego umieszczeniu w Zakładzie.
6. Po zbadaniu chorego prymarjusz określa tymczasowy plan kuracji.
7. Najpóźniej 48 godzin po przyjęciu chorego prymarjusz przedkła
da Dyrektorowi do zatwierdzenia wyraźnie spisaną i własno
ręcznie podpisaną historję choroby, według następującego po
rządku;
A. Wywiady.
B. Stan obecny:
a) stan cielesny,
b) stan psychiczny.
C. Przebieg choroby.
8. Prymarjusz kieruje dozorowaniem i pielęgnowaniem chorych,
troszczy się o ich dostateczne i zdrowe odżywianie, kontroluje
pokarm pod względem ilościowym i jakościowym, przepisuje dje
tę, wyznacza rodzaj i czas zatrudnienia, wyjścia, rozrywek cho
rych, przegląda ich korespondencję w celach poznania stanu
psychicznego chorych.
9. Udziela rodzinie informacyj o chorym, decyduje o dopuszczal
ności odwiedzin, donosi Dyrekcji o samowolnem oddaleniu się
chorego i wogóle o wydarzeniach na oddziałach, składa Dyrek
torowi piśmienne sprawozdania o stanie zdrowotnym na oddzia
łach, proponuje Dyrektorowi przeniesienie chorego w razie po
trzeby na inny oddział, jak pawilon dla chorób zakaźnych wzgl.
pawilon dla niespokojnych, a w przypadku nagłym wydaje sam
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odpowiednie zarządzenie, donosząc o tern Dyrektorowi, dba o reli
gijne potrzeby chorych i konających, uczestniczy w obdukcji
zwłok oraz czuwa nad dokladnem zaprotokółowaniem wyników
sekcji.
10- Odpowiada za sumienne spisywanie raportów oddziałowych,
za dokładne prowadzenie wykazów zachorzeń cielesnych oraz
wykazów chorych rewersowych, za regularne wpisy do kart
szpitalnych, na żądanie Dyrektora sporządza piśmienne orze
czenia o chorych, współdziała w sprawozdaniach o pracach sta
tystycznych itp.
11. Prymarjusz jest bezpośrednim przełożonym lekarzy przydzie
lonych mu do pomocy oraz persoriału pielęgniarskiego.
12. Poucza tychże i informuje szczegółowo o osobliwych pacjen
tach, wymagających obostrzonej i troskliwej czujności oraz do
zoruje ich czynności służbowe.
13. Przysługuje mu prawo do wymierzenia kar dyscyplinarnych
personałowi pielęgniarskiemu w formie upomnień, wpisywania
nagany do akt osobistych, ze zagrożeniem wydalenia oraz do
przedkładania Dyrektorowi wniosków o zwolnienie nieobowiąz
kowego, niezdolnego pielęgniarza wzgl. pielęgniarki.
14 Prowadzi tablice kwalifikacyjne, na podstawie których wnosi
0 podwyżki pensji, pochwały i nagrody dla służby pielęgniar
skiej.
15 Prymarjusz winien dbać o hygjenę na oddziałach, o to, aby
przyrządy lecznicze były w dobrym stanie, winien czuwać nad
bezpieczeństwem chorych oraz personału, nad ścisłem prze
strzeganiem przepisów pożarowych i nad tern, aby instalacje
techniczne np. elektryczne były w porządku, winien donieść Dy
rekcji o niedomaganiach budowlanych, wnosząc o reparacje
1 zmiany.
16. Lekarz-prymarjusz, powołany na zastępcę Dyrektora, przejmuje
tegoż prawa i obowiązki, jak również i odpowiedzialność. Wi
nien on jednak w interesie jednolitego i konsekwentnego kie
rownictwa Zakładu, iść po linji intencji Dyrektora, wstrzymując
się od wprowadzenia inowacji oraz zmian natury zasadniczej.
Pozatem, zastępca jest zobowiązany, wspomagać Dyrektora, na
tegoż życzenie, w pracach piśmiennych, naukowych, statysty
cznych, w kontroli prac piśmiennych, powierzonych innym le
karzom Zakładu.
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II. Lekarze-ordynatorzy.
1. Prymarjuszom do pomocy są przydzieleni lekarze-ordynatorzy.
2. Lekarze ordynatorzy urzędują na oddziałach, do których są
przydzieleni i mają obowiązek wspomagać swego przełożonego
we wszystkich czynnościach lekarskich, w spisywania historji
choroby, w pracach naukowych, statystycznych, w prowadzeniu
raportów.
3. Ordynatorowi może być powierzona samodzielna służba lekar
ska.
4. Ordynator wykonywa czynności lekarskie na powierzonym mu
oddziale samodzielnie w tej samej mierze co prymarjusz i od
powiada za swoje zarządzenia osobiście.
III. Lekarze-asystenci.
1. Lekarze-asystenci urzędują na oddziałach, do których są prze
znaczeni, pełnią służbę pod nadzorem przełożonego (lek.-prymarjusza wzgl. ordynatora), wspomagają go we wszelkich czyn
nościach lekarskich.
2. Lekarz-asystent może w razie potrzeby pełnić służbę ordyna
tora.
IV. Lekarz dyżurny.
1. Dyżury lekarskie sprawują lekarze kolejno.
2. Dyżury lekarskie trwają 24 godziny, od 9 rano do 9 rano.
3. Lekarz dyżurny winien w godzinach wizyt (odwiedzanie cho
rych przez krewnych) przebywać w sali konferencyjnej albo
w innym na t& cele przeznaczonym pokoju.
4. Lekarz dyżurujący załatwia przyjęcia, udziela zezwolenia na
odwiedziny chorych, informuje o stanie chorobowym pacjen
tów, sprawdza w godzinach posiłkowych jakość pokarmów,
niesie pomoc lekarską na każde zawołanie, spostrzeżenia swp
zapisuje do księgi raportowej.
V. Lekarz administracyjny.
Lekarz administracyjny, podlegający bezpośrednio Dyrekto
rowi jako tegoż osobisty asystent, ma następujące obowiązki:
1. Wykonywa nadzór nad zajęciem chorych poza oddziałem (w war
sztatach, w pralni, w kuchni, w oranżerji, na roli, na folwarku
etc.)
2. Organizuje zabawy i rozrywki dla chorych poza oddziałem;
3. Pomaga Dyrektorowi w pracach piśmiennych w zakresie tegoż
czynności służbowych.
4. Udziela na życzenie pierwszej pomocy lekarskiej bezpłatnie
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niższemu personafowi i tegoż rodzinom.
5. Dogląda chorych, znajdujących się w opiece rodzinnej.
VI. Laboratorium, terapja, prosektorjum.
1. Służbę w laboratorjum — badania chemiczne, histologiczne,
bakterjologiczne objektów, pochodzących od chorych i zmar
łych wykonywa kierownik laboratorjum.
2. Czynności apteczne — receptura, przygotowanie i rozdawanie
leków — sprawuje kierownik apteki.
3. Terapję fizykalną przeprowadza kierownik instytutu fizykalnoterapeutycznego.
4. Służbę w prosektorjum pełni prosektor.
5. Protokół z obdukcji spisuje w księdze protokółów sekcyjnych
lekarz, który prowadził historję choroby zmarłego, protokół
podpisuje prosektor i protokolant. Za ścisłość i dokładność
protokółu sekcyjnego odpowiada prosektor.
6. Księgę protokółów sekcyjnych powinien starannie utrzymywać
i przechowywać prosektor.
7. Kierownicy oddziałów pod 1—5 odpowiadają osobiście za su
mienne i dokładne wykonywanie czynności w zakres ich dzia
łalności wchodzących oraz za porządek, za przyrządy i przed
mioty, znajdujące się w ich użytku. Ws: elkie utensylja winne
być utrzymane w dobrym stanie. Za przedmioty zaginione
odpowiada osobiście kierownik oddziału.
Załącznik 11.
Z Dziekanki w ostalnich 10 latach były ogłoszone drukiem nastę
pujące prace naukowe.
1. Dyr. Al. Piotrowski.
1. Opieka nad psychicznie chorymi w b. zaborze pruskim. Pa
miętnik I. Zjazdu Psychiatrów Polskich 1921.
2. Plan nauczania dzieci niedorozwiniętych według wzorów nie
mieckich. Pamiętnik I. Zjazdu Psychjatrów Polskich 1921.
3. Śmiertelność w zakładach psychjatrycznych podczas wojny
światowej. Nowiny Lekarskie, Poznań, Rocznik 34.
4. Diagnostyka psychjatryczna dla studentów i lekarzy. Wende
i Sp. Warszawa 1922.
5. Uwagi do terminu „otępienie" z wyszczególnieniem terminu
„dementia praecox‘‘. Nowiny Psychjatryczne Dziekanka, Ro
cznik I.
6. Paranoja i poczytalność. Nowiny Lekarskie, Poznań, Rocznik 35.
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Alkoholizm i ustawodawstwo. Nowiny Psychiatryczne, Dzie
kanka, Rocznik I.
Przyczynek do lecznictwa psychiatrycznego. Now. Psych. 1924.
O potrzebie ustanowienia centralnego urzędu psychiatrycznego.
Nowiny Psychiatryczne, Dziekanka, Rocznik I.
Przesądy i uprzedzenia w przedmiocie psychiatrii, auto-referat
w Nowinach Psychiatrycznych, Dziekanka, Rocznik 1.
O Lidze Profilaktyki i Hygieny psychicznei; autoreferal w Nowinąch Psychiatrycznych, Dziekanka, Rocznik 1.
Lecznictwo psychiatryczne w Dziekance, Nowiny Psychia
tryczne, Rok 11, zeszyt I, 1925 (cfr. sprawozdanie z 30-lecia
Dziekanki).
Trzy przypadki napadowei zwrotnei nieruchomości źrenic, spowodowanei ciężkim urazem głowy. Nowiny Psychiatryczne
1925, 1.
Kilka uwag o potrzebie zrewidowania naszych poglądów w
przedmiocie schizofrenii. Nowiny Psychiatryczne 1925 III.
§ 53 n. u. k. Nowiny Psychiatryczne 1925 III.
Psychiatryczne wrażenia z podróży informacyinei zagranicą.
Nowiny Psychiatryczne 1925 IV.
Wpływ alkoholu na umysł, wolę i życie moralne człowieka,
„Świt“, luty 1929.
Tłumaczenia z włoskiego:
a) Alkohol a choroby psychiczne we Włoszech, AmaIdi’ego,
Nowiny Psychiatryczne 1925, II.
b) Gruźlica a zachorzenia psychiczne, Bonasery. Nowiny Psy
chiatryczne 1925, II, oraz
c) Przyczynek do studium bezwładu dziedzicznego, Bonasery.
Nowiny Psychiatryczne 1926, 1,
Opieka nad psychicznie chorymi w b. zaborze pruskim. No
winy Psychiatryczne 1926, II.
Obiawy schizofrenijne a osobowość psychopatologiczna w schi
zofrenii, (streszczenie). Nowiny Psychiatryczne 1927, II.
Zasady organizacii spraw psychiatrycznych. Nowiny Psychia
tryczne, 1927, I-II.
Kilka uwag koryguiących niektóre błędy liczbowe w referacie
Dr. J. Bednarza, ogłoszonym w Roczniku Psychiatrycznym
1927, VI, na temat: Obecny stan opieki lekarskiei nad psy
chicznie chorymi w Polsce, Nowiny Psychiatryczne, 1927, IV.
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23. Leczenie i zapobieganie psychoz manjakalno depresyjnych
(w streszcz.) Nowiny Psychiatryczne, 1927, IV.
24. Samowystarczalność publicznych szpitali psychiatrycznych. No
winy Psychiatryczne, 1927, IV, (streszczenie).
25. Dwa przypadki pieniactwa z konsekwencjami karnemi. No
winy Psychiatryczne, 1928, I-II.
26. Organizacja pielęgniarstwa w zakładach psychiatrycznych. No- •
winy Psychiatryczne, 1928, I-II.
27. Krajowy Zakład Psychiatryczny Dziekanka. — Z okazji 30-Ietniego istnienia Zakładu. Sprawozdanie. — Nowiny Psychia
tryczne, 1925, 1. Zeszyt Jubileuszowy.
28. Krajowy Zakład Psychiatryczny Dziekanka. Sprawozdanie za
rok 1925. Nowiny Psychiatryczne, 1926, I.
29. Krajowy Zakład Psychiatryczny Dziekanka. Sprawozdanie za
rok 1926. Nowiny Psychjatryczne, 1927, l-II. '
30. Spostrzeżenia psychjatryczne z Czechosłowacji. Nowiny Psy
chjatryczne, 1927, IV.
31. Krajowy Zakład Psychiatryczny Dziekanka. Sprawozdanie za
rok 1927. Nowiny Psychjatryczne 1928, MI.
32. W sprawie ograniczenia śwobody osobistej z powodu umiesz
czenia chorego w szpitalu psychiatrycznym. Nowiny Psychja
tryczne 1928, MI.
33. Uwagi krytyczne do projektu rozporządzenia Prezydenta Rze
czypospolitej o opiece nad osobami psychicznie choremi. No
winy Psychjatryczne 1928, I1MV.
34. Odpowiedź na „Sprostowanie** Dr. Bednarza. Nowiny Psy
chjatryczne, 1928, IIMV.
35. Krajowy Zakład Psychjatryczny Dziekanka. Sprawozdanie za
rok 1928/29. Nowiny Psychjatryczne 1929, MI.
36. Dziesięciolecie działalności polskiej w Dziekance. Nowiny Psy
chjatryczny, 1929, I1MV.
37. Jak winien wyglądać nowoczesny szpital psychjatryczny. No
winy Psychjatryczne, 1929, IIMV.
Pozatem Piotrowski wygłosił szereg referatów w Tow.
Psychj. w Poznaniu, na zjazdach psychjatrów polskich, na zebra
niach klinicznych i naukowych w Dziekance, umieścił kilka stresz
czeń i ocen w Nowinach Psychiatrycznych i kierował, dozorował
i pomagał lekarzom w Dziekance w ich pracach naukowych.
Przed objęciem stanowiska dyrektora w Dziekance ogłosił
Dr. med. Dr. phil. Al. Piotrowski następujące rozprawy:
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1. Aus dem physiologischen Institut der Universitat Rostock;
Untersuchungen uber das Yerhalten der Nervenfasern in der
abgeklemmten Herzspitze. — Berlin 1906, Yerlag von R. Trenkel (dysertacja medyczna).
2. Die Quintuplizifat der Rhythmik in mittelalterlichen Melodien.
Inauguraldissertation z. Erl. d. Phiiosoph. Doktorwurde, vorgelegt der Phiiosoph. Fakultat zu Rostock. — Berlin 1910,
Yerl. von R. Trenkel (dysertacja filozoficzna).
3. „O ber ein neues Unterschenkelphanomen . Berlin. Klin. Wochenschrift, 1912, nr. 51, Yerl. v. August Hirschwald, Berlin,
4. „O ber einen neuen antagonistischen Reflex.“ Berlin Klin. Wochenschrift, 1913, nr. 16, Yerl. v, August Hirschwald, Berlin.
5. ,,Leib und Seele.“ — In„Himmel und Erde“, XXY1, nr. 11,1914,
Yerl. V . B. C. Teubner, Leipzig.
6 . „Ober Epilepsie." — Allgem. Medizin. Zentral-Zeitung, 1913,
nr. 39/46, Yerlag Osc. Coblenz, Berlin.
7. „Yom Zentralnervensystem und seinen Funkt;onen.“ Naturwissenschaftliche Umschau, 1914, nr. 8/9, nr. 10/12, Yerl. v.
Otto von Hałem, COthen (Anhalt).
8. „Die Yersorgung unserer Yerwundelen. „Naturwissenschaftliche
Umschau, 1915, nr. 3, Yerl. v. Otto von Halem, Cothen (An
halt).
9. „Zur Friihdiagnose der progressiven Paralyse." Beri. Klin. Wochenschr’, 1916, Nr. 13, Yerl. v. Aug. Hirschwald, Berlin.
10. „Beitrag zur Yerwertung der iYassermannschen Reaktion bei
progressiver Paralyse." Neurologisches Zentralblatt, 1916, Nr. 5,
Yerl. V. Yeit u . Comp., Leipzig.
11 . „Ober Hydantoine ais Hypnotica.“ Miinch. Med. Wochenschr.,
1916, Nr. 43, Yerl. v. J. F, Lehmann, Miinchen.
12. „Odruch mięśnią piszczelowego przedniego." Nowiny Lekarskie,
Rocznik XXY., zeszyt 3, Poznań.
13. „Nowy odruch antagonistyczny". — Nowiny Lekarskie, R. XXY„
zeszyt 4, Poznań.
14. „Ciało i dusza". Nowiny Lekarskie, r. XXY., z. 7., Poznań
15. „O padaczce". Nowiny Lek., r. XXY, z. 12, Poznań.
16. „O wczesnem rozpoznaniu porażenia postępującego". Przegląd
Lekarski, 1916, nr. 10, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie.
11. Dr. A. Falkowski.
O klasyfikacji anatomopatologicznej schorzeń ciała prążkowa
nego.
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O wartości klinicznej objawu Piotrowskiego, Neurologja Polska
1922.
III. Dr. Ch. de Beaurain.
O nerwicach urazowych; autoreferat w Nowinach Psychjatrycznych, Dziekanka r. 1924.
IV. Dr. O Bielawski.
Opór pamięciowy u psychiczn e chorych. Rocznik Psychjatryczny, Warszawa, 1922.
Przyczynek do tematu: Senne marzenia a pokrewne objawy
psychiczne w schizofrenji; streszczenie. Rocznik Psychjatryczny,
Warszawa 1922,
Odruchy patologiczne w katatonji. Nowiny Lekarskie, Poznań,
1923.
Odczyn Biernackiego u psychicznie chorych, autoreferat. No
winy Psychjatryczne, Dziekanka, Rocznik I.
Katatonoid psychorodny. Nowiny Psychjatryczne, Dziekanka,
Rocznik I.
Objawy motoryczne w katatonji a sprawach pozapiramidowych.
Nowiny Psychjatryczne, Dziekanka, Rocznik I.
Przyczynek do patologii humoralnej w katatonji. Nowiny Psy
chjatryczne, Dziekanka, Rocznik I.
Parę uwag o leczeniu porażenia postępującego; autoreferat
w Nowinach Psychjatrycznych, Dziekanka, Rocznik I.
Parkinsonizm niedorozwinięty czy kotatonja? w streszczeniu
w Nowinach Psychjatrycznych, Dziekanka, Rocznik 1.
O mechanizmach psychicznych działających w półmrokach
świadomości. Nowiny Psychjatryczne, Rocznik I, 10—12.
Zespół objawów prążkowo — wzgórzowy; Nowiny Psychjatry
czne, Rocznik II.
Przyczynek do symetrycznych zaburzeń troficznych natury opa
rzeniowej po ciężkich napadach padaczkowych; autoreferat,
Nowiny Psychjatryczne, Rocznik II.
Głos psychjatry w niektórych przypadkach zastosowania prze
pisu o ocenie błędnej zaistnienia okoliczności faktycznych czynu.
Nowiny Psychjatryczne 1925, III.
Schizofrenja. Nowiny Psychjatryczne 1925, IV.
Hypnoza a kodeks karny. Nowiny Psychjatryczne 1926, I.
Badania przejawów toksycznych w katatonji i hebefrenji (w
streszczeniu), Nowiny Psychjatryczne 1926, II.
Taktyka kryminalna w świetle wiedzy przyrodniczej, w stresz-
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czeniu, patrz Now. Psych. 1927, IV.
18. Postulaty eugeniki i stanowisko Państwa w sprawie spędzenia
płodu, (w streszczeniu), Now. Psych 1927, IV.
19. O zbrodni i zbrodniarzu (szkic krym inologiczny). — Książka
drukowana jako dodatek do Nowin Psychiatrycznych, początek
patrz Nowiny Psychiatryczne 1927, IV,
20. Dwa przypadki w rodzonej kiły m ózgu leczone blsmutem, (w
streszczeniu), patrz Nowiny Psychjatryczne 1923, 1-11.
21. Przypadek parkinsonizmu pourazow ego, (w streszczeniu), Now.
Psych. 1928, 1-11.
22. Epilepsja a kodeks karny, Now. Psych. 1928, 111-1V.
Pozatem ttomaczył z francuskiego;
V.
M. B u sca in o: Badania nad patogenezą zespołu ekstrapiramidow ego, amencji i otępienia w czesnego, Now. Psychj. 1925, 11.,
w ygłosił szereg referatów na posiedzeniach lekarzy w Dziekance,
umieścił kilka streszczeń i ocen w Nowinach Psychiatrycznych.
V.

Dr. M. Siemionkin.

1. Rewolucja, społeczeństw o i zachorzenia psychiczne; autoreferat
w Nowinach Psychiatrycznych, Dziekanka, Rok 1.
2. Objawy m otoryczne w katatonji a w sprawach ekstrapiramidowych (wspólnie z Dr. Bielawskim), Nowiny Psychjatryczne,
Dziekanka, Rok 1.
3. O charakterze wewnętrznym objawu Piotrowskiego, Nowiny
Psychjatryczne, 1925, 11. (po francusku w Revue Neurologiąue
w zeszycie pośw ięconym pamięci Charcota).
Pozatem umieścił streszczenia prac oryginalnych obcych au
torów w Nowinach Psychiatrycznych 1925.
VI. T. Frąckowiak.
O wartości klinicznej objawu m ałego palca u nogi (Pousepp)
u psychicznie chorych. Nowiny Psychjatryczne, Dziekanka, R. 1.
VII F. Berezowski.
Próby leczenia niektórych procesów ekstrapiramidowych przez
stosowanie As — H g — J. Nowiny Psychjatryczne 1925, IV.
VIII. Dr. J. Gawroński.
1. W pływ narządu m ięśniow ego na postacie i rozwój świado
mości. Now. Psych, 1926, 111-1V.
2. Rzut oka na biologiczne podstawy rozwoju i wychowania
dziecka (w streszczeniu), Now. Psych. 1926, 11.
3. Podstawy racjonalnej organizacji społecznej w wychowaniu
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i kształceniu dzieci anormalnych. Now. Psych. 1927, IV.
4. Stanowisko psychjatry i lekar^a-wychowawcy w obec now ego
prawodawstwa o dziecku przestępcy zagranicą i w Polsce. Now.
Psych., 1928, III-IV .
5. Jakiem w inno być zachowanie się personelu pielęgniarskiego
w obec psychicznie chorych. Przewodnik Pielęgniarski, 1929.
I-II.
6. Pielęgniarstwo psychjatryczne w Dziekance w ostatnich 10-ciu
latach. Nowiny Psychjatryczne 1929, I11-1V.
7. Organizacja opieki nad psychopatami i zabiegi leczniczow ychow awcze w tym zakresie. Nowiny Psychjatryczne 1929 , III-1V.
Pozatem tłomaczył z francuskiego pracę Dr. E. Minkowskiego p. t.: Troubles du dynamisme mental et leur interpretation psychologiąue (zaburzenia dynamizmu psychicznego i ich in
terpretacja psychologiczna). Nowiny Psychjatryczne 1927, l-II, oraz
umieścił streszczenia prac innych autorów w Nowinach Psychjatrycznych.
IX. Dr. K. Sągin.
Odruch z kostki zewnętrznej
Psych. 1926, 11.

a objaw

Piotrowskiego,

X. Dr. St. Oberc
(wspólnie z Dr. Sąginem)
Odruch z kostki zewnętrznej a objaw Piotrowskiego
Psych. 1927, MI.

N ow

Now.

XI. Dr. W. Januszewski.
1. W zrost ilości przyjęć alkoholików w Dziekance. Nowiny Psych.
1927, IV.
2. Sprawozdanie z VII. Zjazdu Psychjatrów Polskich w Kocborowie w dniach 4. 5. i 6. czerwca 1927. Nowiny Psych. 1927, IV.
3. Wpływ gruczołów endokrynnych na system nerwowy. Nowiny
Psych. 1928, 1 II.
XII. Dr. H. Zajączkowski.
1. VII. Zjazd Psychjatrów Polskich w Warszawie dnia 27. 28. i 29
maja 1928, Nowiny Psych. 1928, IIMV.
2. Zaburzenia czucia pow ierzchow nego w epilepsji. Nowiny Psychjatryczne 1928, 11I-1V.
3. Zespół „haines familiales"
1928, 111-1V.
4. Bezsenność
Dziekance.

(w

streszczeniu). Nowiny

u osób psychicznie chorych i jej
Nowiny Psych. 1929, 11I-IV,

Psych.

zwalczanie w
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Pozatem umieścił w Nowinach Psychiatrycznych kilka
streszczeń i ocen oraz w ygłosił szereg referatów na posiedzeniach
klinicznych lekarzy w Dziekance.
XIII. Dr. Fr. Wilczyński.
Lecznictwo psychiatryczne w Dziekance w ubiegtych 10 ciu
latach.

Nowiny Psych.- 1929, 1II-IV.
Pozatem ogłosił streszczenia w Przewodniku Pielęgniars
kim 1929, Ml.
XIV.
Dr. W . Gorzkowski (razem z Dr. Zaiączkowskim)
Zachorzenia psychiczne na tle alkoholizmu z wyszczególnieniem
stanu rzeczy w Dziekance przed i po woinie. Now. Psych. 1929, 1II-1V.
Pozatem ogłosił streszczenia w Przewodniku Pielęgniar
skim 1929.
XV. Dr. St. Świerczek.
1. Dozorowanie i postępowanie z niespokoinymi i gwałtownymi
chorymi. Przewodnik Pielęgniarski, 1929, Ml2. O leczeniu paraliżu postępującego malarją z uwzględnieniem
wyników w Dziekance. Now. Psych). 1929, 111 IV.
XVI. J. Medem.
1. Organizacja pracy dla psychicznie chorych w zakładzie.
Przewodnik Pielęgniarski, 1929, I-II.
2. Badania kontrolne nad symptom atologją płynu m ózgo-rdzeniow ego w porażeniu postępującem i innych chorobach kiłowych
centralnego systemu nerw ow ego. Now. Psych)., 1929, I1I-1V.

Z działu administracyjnego.
(Zanotował Insp. J. CABAŃSKI).

W r. 1919 Zakład przedstawiał się zewnętrznie na og ół
w dobrym stanie, lecz budynki były wewnętrznie zniszczone i wymagały gruntow nego remontu. Najgorzej wyglądały pawilony IV,
VIII, IX i X m., w których władze w ojskow e niemieckie w roku
1914 urządziły szpital w ojskowy. Zniszczone były ściany^ sufity,
podłogi, drzwi, piece a nawet meble. Remont tych pawilonów na
stąpił w r. 1921 po zlikwidowaniu szpitala w ojskow ego. W okresie
dewaluacji nie było można przeprowadzać inwestycyj, ponieważ
preliminowane w budżecie kwoty były już niewystarczające, gdy
przyszło do wykonania budżetu.
Jednakow oż cały szereg renowacyj, koniecznych ze w zglę
dów hygjenicznych, został uskuteczniony przeważnie sposobem
gospodarczym , przez pacjentów Zakładu,
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Z ważniejszych prac wymienić wypada usunięcie żelaznych
krat z okien, które szpeciły Zakład i nadawały mu wygląd więcej
więzienia, aniżeli szpitala.
Z tych samych przyczyn rozebrano
mury okalające ogrody przy pawilonach V i VI. (dla niespokojnych
kobiet). O gród pawilonu VI ż. oparkaniono kratami, wyjętemi
z okien i mimo, że parkan ten jest stosunkowo niski, nie notowano
większej liczby przypadków sam ow olnego oddalenia się pacjentek
w porównaniu z czasem, gdy pawilony otoczone były wysokim
murem.
Cmentarz zakładowy nie był ogrodzony i obce osoby
i dzieci, kozy i kury grasowały na cmentarzu i wyrządzały dużo
szkody. Nie mając funduszów na oparkanienie cmentarza. Dyrek
cja postawiła parkan sposobem gospodarczym , zużytkowując do wy
robu slupów i sztachet drzewo, wycięte z parków zakładowych.
Obecnie cały cmentarz posiada parkan sztachetowy, który w celach
konserwacji pom alowano zieloną farbą pokostową. Prace ciesiel
skie wykonali w przeważającej części pacjenci Zakładu.
W mieszkaniach pielęgniarskich wybudowano 8 przedsion
ków, ażeby ochronić mieszkania przed zimnem. W kuchni cen
tralnej, pomywalni, śpiżarni, chłodni i przyległych korytarzach,
w łazienkach pom alowano ściany i sufity olejną farbą, a we wszyst
kich budynkach okna i drzwi w celach konserwacji, dalej przebrukowano dziedziniec przy pom ocy pacjentów. Dla upiększenia Za
kładu i rozrywki chorych wybudowano obok kaplicy okazały w o
dotrysk, na trawnikach przed pawilonami ustawriono ozdobne mu
rowane wazy do kwiatów. Prace te wykonał pacjent według wła
snego pomysłu.
Żelazne parkany, okalające teren Zakładu i ogrody oddzia
łów, pom alowano w celu ochrony przed rdzą.
Kasyno lekarskie powiększono o jeden pokój przez wybicie
ściany do bibljoteki i odrestaurowano gruntownie. W willi Dyrek
tora urządzono centralne ogrzewanie i mieszkanie odnow iono kom
pletnie. Założono nowe przewody do światła elektrycznego i dzwon
ków, pomalowano ze w zględów hygjeniczych 22 kuchnie oddziałowe.
Najwięcej prac inwestycyjnych przypada na rok 1928.
W roku
tym wybudowano domek dla 2 rodzin pielęgniarskich; każde mie
szkanie składa się z 3 pokoji i kuchni, łazienki z piecem i wanną,
oraz pobocznych ubikacyj.
Przeprowadzono renowacje w pensjo
natach, ściany w salach i pokojach wytapetowano, sufity, korytarze
i poboczne ubikacje pom alowano, Odrestaurowano także pawiloti
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VIII, IX, X m. i ż., kręgielnię i wiele innych ubikacyj w poszcze
gólnych pawilonach i budynkach mieszkalnych. Przeprowadzono
również całkowity remont dachów pawilonów III, IV, V, VI, VII,
VIII, IX, X, dla kobiet i IV, V, VI, VII, VIII, IX, i X, dla mężczyzn,
budynku gospod. i kręgielni. Dachy wszystkich dom ów były kryte
t. zw. cementem drzewnym. Ponieważ trwałość tego rodzaju da
chów obliczona była na 30 lat, a Zakład istnieje już prawie 40 lat,
więc dachy wym agały n ow ego pokrycia. Dachy oczyszczono z
piasku, który z biegie n lat zamienił się w glinę, pokryto je p o 
dwójną warstwą nowej papy i smoły, a gdzie potrzeba tego wyma
gała, p od łożon o now e deski, w sadzono nowe kozły i okapy, p o 
zakładano now e rury spadowe.
W najbliższej przeszłości będzie wybudowany:
a) budynek do fizyko — terapji,
b) budynek warsztatowy, w którym znajdą pom ieszczenie: war
sztat stolarski, krawiecki, obuwniczy, siodlarski, introligatorski, •
tkacki, malarski, klockarnia i szwalnia,
c) sanatorjum dla nerw ow o chorych na 60— 100 łóżek,
d)
e)
f)
g)

szopa do węgli,
szopa do w ozów ,
świniarnia,
piekarnia.
Kredyt na wzniesienie powyższych budynków jest uchwa

lony i um ieszczony w budżecie nadzwyczajnym Zakładu.
Obecnie zakłada się deptak po drugiej stronie ulicy i sta
wia nowy parkan sztachetowy długości 270 m przy domach miesz
kalnych pielęgniarzy i rzemieślników.
Urządzenia techniczne znajdowały się w chwili przyjęcia
administracji od władz niemieckich w roku 1919 w gorszym stanie,
aniżeli budynki. Szczególnie dawał się dotkliwie odczuw ać brak
w ody i światła. Wprawdzie na terenie Zakładu były 4 studnie, lecz
z pow odu zapiaszczenia się filtrów nie dostarczały dostatecznej
ilości wody.
W roku 1922 w ybudow ano piątą studnię o dwóch rurach,
która początkowo dostarczała 15 kbm ’ w ody na godzinę i zaradziła
brakowi wody. Z pow odu zwiększenia się obsady Zakładu zwię
kszyło się zapotrzebowanie w ody i w roku 1927 wybudowano szó
stą studnię, lecz w międzyczasie przestały dostarczać w odę 3 innestudnie lub dostarczały jej w tak małej ilości, że nie opłacał się za
pęd elektryczny i Zakład znów cierpi na brak wody. Obecnie
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wykonuje się remont trzech studni i w celu wybudowania jeszcze
jednej nowej studni przeprowadza się wiercenia w poszukiwaniu
dobrego pokładu i żyły wodnej.
Jedna z 2 maszyn parowych zapędowych od szeregu lat
była zepsuta i nieczynna, a administracja niemiecka nie dbała o
wyremontowanie tej maszyny i posługiwała się jedną maszyną,
która chociaż silniejsza i lepsza, z biegiem czasu z pow odu prze
ciążenia także wymaga szczeg ółow ego remontu.
Uszkodzoną maszynę doprow adzono w r. 1923 do używal
nego stanu. Obecnie są czynne 2 maszyny, lecz jedna słabsza, do
ładowania akumulatorów nie wystarcza; więc używa się jej tylko
w celu odciążenia silniejszej, i to w czasie, kiedy nie pali się światło.
Na zakup nowej maszyny parowej o sile 180 koni um ieszczono w
budżecie nadzwyczajnym 32 000 zł. W latach 1923 i 1927 zremontowano i zwiększono baterję akumulatorową w celu zwiększenia
wydajności światła.
^ System ogrzewania pawilonów był i jest niepraktyczny
i nieekonom iczny, bo przestarzały. Sześć pawilonów ogrzewa się
ciepłą wodą, w budynkach tych są kaloryfery. System ten jest
dobry. Natomiast, osiem pawilonów ogrzewa się ciepłem pow ie
trzem, które przez otwory w ścianach poszczególnych ubikacji do
staje się do sali. System ten jest wadliwy. Dalszych 7 pawilonów
ogrzewa się piecami żelaznymi, wzgl. kaflanymi. Projektuje się
ogrzewanie wszystkich pawilonów ciepłą wodą. Projekt ten będzie
wkrótce zrealizowany z budżetu nadzw yczajnego; fundusz na ten
cel przeznaczony wynosi 332 000 zł.
Kotły koprowe do gotowania w centralnej kuchni zostały
z rozkazu niemieckich władz wojskow ych w czasie wojny zabrane
na cele wojenne i Zakład zakupił kotły niklowe, lecz i te zostały
zabrane na cele w ojenne; w ich miejsce dostarczono kotły żelazne,
które są obecnie w użyciu. Kotły żelazne są niehygjeniczne i
zużyte i w najbliższym czasie będą zastąpione koprowymi. W ro
ku bieżącym jeden kocioł żelazny usunięto i zakupiono koprowy.
Fundusz na zakup kotłów koprowych w kwocie 60.000 zł jest
uchwalony i mieści się w budżecie nadzwyczajnym.

Z powodu niedostatecznej wentylacji, para w kuchni
zakładowej tworzy gęstą mgłę do tego stopnia, że jeden pra
cownik drugiego nie widzi, a para osiada na ścianach i mimo
malowania ścian i sufitów, kuchnia wygląda brudno. Na odemglenie kuchni uchwalono 6 000 zł i prace rozpoczęto.
3
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Własna centrala telefoniczna, która jest w użyciu od po
czątku istnienia Zakładu, nie funkcjonuje należycie mimo coro
cznych napraw. Aparaty telefoniczne są przestarzałe. Utrudnia to
w znacznym stopniu sprawność służby lekarskiej i administracyjnej.
Projektuje się urządzenie now oczesnej centrali telefonicznej. Plany
i kosztorysy są przygotowane, a kredyt w w ysokości 30 000 zł jest
uchwalony. W krótce przystąpi się do budowy nowej sieci tefonicznej.
Z pow odu zwiększonej obsady Zakładu istniejący parownik
do parowania ziemniaków w kuchni centralnej okazał się niewy
starczający i w roku 1927 zakupiono i zm ontowano drugi parownik.
W roku 1927 zainstalowano w kaplicy zakładowej braku
jący rejestr piszczałek do organów, które władze niemieckie w
czasie w ojny zabrały na cele wojenne. Przy tej sposobności na
prawiono i w yczyszczono organy.
Dla rozrywek pacjentów zakupiono w roku 1928 5-cio lam
pow y aparat radjowy ..Telefunken" i aparat do wyświetlania filmów.
Z pow yższego krótkiego sprawozdania wynika, że mimo
licznych jeszcze braków w urządzeniach wewnętrznych. Zakład
jest bogatszy i lepiej w yposażony w urządzenia różnego rodzaju
i większy, niż był przed 10 laty, co świadczy, że administracja
polska nietylko nie zaniedbała dóbr otrzymanych w spadku od
władz zaborczych, lecz stale je uzupełniała, ulepszała i pomnażała
na użytek i dla dobra chorych i kraju.

Kasowość Krajowego Zakładu Psychiatrycznego Dziekanka
w ostatnich 10 latach.
(Zanotował naczelnik kasy ST. KACZMAREK).
1, UW AGI OGÓLNE.

Dział kasowo-rachunkowy Krajowego Zakładu Psychjatrycznego „Dziekanka" opierał się do dnia 31. marca 1929 r. na
przepisach kasowych, uchwalonych przez „P rovin zial— Ausschuss
der Provinz P osen " (dzisiejszy W ydział Poznańskiego W ojew ódzkie
g o Związku K om u n aln ego) w dniu 22. lutego 1901, z ważnością
od 1. kwietnia 1901 r.
K sięgow ość była prowadzona sposobem rachunkowości
kameralistycznej.
Na m ocy rozporządzenia Ministerstwa Spraw
W ewn. i Ministerstwa Skarbu z dnia 28 marca 1927 r .-D z . U. R. P.
nr. 38 poz. 345, o rachunkowości i kasow ości związków komunał-
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nych oraz rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17.
czerwca 1924 r. o obowiązkach i sposobie pokrywania wydatków
przez związki komnnalne zm ieniono dawniejszy system księgowości
na system mieszany, uwzględniający zasady stosowane w systemach
księgow ości amerykańskiej, niemieckiej, francuskiej i włoskiej. Ku
ratorem kasy jest Dyrektor Zakładu.
II. DZIAŁ KASOWO-RACHUNKOWY.

Obroty budżetowe za ostatnie 10 lat, t. j. od chwili prze
jęcia ,,Dziekanki” od władzy zaborczej, przedstawiają się następująco:
A. w czasie inflacji, t. j. od roku 1919 do 1923.
Rok

1919
mk

1920
mk.

1921
mk.

1922
mk.

1923
mk.

Dochody

610.869,73

4.980.607,82 39.290.849,12 176.111.370,60 46.321.195.069.69

Wydatki

1.343.473,88

7.727.126,63 56.502.521.95 234.418.430,49 34.604.027.617,36

Nadwyżka
Niedobór

11.177.167.452,33
732.604.15

2.746.518,81 17.211.672,83 148.306 969,89

B. w czasie stabilizacji, t. j. od roku 1924 do 31. marca 1929.
•

Rok

1924

1925

1926

I. kwartał
1927

1926/28

1928/29

Dochody

456.580,10 805.387,60

1.004,666,74 307,746,41 1.344.009,30

1.335.699,06

Wydatki

569.073,94 687.839,42

895.298,15 275.014,75 1.299.892,36

1.334.390,73

Nadwyżka
Niedobór

117.548,18

109.368,59 32.731,66

44.116,94

1 308,33

112.493,84

Szczegółow e
kowe znajdują się:

zestawienia za powyższe okresy obrachun
•

a) za czas 1919 do 1924: w Now. Psych, rocznik II, kwart. I, wy
dany ku upamiętnieniu 301ecia istnienia „Dziekanki” , str. 6 0 -6 1 ,
b) za rok 1925: rocznik III, kw. I, str. 5 2 -5 3 .
c) za rok 1926: rocznik IV, kw. l-I l, str. 126- 127.
d) za I kw. 1927 i za rok 1927/28, rocznik V, k w .l-ll., 190- 193.
Do dnia l.I . 1926 rok obrachunkowy równał się okresowi
kalendarzowemu. Ustawą z dnia 11. sierpnia 1923 r. o tymćzasowem uregulowaniu finansów kom unalnych-Dz. Ust. R. P. nr. 94,
poz. 747 - rok obrachunkowy został przełożony na czas od 1. kwie
tnia do 31. marca. Stosownie do przepisu ustępu 3 § 1 rozp. Min.
Spraw. W ewn. z dnia 28. czerwca 1926-D z . Ustaw R. P. nr. 75,
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poz. 433- traktowano I kwartał 1927 r. jako osobny okres obra
chunkowy. Wobec tego późniejsze okresy obrachukowe w drugostronnem zestawieniu kasowem obejmują już czas od 1. kwietnia do
31. marca. Jak zapodanych zestawień wynika, bilans gospodarki Za
kładu „Dziekanka" był po wprowadzeniu stałej waluty w postaci
złotego, wybitnie czynny, odrzucając rok rocznie poważne zyski.
Dwa czynniki decydowały o osiągnięciu nadwyżek budżetowych,
mianowicie: wyższa stawka za chorych pochodzących z poza
Wojew. Pozn., realne wydatkowanie i oszczędna gospodarka. Bu
dżety z czasów zaborczych za rok 1911,1912, 1913, 1914, i 1915 wy
kazują, że administracja niamiecka wstawiała do swych budżetów
na pokrycie deficytu 120.000, 115.000, 101.000, 120.000, i 102.600 mk.
to znaczy, że ówczesna gospodarka niemiecka w Dziekance była
droższa niż gospodarka polska w ubiegłych 10 latach.

Hópital psychiatrique public de Dziekanka —Dir. dr. med.dr. phil. Al. PIOTROWSKI

Dix annćes' de 1’administration polonaise ^ Dziekanka.
Par
AL. PIOTROWSKI.

L’auteur a fóte le dixióme anniversaire de Tentrće en
fonction de Tadministration polonaise k Dziekanka par une ódition
jubilaire des .N ow in y Psychiatryczne."
L’article próliminaire donnę une bróve description succinte
de rhópital, ónumóre les conditions de l’admission des malades,
dócrit l’activitó módicale, ia ąuestion des garde-malades et de
la róforme de Thópitai. 11 n’existe k Dziekanka ni grilles, ni
chambres d’isolement, ni enveloppements, ni injections de scopolamine et de morphine, ni distribution schómatiąue en masse de
somnifóres. En gónóral les aliónes ne sont pas alitós k cause des
maladies psychiąues. Les murs sont par la plupart abolis.
La thórapeutiąue psychiatriąue a Dziekanka a pour but de
maintenir les malades au niveau civilis6 et social le plus ólevó
possible et ceci par la psychothórapie, par le travail (ca. 90“/» des
malades sont occupós ń divers travaux), par 1’ćducation k la vie
familiale et sociale.
L’auteur dócrit 1’ ótat sanitaire de Thópital, signale le dóyeloppem ent du patronage famillal, Taugmentation du nombre des
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malades. surtout des malades de premierę et seconde classe, et
dfemontre que les soins psychiatriąues donnfes k Dziekanka au
courant des dix annćes derni^res n’ćtant pas encore parvenus k
abolir totalement tout phćnomfene facheux comme suicides etc. —
a pourtant rćduit ces cas au minimum (2 suicides au courant de
dix annćes). 11 dśmontre que les móthodes pratiqućes ^ Dziekanka
depuis dix ans ont permis d’abolir la dćtention, d’ćlever le niveau
de civilisation et de ta vie sociale des malades, de dćvelopper au
maximum la thćrapie de travail, de propager le syst^me du patronage fam.ilial, d’elever le nombre des malades restitues k la santć,
de diminuer le pourcent de mortalit^.
II decoule de ceci que la methode appliqu6e k Dziekanka
pendant ces dix annćes derni^res n’est pas pire que les mćthodes
traditionnelles et par egard k ses resultats meilleurs peut ^tre consideree comme digne d’etre recomandće.

Krajowy Zakład Psychiatryczny Dziekanka
Dyr. Dr. med. Dr. phi!. Al. PIOTROWSKI.

Pielęgniarstwo psychiatryczne w Dziekance
w ostatnich 10 latach,
Skreślił
J. GAWROŃSKI.

Pielęgniarstwo wogóle, a pielęgniarstwo psychjatryczne
w szczególności znalazło się w naszem odmlodzonem Państwie
zaledwie w stanie zarodkowym. Materjal pielęgniarski, którego
używali nasi zaborcy w nieiicznych zresztą tutejszych zakładach
psychiatrycznych, nie mógł być wykorzystany, z małemi może wy
jątkami byli to bowiem niechętnie nastawieni dla powstającej Polski
obcokrajowcy, nieznający języka a cóż dopiero ducha polskiego,
nie dorastali też do tych wymagań, jakie stawia nowożytny
zakład psychiatryczny, pozbawiony wszelkich środków mechanicz
nych natury represyjnej, krępujących swobodę psychicznie chorych,
ale polegający jedynie na czuwającej energji personelu pielę
gniarskiego.
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Liczne rzesze t. zw. sióstr miłosierdzia z inteligencji, które
zgłaszały się do lazaretów wojskowych w czasie ubiegłej wojny,
powróciły po jej zakończeniu do pieleszy domowych; personel pie
lęgniarski Czerwonego Krzyża pozostał przy tej Instytucji, zresztą
rekrutował się z osób, które przy stosunkowo wygórowanych wy
maganiach materjainych były by surowe, a więc kompletnie nieza
radne wobec specjalnych zadań, jakie nastręcza pielęgnowanie
psychicznie chorych. Angażowanie do tej pracy braci 1 sióstr za
konnych, związanych swoistymi regulaminami i zależnych od władz,
nie orjentujących się w różnych sprawach psychjatrycznych, mogło
by obniżyć wartość działalności lekarzy-psychjatrów, jedynie powo
łanych do organizowania, prowadzenia i rozwijania zakładów tego
rodzaju.
Jednanie personelu pielęgniarskiego ze sfer naszej inteli
gencji także chybiało by celu, gdyż sfery te nie przyzwyczajone
do pracy fizycznej, związanej z pracą początkową personelu po
sługującego, prędko zniechęciłyby się do niej wprost z braku sił
cielesnych i mogłyby taką służbę uważać sobie za poniżenie ich po
ziomu społecznego. Były zresztą czynione liczne próby z dopiero co
wspomnianym personelem, okazały się jednak bezowocne. Życio
wa więc konieczność podyktowała Dyrekcji, obejmującej Zakład
w r. 1919 wybór personelu z żywiołu ludowego i małomieszczańskiego, który, oswojony z pracami domowemi ew. rzemieślniczeml
i życiowo przystosowany do takowych, ma pozatem w byłym
zaborze pruskim pewne wykształcenie elementarne natury ogól
nej, umie pisać, czytać, rachować, co dla zawodu pielęgniar
skiego wobec dzisiejszych wymagań jest niezbędne. Pierwsze po
czynania surowego, a więc nieuświadomionego, niekarnego per
sonelu, niestosującego się do rozporządzeń lekarskich, a nawet po
stępującego wbrew takowym, odbił się ujemnie na chorych. Nadomiar złego przyjęci z otwartemi rękami pielęgniarze polacy, wy
dalani z zakładów niemieckich, zaczęli uprawiać politykę, fermen
tować, burzyć się i zarazili rewolucjonizującą atmosferą nowo zje
dnany personel, który, podjudzany jednocześnie przez zewnętrznych
agitatorów, coraz bardziej hardział i zachowywał się prowokująco.
Do tego zarzewia dolał oliwy wiec pielęgniarzy, wobec czego po
wstał formalny bunt przeciwko władzy. Energiczne zarządzenia
tejże, wydalenie natychmiastowe najgorszych agitatorów i surowe
zarządzenia względem pozostałych uspokoiły personel i od tego
czasu wzmagał się posłuch, karność i obowiązkowość. Nadto zor
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ganizowane w r. 1920 kursy pielęgniarstwa psychjatrycznego pod
nosiły świadomość praktykującego personelu w dziedzinie podej
mowanej pracy tak, że po 10 latach z początkowego surowca wy
robił się zorganizowany zespół pracowników, który jest dziś w
stanie sprostać powierzonemu sobie zadaniu. Nowoprzyjmowane
jednostki, wchodząc w kadry wyrobionego personelu względnie
prędko przyswajają sobie swoistą technikę pielęgniarską dzięki przy
kładowi wyrobionych już przodowników, niedorastające zaś do
ustalonych i celowych wymagań równie prędko opuszczają Zakład,
co wpływa na coraz lepszy dobór elementu pielęgniarskiego. Co
do kursów przygotowawczych, w których bierze udział dobrany
fizycznie, umysłowo i moralnie personel, to objęte one są dwu
letnimi programami i zawierają anatomję, fizjologję, hygjenę oraz
zabiegi ogólnego pielęgnowania chorych oraz specjalne pielęgniar
stwo psychjatryczne, nad to obowiązki i odpowiedzialność natury
prawnej, zawarte w przepisach służbowych. Kursy te odbywają
się w półroczu zimowym. Wykłady prowadzą bezinteresownie le
karze zakładowi z dyrektorem na czele. Obok powyższych kur
sów teoretycznych odbywają się praktyczne kursy na oddziałach
w porze letniej. Zapoczątkowane w r. 1920 jako jedne z pierw
szych zabiegów organizacji polskiej, kursy te rozwijały się po
myślnie i w r. 1925 zostały zatwierdzone przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych (Generalną Dyrekcję Służby Zdrowia) jako
kursy państwowe. Na kursy uczęszcza stale personel początkujący
czyli posługujący. Po pierwszym kursie odbywa się zazwyczaj
egzamin wstępny, stanowiący kontrolę pozyskanych wiadomości
z zakresu wykładanych przedmiotów, stopnia wyrobienia myślo
wego w tej dziedzinie oraz zrozumienia wyższości pielęgniarza po
sługującego od zwykłego służącego. Kurs drugi przeznaczony jest
dla tych pięlęgniarzy posługujących, którzy ukończyli 21 lat życia
i mają za sobą trzy lata służby, przygotowującej do zawodu pielęgn. Po wysłuchaniu tego kursu zgłaszają się do egzaminu pań
stwowego, który daje im prawo do awansu na pielęgniarza(kę) pomocniczego(ą). Plan kursów skreślony jest w roczniku 5 ym No
win Psychiatrycznych, Kwart. I-Il, str. 32. Aby utrzymać i potę
gować w przygotowanym przez kursy personelu zdolność myślenia
w dziedzinie pielęgniarstwa, podtrzymywać zainteresowanie w tym
kierunku, propagować samouctwo oraz zapoznawać personel z
aktualnemi sprawami i postępami pielęgniarstwa psychjatrycznego.
Redakcja Nowin Psychjatryczneych zaczęła wydawać w roku bie-
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żącym dodatek pod tytułem: „Przewodnik Pielęgniarski" z myślą,
aby dotarł też wszędzie tam, gdzie organizuje się i rozwija
praca pielęgniarstwa psychjatrycznego w granicach naszego
Państwa.
W tym samym roku, kiedy powstały wyżej wymienione
kursy, przeprowadzona została organizacja personelu pielęgniarskie
go w stosunku do jakości wykonanych przez niego obowiązkńw.
Świeżo przyjmowany na czas próbny materjał osobowy spełniał
obowiązki posługujących, pod tym względem nie różniąc się od
służby w szpitalach innego typu.
Po przebytej próbie surowy ten materjał zostaje po obznajmieniu się z regulaminem służbowym, uzupełnionym przepisami
dla służby pielęgniarskiej (patrz, rocznik V Now. Psych , Kwart.
MI, rok 1928, str. 36—43) skontraktowany i przez podanie ręki
Dyrektorowi w miejsce przysięgi zobowiązany do sumiennego speł
niania przyjętych obowiązków oraz zachowania tajemnicy służbo
wej. Po skontraktowaniu personel posługujący uczęszcza w pier
wszym roku na wyżej opisane kursy, które stają sie ważnym czyn
nikiem w doborze zdolniejszych umysłowo sił pielęgniarskich.
Po 3-letniej nienagannej służbie i przesłuchaniu wyż. wymienio
nych kursów, zakończonych egzaminem z wynikiem dodatnim,
awansuje posługujący(ca) na stanowisko pielęgniarza(rki) pomocniczego(ej). W tym charakterze pracuje lat 10, aby uzyskać stano
wisko pielęgniarza(rki) t. j. ustalonego urzędnika(czki) z prawem
do emerytury, o ile wykaże się odpowiednią inteligencją, grunto
wną znajomością służby pielęgniarskiej, zamiłowaniem do niej oraz
niezbędnym na stanowisku pielęgniarza poziomem moralnym. Przy
podobnem organizowaniu personelu dobór takowego traci charak
ter sztuczności i dowolności, wypływa bowiem z natury osobowo
ści, przygotowanej fizycznie, umysłowo i moralnie do obranego
zawodu. Z pośród ustalonego personelu dobiera się jednostki
zdolniejsze i bardziej samodzielne na oddziałowych(we), których
obowiązkiem jest bezpośredni nadzór nad pojedyńczymi oddzia
łami. Z najzdolniejszych, samodzielnych oddziałowych rekrutuje
się personel nadpielęgniarski. Z każdym awansem połączone są
odpowiednio wyższe pobory. Wahają się one między zł 40 - 50
miesięcznie dla świeżo przyjętego młodego personelu (plus miesz
kanie, odzież szpitalna, pożywienie 111. klasy i świadczenia socjalne
jak Kasa Chorych, Ubezpieczenie itp., bez żadnych zgoła potrąceń
materjalnych) i zł 392 - bez utrzymania - dla personelu ustalonego.
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Tak W Ogólnych zarysach rozwinęła się i skrystalizowała
organizacja służby pielęgniarskiej w Dziekance za pierwsze dzie
sięciolecie i okazała się celową. Jednym z dowodów tej celowo
ści jest okoliczność, że w początkach organizacji zmiana persone
lu młodszego dochodząca do 8 8 0 / 0 zredukowała się obecnie do
17 0 /0
na oddział, źeńsk. (pielęgniarki wychodzą za mąż) i do 150/o na
oddziałach męskich (pobór do wojska). Z ustalonego starszego
personelu nikt nie opuścił służby. Szczegółowe dane o tejże
znajdą czytelnicy w referacie Dyrektora Al. Piotrowskiego p.t. „Or
ganizacja służby pielęgniarskiej w szpitalu psychjatrycznym,” Rocz
nik V, kwartał 1-11, rok 1928, str. 30.
W niniejszej zaś pracy uwydatnić jeszcze wypadnie zmia
ny, jakie zaszły w stosunku ilościowym personelu pielęgniarskiego
do chorych i zasadnicze pobudki, które do zmian tego stosunku
doprowadziły, oraz pewne charakterystyczne dla Dziekanki mo
menty organizacyjne, dotyczące pracy pielęgniarskiej jak służba
nocna, kontrola tejże natury osobowej (lekarze, personel pielę
gniarski) i natury mechanicznej (system zegarowy), dalej instrukcje
czyli odprawy dla służby nocnej, raporty dzienne i nocne, regula
min oraz przepisy służbowe.
W sprawie stosunku ilościowegp personelu pielęgniarskiego
do chorych zaznaczyć należy, że stosunek ten w początkach or
ganizacji t. j. w r. 1920 wynosił 1:8 z wyłączeniem pielęgniarzy
(ek) prywatnych i dozorujących nocą, przyczem służbę pełniono
14 godzin dziennie.
W miarę postępu organizacji stosunek ten doszedł do 1:10,
przytem zredukowana została ilość godzin służbowych dziennie do
przeciętnie
godzin. Zmiana ta, pozornie niekorzystna dla obu
stron, była wynikiem 1° coraz większej sprawności wyrabiającego
się teoretycznie (kursy) i praktycznie personelu, 2° stopniowego
doboru sił zdolniejszych i sumienniejszych, poważniej traktujących
swoje obowiązki, 3® racjonalnego ustosunkowania służby pielęg
niarskiej pod względem jakościowym i ilościowym na różnych
oddziałach, jak to demonstrują poniżej zestawione tablice, 4® po
działu pracującego personelu na grupy z jednoczesnym rozkładem
dziennej pracy dla poszczególnych grup tak, aby nie wszystkie
grupy w ciągu dnia pracowały jednocześnie i tern samem zyski
wały więcej godzin wolnych.
Dwa pierwsze z przytoczonych punktów mówią same za
siebie; jasną bowiem jest rzeczą, że im personel jest więcej wy-
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robiony, łatwiej opanowuje polecone sobie obowiązki, z większą
wówczas sprawnością je wykonuje, tern mniej tegoż do wykonania
tej samej pracy potrzeba, t. zn., że nie ilość ale jakość osób pra
cujących jest tu miarodajną. Co do punktu 3 go t. j. racjonalnego
ustosunkowania służby pielęgniarskiej jakościowo i ilościowo na
poszczególnych oddziałach, demonstrują to poglądowo dwie przy
toczone tablice.
TABLICA I.
Tygodniowy podział służby dla oddziału VI-go (dla chorych nie
spokojnych) na miesiąc luty 1928.
Przeciętna liczba dzień, chorych; 72. Pielęgniarzy: 7
L.
b.

Nazwisko pielęgniarza

ł
2
3
4
5
6
7
8
9
10

St.
Kol.
Kr.
C.
Ba.
S.
K.
Bi.
P.
Fr.

1^
1 S5 B
<J
Q U(
0>V 0> T
O) 1
N
5^ o O
S-s
Q Podpis pielęgniarza
’£
‘■
S
O
ka
oo.-No s
an aC
'a (A
<j

10
6
10
5
10
5
10
6
5

a

5
10
5
10
6
10
5
10
8
5

10
8
10
8
8
10
8
8
6
10

8
10
8
5
10
8
6
10
10
5

5
8
5
10
10
5
8
10
7
10

6
10
6
10
8
6
10
8
10
6

10
8
10
6
8
10
7
8
8
10

Dziekanka, dnia 31 stycznia 1928 r.
(—) podpis lekarza
{—) podpis nadpiel.

54
60
54
54
60
54
54
60
54
54

St.
Koł.
Kr.
C.
Ba.
S.
K.
Bi.
P.
Fr.

(—) podpis piel. oddział.

TABLICA II.
Tygodniowy podział godzin służby dla oddziału V. (dla chorych
spokojnych) na miesiąc luty 1928.
Przeciętna liczba dzień, chorych: 48. Pielęgniarek: 2, posługu
jących: 2. — Stosunek ilość pers. do chorych: 1 ; 12.
^ V
s
O o •
•O
L.
■

Nazwisko pielęgniarki

C«

CŁ.-0

o
i

O

-2

C5 ^

.U

(j

o.

.o
V)

.2

B ‘3

N

Podpis pielęgniarki

•a CC

11 5 11 11 5 11 6 60
P,
Ch.
5 11 11 5 11 11 6 60
Q.
11 5 11 11 11 6 U 66
O.
B.
11 11 6 11 11 5 11 66
B.
Dziekanka, dnia 31-go stycznia 1928 r.
(—) podpis piel. oddział.
(—) podpis lekarza
( —) podpis nadpiel.
1
2
3
4

P.

Ch.

Na każdy miesiąc zestawiane są podobne tablice dla każ
dego oddziału z osobna z uwzględnieniem miarodajnych czynników
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na danym oddziale, n. p. na oddział dla niespokojnych przeznacza
się na 72 chorych 7.iu pielęgniarzy (ek) pomocniczych t. j. służ
bowo lepiej wyrobionych i dodatkowo 3 pielęgniarzy (rek) posługu
jących. Stosunek ilościowy ogółu pielęgniarzy (rki) i do chorych
stanowi 1 ; 7,2, natomiast na półotwartym oddziale (V-ym) dla
spokojnych na 48 są zaledwie 4 pielęgniarki (w tern dwie posłu
jące), a więc stosunek ilościowy przedstawia się 1 : 12.
Widniejące z powyższych tablic zmiany w godzinach służ
by dla poszczególnych jednostek z personelu spowodowane są 1®
udzielaniem godzin wolnych i 2“ wspomnianym powyżej podziałem
personelu na grupy. Ilustruje to odpowiednio przytoczony tu ustęp
z pracy Al, P iotro w skiego w zeszycie 1. i 2.gim Nowin Psychjatrycznych. Rok V, 1928 p. t. „Organizacja służby pielęgniarskiej
w szpitalu psychjatrycznym", str. 35.
„Chcąc ze względów budżetowo-oszczędnościowych ograniczyć się
do mniejszej ilości personału jak wyżej t. j. 1 : 10 (stosunek ten
rozumie się po odliczeniu służby nocnej i prywatnej), należy po
dzielić personał na grupy, godziny zaś służbowe dla poszczególnych
grup rozłożyć na dobę w ten sposób, aby w czasie najintensywniej
szej pracy cały personał znajdował się na miejscu, w godzinach
zaś względnego spokoju jak np. we wczesnej porze porannej, po
obiedniej i pod wieczór zbędny personał mógł być zwolniony. Nie
wszystkie grupy muszą zatem stawać do pracy równocześnie. Pier
wsza grupa pielęgniarzy i posługujących rozpoczyna służbę o go
dzinę wcześniej, druga godzinę później, a trzecia dwie godziny
później niż pierwsza. Za. to pierwsze dwie grupy kończą obowią
zki o dwie godziny wzgl. o jedną godzinę wcześniej, niż grupa
ostatnia. Wtedy maximum personału znajduje się na oddziałach
w czasie przed — wzgl. popołudniowym, kiedy najwięcej jest ro^
boty. Podobna organizacja służby pielęgniarskiej ma tę dodatnią
stronę, że pozwala zaspokoić potrzeby lecznictwa psychjatrycznego
przy mniej licznej obsadzie personalnej bez nadmiernego obciążenia
personału, jednakże przy conajmniej 10-godzinnym dniu pracy
z odliczeniem niedzieli. Na starszy personał winno przypadać mniej
godzin służbowych niż na posługujących, przygotowujących się do
piero do służby pielęgniarskiej. Starszy personał winien praco
wać 60 godzin, młodszy 66, nocny 63 godziny tygodniowo (latem,
70 — zimą). Na oddziałach dla chorych niespokojnych służba
trwa 54 godziny. Pożądanem jest, aby na oddziale znajdował się
plan godzin służbowych dla pielęgniarzy i posługujących, opraco
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wany na każdy tydzień, podpisany przez lekarza oddziałowego, nadpielęgniarza, pielęgniarza oddziałowego i personał. W pierwszej
rubryce zapisuje się nazwisko pielęgniarza wzgl. -posługującego,
w następnych liczbę godzin pracy, wyznaczoną na każdy dzień ty
godnia i wreszcie w rubryce ostatniej podpisuje się własnoręcznie
pielęgniarz na znak potwierdzenia."
Przechodząc do służby nocnej, zaczniemy od odpowie
dniego ustępu w wyżej wspomnianym artykule Al. Piotrowskiego.
,,Służba nocna może być zorganizowana w ten sposób, że
na każdym oddziale czuwa jedna osoba starsza, doświadczeńsza.
W pobliżu natomiast śpi druga, młodsza osoba, której obowiązkiem
jest na zawołanie czuwającej okazać pomoc. Za każdą przerwę
we śnie dla celów służbowych przebudzony(a) zyskuje we dnie je
dną godzinę wolną od pracy, t. zn. że pracuje o jedną godzinę
mniej, jeżeli zaś wstawał(a) w nocy trzy razy do chorego, jest
następnego dnia zupełnie zwolniony(a) od pracy. Ten sposób do
zoru nocnego jest korzystniejszy od dozoru składającego się na
każdy.m oddziale z dwóch osób czuwających, albowiem pozwala
zmniejszyć ilość pielęgniarzy nocnych, co przynosi znaczne oszczę
dności w budżecie personalnym."
Naogół służba nocna odbywa się w Dziekance od 8-ej wie
czór do 6-ej rano w myśl dopiero co przytoczonej dyrektywy na
oddziałach, przeznaczonych dla chorych niebezpiecznych dla siebie
i otoczenia i za których personel pielęgniarski bierze odpowiedzial
ność, podpisując t. zw. rewers (jest to zobowiązanie wystawione
przez lekarza dyżurnego w chwili przyjęcia odpowiedniego chorego,
lub lekarza oddziałowego w razie jeżeli nasilenie chorobowe na
stręcza przypuszczenie niebezpieczeństwa) a więc na oddziałach
obserwacyjnych dla nowoprzyjętych chorych, na oddziale dla nie
spokojnych, pozatem na oddziale dla psychicznie chorych, niedo
łężnych przytem cieleśnie i dla epileptyków, oraz na oddziale szpi
talnym dla obłożnie chorych, w końcu na oddziale 1-ym, przezna
czonym dla chorych !-ej i 2-ej klasy, który też posiada salę odwachową. Razem więc służba nocna odbywa się na 12 stu oddziałach.
Przed przystąpieniem do dyżuru każdy pielęgniarz i pielęgniarka
odwiedza przeznaczony oddział i informuje się u pielęgnujących
oddziałowych o zaszłe w ubiegłym dniu zmiany w kontyngiensie
chorych i o bliższe informacje o takowych, poznaje ich osobiście
i miejsce ich spoczynku oraz podpisuje świeżo wystawione rewersy,
poczem udaje się na godzinę 3/48-mą na t. zw. instrukcję czyli
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W pielęgniarskim narzeczu „odprawę", na której lekarz dyżurny
sprawdza, czy poszczególni (e) pielęgniarze (ki) poinformowali się
dokładnie o obecnym stanie chorych na oddziałach co do ich ilo
ści i jakości, czy wiedzą, ilu mają i jakich (z nazwiska) rewerso
wych, epileptyków oraz skłonnych do ucieczki, wreszcie otrzymują
ogólne i specjalne ostrzeżenia i polecenia. O 8-ej po wyżej otrzy
manych informacjach zmieniają na oddziałach służbę dzienną. Do
zwykłych zajęć, jakie nastręcza służba nocna, przyłącza się obowią
zek pilnej obserwacji chorych i składania piśmiennego raportu o ich
zachowaniu się, który skreśla się pod raportem dziennym, sporzą
dzonym przez oddziałowych. Książki raportowe składane są przez
personel nadpielęgniarski na konferencję dnia następnego jako materjał informacyjny dla lekarzy i dyrekcji.
Kontrolę służby nocnej spełniają lekarze i nadpielęgniarze(rki)
zwykle w dobie swego dyżuru. Pomocniczą kontrolą osobową
i mechaniczną zarazem będzie centralny zegar w lokalu odźwier
nego, połączony elektrycznie z zegarami oddziałowymi. Każde na
ciśnięcie zegara oddziałowego, które odbywa się co 10 minut przez
służbę nocną jest sygnalizowane na zegarze centralnym, kontrolo
wanym przez nocnego oddźwiernego. Brak sygnału z któregoś
z oddziałów spowodowuje interpelację telefoniczną kontrolującego,
który tą drogą informuje się o przyczynie niedojścia do skutku bra
kującego sygnału.
Oto obraz organizacji pielęgniarstwa, ilustrujący wysiłki
sfer kierowniczych Dziekanki w ubiegłem dziesięcioleciu.
Dla uzupełnienia powyższego obrazu wypada jeszcze za
znaczyć, że w okresie pisania tej pracy odbył się w Dziekance
egzamin państwowy personelu pielęgniarskiego, uczęszczają
cego na kursy w r. 1928/29, a mianowicie dnia 18. IV. br.
pod przewodnictwem delegata Rządu i w obecności dyrektora Za
kładu oraz lekarzy wykładających. Komisję egzaminacyjną stano
wili dr. Górski, naczelnik Wydziału Zdrowia w Województwie Poznańskiem, jako delegat Rządu, dyrektor Zakładu Dr. med. Dr. phil.
Al. Piotrowski i dr. J. Gawroński, prymarjusz Zakładu.
Do egzaminu przystąpiło 11-stu pielęgniarzy i 3 pielę
gniarki, z których większość złożyła go bardzo dobrze, lub dobrze,
mniejszość dostatecznie, wykazując zadawalniajacą orjentację
w zakresie obowiązujących przedmiotów oraz znaczne wyro
bienie urnysłowe zarówno w pracach piśmiennych z pielęgniarstwa
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psychiatrycznego jak i w odpowiedziach ze wszystkich obowiązu
jących przedmiotów.
W obecnej chwili pracuje w Dziekance 56 pielęgniarzy
! 66 pielęgniarek — ogółem 131 osób na 1026 chorych (528 męż
czyzn i 498 kobiet) mianowicie:
2
11
11

raiem

nadpiełęgniarzy

2

nadpielęgniarki

pielęgniarzy oddział, j
> ustaleni
„
etatowych J

9

pielęgniarek oddziałowych
z tych dwie ustalone

18

„

pomocniczych

22

23

„

posługujących

33

65

osób

razem

66

pielęgniarki pomocnicze
„

posługujące

osób

Z podanego personelu uczęszczało na kursy i podlegało egzaminowi:
posługujących:
pielęgniarzy Sól
razem 110
pielęgniarek 54J
(z tych otrzymało 14 świad. rządowe).
nie uczęszczało jeszcze na kursy jako świeżo przyjęci: pielęgniarzy 9l razem 21
pielęgniarek 12)
Ogółem

131

Z powyż. zestawienia wynika, że personel w Dziekance jest
przeważnie wykwalifikowany, uczęszczał bowiem na kursy i pod
legał egzaminom z teorji i praktyki (84 proc.), zaledwie 21 osób
(16 proc.) z personelu świeżo przyjętego nie posiada jeszcze odpo
wiedniego przygotowania.

Hópital psychiatriąue publicde Dziekanka —Dir. dr. med.dr. phil. Al. PIOTROWSKI

L’organisation du service des garde-malades ^ Dziekanka
au courant des dix annóes dernićres.
Par J. GAWROŃSKI.

L’auteiir tracę le tableau de 1’organisation dii service des
garde-malades a Dziekanka au courant des dix annees dernieres
et indiąue les difficnltes qu’il y avait a vaincre non seulement pour
choisir le materiel nócessaire, mais aussi pour 1’instruire.
Les cours theoriques et pratiques pour garde-malades et
jeur programme (anatomie, physiologie, hygiene, soin des malades
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en gćnćral et des alienćs en particulier, droit civil et pćnal), ces
cours ćtant donnćs gratuitement par les mśdecins de 1’hópital
et le directeur en premifere ligne. Les cours durent deux ans et
sont termines par un examen de 1’Ćtat.
L’auteur ćnum^re les degres divers du personnel, comme
suit: serviteur ou servante, garde-malade assistant, garde-malade
de section, garde-malade superieur, les apointements oscillant entre
40—50 zł argent comptant, table, logement et uniforme (pour serYiteur) et 392 zł argent comptant sans pension pour garde-malade
superieur. Ensuite vient le rapport numerique entre le personnel
et les malades qui se traduisait primitivement par 1 : 8 et descendit dans la suitę ^ I : 10 ^ l’epoque des reductions. Comme cause
de ce changement Tauteur cite: 1). l’aptitude croissante du person
nel, 2). un choix de plus en plus judicieux des personnes, 3) une
classification raisonnee du personnel dans les sections diverses
sous le rapport du nombre et de la qualit6, 4) une disłribution du
travail du jour par groupes. A la fin de sa relation 1’auteur parle
du service de nuit, c’est a-dire des dispositons qui sont donnćes
journellement par les medecins, de la division du travail, des rapports et du contróle personnel exerce par les medecins et les gardemalades superieurs (et superi^ures) et du contróle par un mócanisme d’horlogerie.
Krajowy Zakład Psychiatryczny Dziekanka
Dyr. Dr. med. Dr. phil. AL. PIOTROWSKI.

Lecznictwo psychiatryczne w Dziekance w osta
tnich 10 latach.
Podał Dr. ER. WILCZYŃSKI.

Referat zgłoszony na XIII. Zjazd Lekarzy i Przyrodników Pol
skich w Wilnie w d. 26—29 września 1929 r.
Doświadczenia, zebrane w praktyce szpitalne] w ostatnich
10 latach w Dziekance, pokazały, że lecznictwo psychiatryczne
może się obyć bez całego szeregu tradycyjnych form postępowania,
które przy dokładniejszem rozpatrzeniu okazały się jako mniej war
tościowe i zbyteczne.
Tradycyjne lecznictwo psychjatryczne polega na tern, że
ęhorych trzyma się za kratami i muranii, niespokojnych, tiiebezpięęz-
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nych izoluje się, pacjentów zaczepnych, skłonnych do wyładowań
gwałtownych, ubiera się w kaftany, maski, rękawice skórzane, przy
wiązuje do łóżka osiatkowanego, przetrzymuje się dłuższy czas w
łóżku, stosuje się względem nich kąpiele prolongowane, zawijanie
w koce, zastrzykiwanie skopolaminy i morfiny lub przepisuje się
środki chemiczne na uspokojenie i sen.
Wyszczególnione sposoby lecznicze mają niejedną stronę
dodatnią, ale także wiele cech ujemnych, które przemawiają dość
głośno przeciw ich stosowaniu. Kraty i mury już z daleka cechu
ją zakład psychjatryczny jako więzienie, nadają mu wygląd ponury
i odstraszający, a bynajmniej nie stanowią przeszkody dla zwinnego,
silnego pacjenta, pragnącego w nielegalny sposób wydostać się
z zakładu i są niepotrzebne dla większości internowanych osób,
psychicznie albo cieleśnie niezaradnych, niedołężnych. Mury wy
wołują bunt ze strony tych chorych, którzy posiadają pewien za
sób energji, a działają deprymująco wzgl. pogłębiają przygnębienie
chorych, którzy tej energji nie posiadają.
Wrażenie więzienia robią także izolatki, przeznaczone do
odosobnienia gwałtownych, niebezpiecznych, niesocjalnych chorych,
skłonnych do zaczepiania.
Chorzy odczuwają izolację zwykle jako karę niesłuszną,
jako niesprawiedliwą, widzą gwałt, ograniczenie swobody, z tego
powodu rozdrażniają się jeszcze więcej, nastrajają się nieprzyjaźnie
do lekarzy i pielęgniarzy, w k órych upatrują wrogów albo dozor
ców więziennych, a zakład uważają za więzienie. Izolatka przed
stawia dla chorego wielkie niebezpieczeństwo, polegające nietyle
na tern, że istnieje możliwość nieszczęśliwego wypadku samobójstwa
itp. wskutek niedostatecznego dozoru, ile w następstwach natury
psychotycznej. Izolacja prowadzi chorego do autyzmu i otępienia.
Właśnie w izolatce chory staje się aspołecznym, przykrym,
gwałtownym, negatywistycznym z powodu utraty kontaktu ze świa
tem zewnętrznym. W izolatkach kształtują się jednostki, które
Niemcy określają charakterystycznem mianem „Zellenprodukte".
Izolacja działa podstępnie, gdyż szkody jakie wyrządziła, zaczynają
się uwydatniać dopiero później i próby przeciwstawienia się złemu,
są już zwykle spóźnione. Nie należy więc nigdy izolować chorego
jedynie dla tego, że chory jest niewygodny dla otoczenia. Szkoda
moralna, jaką wyrządza izolacja choremu, jest większa, aniżeli ta,
która wyniknąć może z jego współżycia z towarzyszami. Nawet,
gdyby każdy izolowany miał swego pielęgniarza, to izolacja byłaby
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gorszą od pozostawienia chorego na sali ogólnej, która jest środo
wiskiem żywem, gdzie chory z czasem dostosowuje się do okoli
czności i otoczenia, gdzie nie może stale puszczać wodzy swym
kaprysom i musi liczyć się z tymi, z którymi razem przebywa.
Izolowanie wpływa ujemnie na stan cielesny izolowanego, zawiera
w razie dążności samobójczych chorego niebezp. dla jego życia.
Przeprowadzenie wzburzonego, opornego pacjenta do izo
latki łączy się z przymusem i nieraz może być uskutecznione tylko
przy użyciu przemocy; wszystko to działa demoralizująco na chorego, na służbę i na otoczenie. To też momenty wyszczególnione
poprzednio, doprowadziły do wniosku, że izolowanie nie przedsta
wia wartościowej metody uspokojenia wzburzonych chorych.
Atoli błędnem jest też mniemanie, że izolatkę można za
stąpić łóżkiem osiatkowanem, kaftanem, maską, rękawicami skórzanemi. Pacjent w łóżku osiatkowanem, w kaftanie, w masce,
w rękawicach skórzanych, obniża poziom socjalny całego oddziału,
wpływa swoim wyglądem ujemnie na innych chorych i na personał. Na oddziale wśród pacjentów drażliwych powstaje złowrogie
napięcie nastrojów, wyładowujące się przy pierwszej sposobności
w czynach gwałtownych, skierowanych przeciw personałowi, co pro
wadzi znowu do stosowania przymusowych ograniczeń mechani
cznych. W ten sposób ustala się istne błędne koło.
Sytuację łagodzi odmienny typ izolacji, przedstawiający się
• w postaci zwykłego łóżka na ogólnej sali, aczkolwiek i ono ma
swoje cechy ujemne. Nie każdy bowiem chory wzburzony uspa
kaja się w łóżku. Pacjent niespokojny, ruchliwy, skłonny do wy
ładowań motorycznych, przeskakuje z łóżka na łóżko, zdziera ko
szulę, biega nago po sali, co zwłaszcza zimą prowadzi do zazię
bienia się, do zapalenia płuc, do śmierci. Z drugiej strony długo
trwale przetrzymywanie w łóżku i wynikająca stąd bezczynność cho
rego, psychicznie zahamowanego osłabia jego narządy krwionośne,
które później w chwiii niepokoju ruchowego przy nadmiernym
wysiłku mięśniowym wypowiadają posłuszeństwo.
Wentylacja
płuc staje się powierzchowną i stąd zwiększa się niebezpieczeństwo
powstania gruźlicy; trawienie, przemiana materji, procesy odżywcze
w tkance nie odbywają się prawidłowo. Ciepłota łóżka pobudza
chorego do masturbacji i podniet seksualnych, halucynacje czucio
we przybierają na nasileniu.
Chory, przebywający długie lata w łóżku, staje się wygo
dnym, leniwym, zniewieściałym, przyzwyczaja się do łóżka i wre-
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nych izoluje się, pacjentów zaczepnych, skłonnych do wyładowań
gwałtownych, ubiera się w kaftany, maski, rękawice skórzane, przy
wiązuje do łóżka osiatkowanego, przetrzymuje się dłuższy czas w
łóżku, stosuje się względem nich kąpiele prolongowane, zawijanie
w koce, zastrzykiwanie skopolaminy i morfiny lub przepisuje się
środki chemiczne na uspokojenie i sen.
Wyszczególnione sposoby lecznicze mają niejedną stronę
dodatnią, ale także wiele cech ujemnych, które przemawiają dość
głośno przeciw ich stosowaniu. Kraty i mury już z daleka cechu
ją zakład psychjatryczny jako więzienie, nadają mu wygląd ponury
i odstraszający, a bynajmniej nie stanowią przeszkody dla zwinnego,
silnego pacjenta, pragnącego w nielegalny sposób wydostać się
z zakładu i są niepotrzebne dla większości internowanych osób,
psychicznie albo cieleśnie niezaradnych, niedołężnych. Mury wy
wołują bunt ze strony tych chorych, którzy posiadają pewien za
sób energii, a działają deprymująco wzgl. pogłębiają przygnębienie
chorych, którzy tej energji nie posiadają.
Wrażenie więzienia robią także izolatki, przeznaczone do
odosobnienia gwałtownych, niebezpiecznych, niesocjalnych chorych,
skłonnych do zaczepiania.
Chorzy odczuwają izolację zwykle jako karę niesłuszną,
jako niesprawiedliwą, widzą gwałt, ograniczenie swobody, z tego
powodu rozdrażniają się jeszcze więcej, nastrajają się nieprzyjaźnie
do lekarzy i pielęgniarzy, w k órych upatrują wrogów albo dozor
ców więziennych, a zakład uważają za więzienie. Izolatka przed
stawia dla chorego wielkie niebezpieczeństwo, polegające nietyle
na tern, że istnieje możliwość nieszczęśliwego wypadku samobójstwa
itp. wskutek niedostatecznego dozoru, ile w następstwach natury
psychotycznej. Izolacja prowadzi chorego do autyzmu i otępienia.
Właśnie w izolatce chory staje się aspołecznym, przykrym,
gwałtownym, negatywistycznym z powodu utraty kontaktu ze świa
tem zewnętrznym. W izolatkach kształtują się jednostki, które
Niemcy określają charakterystycznem mianem „Zellenprodukte“ .
Izolacja działa podstępnie, gdyż szkody jakie wyrządziła, zaczynają
się uwydatniać dopiero później i próby przeciwstawienia się złemu,
są już zwykle spóźnione. Nie należy więc nigdy izolować chorego
jedynie dla tego, że chory jest niewygodny dla otoczenia. Szkoda
moralna, jaką wyrządza izolacja choremu, jest większa, aniżeli ta,
która wyniknąć może z jego współżycia z towarzyszami. Nawet,
gdyby każdy izolowany miał swego pielęgniarza, to izolacja byłaby
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gorszą od pozostawienia chorego na sali ogólnej, która jest środo
wiskiem źywem, gdzie chory z czasem dostosowuje się do okoli
czności i otoczenia, gdzie nie może stale puszczać wodzy swym
kaprysom i musi liczyć się z tymi, z którymi razem przebywa.
Izolowanie wpływa ujemnie na stan cielesny izolowanego, zawiera
w razie dążności samobójczych chorego niebezp. dla jego życia.
Przeprowadzenie wzburzonego, opornego pacjenta do izo
latki łączy się z przymusem i nieraz może być uskutecznione tylko
przy użyciu przemocy; wszystko to działa demoralizująco na cho
rego, na służbę i na otoczenie. To też momenty wyszczególnione
poprzednio, doprowadziły do wniosku, że izolowanie nie przedsta
wia wartościowej metody uspokojenia wzburzonych chorych.
Atoli błędnem jest też mniemanie, że izolatkę można za
stąpić łóżkiem osiatkowanem, kaftanem, maską, rękawicami skórzanemi. Pacjent w łóżku osiatkowanem, w kaftanie, w masce,
w rękawicach skórzanych, obniża poziom socjalny całego oddziału,
wpływa swoim wyglądem ujemnie na innych chorych i na personał. Na oddziale wśród pacjentów drażliwych powstaje złowrogie
napięcie nastrojów, wyładowujące się przy pierwszej sposobności
w czynach gwałtownych, skierowanych przeciw personałowi, co pro
wadzi znowu do stosowania przymusowych ograniczeń mechani
cznych. W ten sposób ustala się istne błędne koło.
Sytuację łagodzi odmienny typ izolacji, przedstawiający się
w postaci zwykłego łóżka na ogólnej sali, aczkolwiek i nno ma
swoje cechy ujemne. Nie każdy bowiem chory wzburzony uspa
kaja się w łóżku. Pacjent niespokojny, ruchliwy, skłonny do wy
ładowań motorycznych, przeskakuje z łóżka na łóżko, zdziera ko
szulę, biega nago po sali, co zwłaszcza zimą prowadzi do zazię
bienia się, do zapalenia płuc, do śmierci. Z drugiej strony długo
trwale przetrzymywanie w łóżku i wynikająca stąd bezczynność cho
rego, psychicznie zahamowanego osłabia jego narządy krwionośne,
które później w chwili niepokoju ruchowego przy nadmiernym
wysiłku mięśniowym wypowiadają posłuszeństwo.
Wentylacja
płuc staje się powierzchowną i stąd zwiększa się niebezpieczeństwo
powstania gruźlicy; trawienie, przemiana materji, procesy odżywcze
w tkance nie odbywają się prawidłowo. Ciepłota łóżka pobudza
chorego do masturbacji i podniet seksualnych, halucynacje czucio
we przybierają na nasileniu.
Chory, przebywający długie lata w łóżku, staje się wygo
dnym, leniwym, zniewieściałym, przyzwyczaja się do łóżka i wre-
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szcie opuścić g o nie chce, z czasem traci kontakt z otoczeniem,
nie interesuje się wydarzeniami w świecie zewnętrznym, tępieje,
a w miarę tępienia przyswaja sobie narowy antyspołeczne, zanie
dbuje się, obojętnieje, piami bieliznę rozlewaniem potraw na po
ściel, zanieczyszcza łóżko i siebie m oczem i kałem; z powodu nięczystości zapada na choroby skórne, dostaje odleżyny. Stałe prze
bywanie w łóżku jest męczarnią dla człowieka fizycznie zdrowego.
Nie zawsze też działa uspakajająco kąpiel przedłużona.
Stwierdza się często, że oporny chóry w rozdrażnieniu wylewa
w odę na wszystkie strony, oblewa pielęgniarzy, usiłuje gwałtem
wydostać się z wanny. Stąd wyłania się walka między nim a słu
żbą na niekorzyść kąpanego, który w końcu ulega przemocy i po
zostaje we wannie z konieczności pod ściślejszym jeszcze dozorem,
z tego pow odu pielęgniarze oderwani bywają od innych obow ią
zków. Taka kąpiel nie przynosi pożytku, przeciwnie wysiłek mię
śniowy z pow odu m ocowania się ze służbą osłabia chorego, a dą
żeniem lekarza pow inno być, oszczędzać siły fizyczne pacjenta,
pożerane w znacznym stopniu przez chorobę psychiczną.
Błędną zatem jest praktyka przetrzymywania chorego nie
spokojnego wbrew jeg o woli przez kilka lub kilkanaście godzin
w kąpieli, albo wkładanie przem ocą do wanny przerażonego pa
cjenta z halucynacjami wzrokowem i, zwldującego w wodzie węże,
ropuchy i różne wstrętne robactwa. Poniekąd kąpiel naraża kąpa
nego na niebezpieczeństwo utraty życia, albowiem m oże sprowa
dzić śmierć w napadzie epileptycznym, paralitycznym, może spo
w odow ać omdlenie, zapad, poparzenie, gdy woda jest zbyt gorąca,
przeziębienie, gdy woda jest zimna, może wskutek nieuwagi per
sonelu, ułatwić sam obójstwo, chorego przez utopienie, spow odow ać
macerację naskórka.
O bok przedłużonych kąpieli bywa stosowane zawijanie w
koce. Całkowite zawijanie przedstawia odmienny typ kaftana, tylko
przykrzejszy, obezwładniający we większej mierze chorego, hamu
jący oddech i w'ywołujący przykre uczucie duszności i lęku. Dla
osoby ze silnym niepokojem ruchowym , zawijanie w koc na kilka
godzin jest szkodliwe, albowiem chory, usiłujący się wydostać z
krępujących g o w ięzów , wysila się coraz więcej, wyczerpuje się
i zapada na siłach.
W przypadku nagłym, gdzie chodzi o szybkie uspokojenie
ch orego w zburzonego, gw ałtow nego, stosuje się często zastrzyki
skopolaminy wzgl. morfiny, a w depresji opjum. Skopolamina i p o
dobne środki działają usypiająco i przedstawiają rodzaj chem icznego

ZESZYT 11MV

LECZNICTWO PSYCHJ. W DZIEKANCE

191

kaftana, a jako trucizny działają szkodliwie na serce, stanowią nie
bezpieczeństwo dla życia, mianowicie u osób słabowitych.
Dla zwalczania bezsenności ordynuje się środki chemiczne
zbyt pochopnie w dużych ilościach. Środki nasenne nietylko są
szkodliwe dla organizmu, — trional, sulfonal działają szkodliwie
na nerki, chloralhydrat na serce, weronal na obw odow e naczynia
krwionośne, — lecz nieraz wywołują nowe objaw y chorobow e np.
halucynacje, stany deliryczne, a pacjent zażywający przez dłuższy
czas nasennik, uzależnia się od tego środka i później bez niego
usnąć nie może. Szematyczne m asowe rozdawanie narkotyków
i nasenników bynajmniej nie sprowadza pożądanego spokoju i snu.

Powyżej wyszczególnione ujemne strony wymienionego
systemu lecznictwa psychjatrycznego skłoniły Al. Piotrowskiego
do zarzucenia dawniejszej praktyki i wprowadzenia odmiennych
metod terapji (cf. Piotrowski; Przyczynek do lecznictwa psychja
trycznego, Nowiny Psychjatryczne, 1924,7). Piotrowski odrzucił
przedewszystkiem te środki lecznicze, których wartość już pod
względem teoretycznym okazała się problematyczną — a pod wzglę
dem praktycznym negatywną. To też mury w Dziekance zniknęły
w znacznej części bez ujemnych skutków dla wewnętrznego po
rządku zakładowego. Na wyraźne życzenie ogrodnika pozostał
tylko mur przy pawilonach dla niespokojnych mężczyzn jako za
słona od wiatrów zachodnich dla cieplarni, znajdującej się poza
murem.
Również usunięte zostały kraty okienne, izolatki znie
sione, albo przerobione na mieszkania dla m łodszego personału, częściow o przerobione na pokoje dla pacjentów drażliwych
pragnących odosobnienia. Na wyraźną prośbę chorego, że życzy
sobie mieszkać oddzielnie, pozwala się na używanie dawniejszej
izolatki jako pokoju mieszkalnego.
Chorych izoluje się tylko ze w zględów cielesnych w ch o
robach zakaźnych. Przyrządy służące do m echanicznego ograni
czenia jak łóżko osiatkowane, kaftan, maska, rękawice skórzane,
nie istnieją. M łodszy personał pielęgniarski nie zna tych przyrzą
dów nawet z nazwy. Do łóżka kładzie się pacjentów ze wzgl. cie
lesnych.
Natomiast względy psychjatryczne tylko wyjątkowo stano
wią wskaźnik do trzymania chorego w łóżku np. gdy dośw iadcze
nie, zrobione z chorym, wykazało, że w zburzonego manjaka nie
można uspokoić inaczej jak w łóżku, gdy melanchołik ze silnym
lękiem w łóżku prędzej doznaje ulgi w swoich cierpieniach.
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i niepokój ruchow y pozostają wprawdzie, ale przybierają estetyczniejszą formę, zatracają natomiast nieprzyjemne cechy chaosu.
Inny sposób uspakajania podnieconych chorych polega na
tern, źe lekarz wpływa perswazją na wyobraźnię chorego. D o
świadczenia bowiem , zebrane w Dziekance, wykazały, że nawet cho
ry w ostrym okresie zaburzeń psychicznych jest przystępny per
swazjom .

Pozatem ważne czynniki terapeutyczne stanowią:
1.
2.
3.
4.
5.

treściwe, obfite odżywianie,
hygjena,
systematyczne w ychow anie pacjentów przez zajęcie,
psychoterapja,
terapja fizykalna i chemiczna.
Dobre odżywianie, podawanie strawnego pokarmu, wpływa
dodatnio na przebieg choroby, w psychozach z wycieńczenia usuwa
przyczynę choroby, w psychozach intoksykacyjnych i p. p. regu
luje przemianę materji, przyspiesza wydalania substancji toksycznych,
wpływa na uspokojenie pacj. W iadom o bowiem, że osobnik z peł
nym żołądkiem jest w ygodny, leniwy, łaknący spoczynku, spokoju.
Jak świadczą następujące cyfry, określające wartość poży
wienia w kalorjach, odżywianie chorych w Dziekance można
nazwać obfitem. Przed rokiem 1924 porcja dzienna w 1. kl. dawała
do 5 tysięcy kalorji, w kl. II. 4 —4.700, w kl. III. przeciętnie do
4.000 kalorji.
Ponieważ władza nadzorcza monitowała zbyt wygórowane
koszty odżywiania pacjentów, które w Dziekance były najwyższe,
przeto zredukowano porcje. O becnie podaje się w kl. I. ca. 4.000
kalorji, w kl. II. i 111. 3.000— 3.300. M imo redukcji, ilość pokarmu
podaw anego chorym w Dziekance jeszcze przewyższa normę zwykłą.
Rozumie się, źe postulaty djetetyczne są uwzględnione.
Pacjenci dobrze odżywiani chętniej pracują w gospodarstwie
zakładowem. A praca jest najskuteczniejszym środkiem do utrzy
mania chorego na możliwie wysokim poziom ie kulturalnym i socjal
nym. W psychozach chronicznych zajęcie stanowi suwerenny śro
dek leczniczy i przedstawia łatwy sposób wychowania ch o
rego do życia społecznego, [w niektórych psychozach zatrudnie
nie pacjentów przyczynia się nieraz do złagodzeniab ojaw ów ch o
robow ych, a niekiedy nawet usuwa objawy psychotyczne i stany
podniecenia, nadając wyładowaniom motorycznym chorych kierunek
i cel pożyteczny, pozwala zachow ać kontakt z rzeczywistością, ha-
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tnując temsamem rozw ój autyzmu. Nawet w przypadkach bardzo
ciężkich, nie rokujących pomyślnie, np. w schizofrenji, systematyczna
praca ułatwia choremu zachowanie pewnych pożytecznych automatyzm ów i nawyków oraz sprawności praktycznych.
Czynniki te
m ogą stanowić zawiązek ewentualnej rekonstrukcji osobow ości ch o
rego. Zatrudnia się chorych wszelkich kategorji bez wyjątku. Nie
idzie tu o ilość i jakość dokonanej pracy. W wielu przypadkach
trzeba się nawet z tern pogodzić, że chory nie wykonuje pracy p o 
żytecznej i marnuje materjał, oddany do jeg o dyspozycji. Atoli
na pierwszy plan wysuwa się postulat, aby chory miał zajęcie. W ar
tość dokonanej przez n iego pracy ma narazie znaczenie drugorzędne.
T o też na terapję zajęciową kładzie się silny nacisk. W r. 1920
zajętych było w Dziekance 36,57o chorych, w ostatnim roku
przeszło 90®/o.
Rozróżniam y trzy kategorje zajęcia: 1. praca pożyteczna jak
roboty dom ow e, ogrodow e, rolne, biurowe, warsztatowe, 2. zajęcia
luksusowe, podejm ow ane dla przyjem ności; do tej kategorji należą;
malarstwo, fotografowanie, rzeźbiarstwo, muzyka, lektura, udział
w amatorskich przedstawieniach teatralnych, 3. zatrudnienie niepro
duktywne ja k : skubanie lub darcie szmat odkażonych; zajęcie to
przeznaczone jest dla chorych niedołężnych, otępiałych, pom iesza
nych, niezdolnych do innej pracy. Dla tych pacjentów, których
trudniej jest zająć, przeznaczone są gry towarzyskie, tennis, footbai,
tańce. Zatrudnienie chorych zasługuje na uwagę nietylko z prze
słanek psychjatrycznych, lecz także ze w zględów hygjenicznych
i ekonom icznych. Zajęcie odwraca uwagę chorego od bodźców ,
podniecających w zruszeniow ośc i odsuwa sposobność do zatargów
z towarzyszami, ułatwia zignorowanie własnych dolegliw ości w po
staci urojeń, smutku, troski i łagodzi nastrój.
Zatrudnienie uspokaja egzaltow anego chorego, nadając kie
runek jego zapędom , modyfikując i łagodząc dążności niszczyciel
skie i zaczepne, odw odzi od narow ów szkodliwych jak smarowanie
kałem, m oczem , darcie ubrania i bielizny, odwraca od masturbacji.
Praca na świeżem powietrzu, w ogrodzie, w parku, na dziedzińcu
na roli — w ychow uje ch orego, wprowadzając g o w środowisko
przyjemniejsze, dając mu sposobn ość do robienia spostrzeżeń w róż
nych dziedzinach zm ysłow ych i umożliwia, o ile m ózg nie jest na
ruszony, odnowienie zapom nianych w iadom ości i sprawności umy
słowych, pozwala na tworzenie nowych asocjacji, na zbieranie d o
świadczeń, nabywanie zdolności pożytecznych w praktyce zaw odo
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wej, pobudza do praw idłow ego myślenia, do odczuwania przyrody
i zapobiega zanikowi władz psychicznych, które w nieczynności
pow oli ale stale zmniejszałyby się do minimum.
Praca fizyczna zastępuje środek
fizjologiczne zm ęczenie i sen.

nasenny,

bo sprowadza

Ubogi ozdrow ieniec w chwili opuszczenia Zakładu otrzy
muje za pożyteczną dla Zakładu pracę pewne wynagrodzenie pie
niężne, które mu ułatwi powrót do domu i uchroni w pierwszych
dniach przed troską o utrzymanie, co wpływa dodatnio na nastrój.
Z punktu widzenia hygjeny wypada nadmienić, że praca fi
zyczna na świeżem powietrzu podnosi czynności serca i płuc, re
guluje trawienie i ciepłotę cielesną, hartuje chorych, zaziębienie
pojawia się rzadziej. Zatrudnienie chorych na dworze wyludnia
pawilony, a nieliczni pozostali mają więcej powietrza na własny
użyte <, przebywają w korzystniejszych warunkach hygjenicznych.
Ze stanowiska ekonom icznego zajęcie chorych przynosi
dla Zakładu materjalne korzyści pośrednie i bezpośrednie (cf. Al.
Piotrow ski: Sam owystarczalność publicznych szpitali psychjatrycznych. Nowiny Psychjatryczne, 1927, IV). Niejeden chory podnie
cony z zapędami niszczycielskimi zabawiałby się wybijaniem szyb,
łamaniem mebli, rozdzieraniem bielizny, pościeli i pow odow ałby
znaczne straty, gdyby odpowiednie zajęcie nie zm odyfikowało jego
zapędów i nie zużyło ich dla celów pożytecznych.
Od kiedy
w Dziekance zaprowadzono systematyczne leczenie zajęciowe, t. j.
od r. 1919, liczba przedmiotów i sprzętów, uszkodzonych przez pa
cjentów podnieconych zmniejszyła się (cf. tabl. III).
Praca fizyczna, sprowadzając sen, zastępuje środki nasenne
i zmniejsza wydatki aptekarskie. Wskutek pracy pacjent prze
kształca się w w artościow ego pomocnika, pozwalającego siły swe
zużytkować dla potrzeb Zakładu, co umożliwia redukcję personału
i zmniejsza wydatki na służbę. Nie każde zajęcie, nie każda praca
odpowiada skłonnościom i dążeniom chorego, to też pracę przy
stosowuje się do sił fizycznych i zdolności psychicznych pacjenta.
Chorych używa się nawet do pom ocy w pielęgnowaniu niedołę
żnych towarzyszy, wybierając odpow iednie osoby do odpowiednich
chorych. Nie każdy pacjent nadaje się do pielęgnowania chorych
albo na pomocnika pielęgniarza, tak samo jak nie każdy rodzaj rę
koczynów pielęgniarskich może być wykonywauny przez pacjentów.
Jeżeli pacjent jest pobudliwy, bojażliwy, nie należy zatrudniać g o
przy zabiegach chirurgicznych, bo pod wrażeniem widoku krwi
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albo przejawów bólu ze strony opatrywanego m oże zasłabnąć, zem
dleć, a histeryk m oże nawet dostać napadu szału z gwaltownemi
wyładowaniami skierowanemi przeciwko lekarzowi lub pielęgnia
rzowi. Terapja zajęciow a w obecnej postaci została wprowadzona
w Dziekance przez Al. Piotrow skiego w roku 1919 i rozwijała się
konsekwentnie i samodzielnie, przyjmując swoistą formę. Niesłu
szne zatem jest twierdzenie Dr. Beckera w Warszawskiem Czasopi
śmie Lekarskiem z listopada 1928, że w Dziekance stosuje się terapję zajęciow ą w edług metody Simona. O metodzie Simona pra
sa lekarska referowała dopiero w 1924 roku, gdy tymczasem w tym
samym roku na IV. Zjeździe Psychjatrów Polskich w Lublińcu re
ferował Al. Piotrowski o sw oich doświadczeniach z terapją zaję
ciow ą w Dziekance i osiągniętych wyraźnych rezultatach, które
wyrażały się wysoką liczbą zatrudnionych pacjentów, która już
wtedy wynosiła 95.4o/o ogółu chorych. D odać należy, że zatrudnienie
chorych w pojęciu Piotrow skiego obejm uje nietylko systematyczną
pracę pożyteczną lecz oznacza zajęcie w szelkiego rodzaju. Do osiągnięcia dodatnich w yników w wychowaniu chorych przez sy
stematyczne zatrudnienie dopom aga racjonalna psychoterapja, która
reguluje w pływ odn ośn ego środowiska na ustrój chorego. Im
więcej ono przypomina pom yślne warunki bytu z okresu przedch orob ow eg o, ewtl. im więcej poziom em socjalnym i etycznym
przewyższa dawniejsze stosunki dom ow e, temwlęcej chory wyka
zuje uspołecznienia i odwrotnie. Psychoterapją kieruje zasada, że
chory powinien odczuw ać, że kuracja je g o w zakładzie jest dla
niego dobrodziejstw em ; ch orego łatwo m ożem y pogodzić z losem,
jeżeli mu jego położenie złagodzim y, jeżeli mu damy sw obodę ru
chów , rozumie się w granicach m ożliw ości, jeżeli z chorymi będzie
my postępow ać otwarcie 1 szczerze. Niekiedy posługujem y się ro
dziną ch orego jako czynnikiem leczniczym ; jeżeli rodzina sobie te
g o życzy i jeżeli żadne w zględy natury lekarskiej nie stoją na prze
szkodzie, zezwala się krewnym nawet na pobyt w pawilonie razem
z chorym . T o m oże być pożyteczne, zwłaszcza w okresie rekon
walescencji, gdy chory, potrzebujący jeszcze opieki zakładowej,
winien nawiązywać już kontakt z życiem zewnętrznem.
Nie należy zapom inać o wpływie sugestji zbiorow ej działa
jącej na ch orego (cf. Al. P iotrow ski: Jak winien wyglądać n ow o
czesny szpital psychjatryczny. Nowiny Psychjatryczne, 1929, I1I-IV).
Sugestja ta przejawia się przedewszystkiem w tern, że chorzy przyj
mują złe zwyczaje, obyczaje, nawyki, które wpływają ujemnie na
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objaw y psychotyczne. Początek bierze ona od chorych niezado
w olonych, paranoików, alkoholików, manjaków, od chorych cierpią
cych na urojenia prześladowcze i innych, którzy stanowią po
ważną część kontygentu pacjentów. Ci niezadowoleni chorzy przed
stawiają element, w yw ołujący infekcje psychiczne, podważają
oni zaufanie chorych do lekarza, podniecają i pobudzają in
nych do pieniactwa, narzucają się swojemi radami, wmawiają to
warzyszom , że są upośledzeni w sw oich prawach. Przed tą in
fekcją psychiczną najlepiej uchronić chorych, przenosząc pieniaczy
na oddziały z chorymi otępiałymi, niedołężnymi, jak już wyżej za
znaczono, w zgl. działając za pom ocą kontr-sugestji, t. zn. przez
poufne pogadanki podczas częstych i dłuższych wizyt lekarskich.
Jako przykład wpływu psychoterapji na chorego niechaj posłuży
terapja psychoz manjakalno-depresyjnych (cf. Al. Piotrowski: Le
czenie i zapobieganie psychoz manjakalno — depresyjnych. Nowiny
Psychjatryczne, 1927, IV). Specjalnych środków leczniczych terapja
psychoz m .-d . nie posiada mimo licznych prób ustalenia właściwej
metody leczniczej. Zalecane są najrozmaitsze sposoby zwalczania
choroby, nie wyłączając psycho-anaiizy i hypnozy. Leków mamy
obfity wybór. Środki te okazały się mniej lub więcej problema
tyczne. Dobre wyniki osiągnięto w Dziekance, działając tylko ok o
licznościow o przez czystość ciała, bielizny, otoczenia, dużo świeże
g o powietrza i światła, przez obfity i smaczny pokarm, kontrolę
funkcji fizjologicznych. Momenty te służą do wywołania uczucia
błogości u chorego i wpływają przez to uspokajająco. Zarzucono
w ob ec niespokojnych manjaków metody uspokajające, wymienione
poprzednio przy omawianiu stosowania środków tradycyjnych dla
niespokojnych chorych w ogóle. W iększość chorych uspokaja się
prędzej, jeżeli się im da sw obodę ruchu i skieruje ich uwagę w inną
stronę.
Łatw o pobudliwych, drażliwych, agresywnych chorych
omija się, daje się im zajęcie odpowiadające ich upodobaniu. G ło
śnych, krzykliwych, śpiewających manjaków zachęca się do śpiewa
nia chórow ego, łatwych, popularnych, w esołych piosenek, albo do
tańców zbiorowych. Silnie podnieconych, wyprowadza się na dłuż
sze przechadzki, gdzie mają sposobn ość do wyładowania nadmiaru
energji bez szkody dla otoczenia, a po pow rocie podaje się im
obfity, smaczny pokarm. Chorzy uspokajają się wtedy dość szyb
ko i nastrój ich bywa pogodniejszy i łagodniejszy. Siły cielesne
przy tern nie słabną więcej niż w kąpieli prolongowanej, w zawi
janiu kocow em i t. p. Pacjentów, zdolnych do pracy, zatrudnia się
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odpow iednio. Jeżeli w taki sposób nie można uspokoić chorych
hałaśliwych, stosuje się wtedy metody dla uspokojenia chorych
niespokojnych w og óle, a w ięc rozm ieszcza się na oddziałach, gdzie
przebywają pacjenci otępiali, słabowici, obojętni. Tu krzykliwy, pieniaczący manjak widząc, że nie robi na otoczeniu żadnego wraże
nia, uspokaja się wnet, a niekiedy staje się nawet pożytecznym
pomocnikiem na oddziale. Terapja chemiczna jest w takich przy
padkach do pew nego stopnia zbędna.
Zalecany gardenal okazał
się przeważnie bezskutecznym środkiem.
Organoterapja, miano
wicie owarjoterapja, stosowana u kobiet, które zachorowały w w ie 
ku inwolucyjnym , wyników decydujących nie dała. Natomiast warto
posługiw ać się w lecznictwie psychoz m.-d. fizykoterapją we w szyst
kich jej postaciach, t. j. hydro — balneo — elektro — mechano —
terapją jako -środkiem leczniczym o wysokim walorze, który
działając na organizm dodatnio, wywiera błogi wpływ na nastrój
chorego i tą drogą pośrednią poprawia jego stan psychiczny. A już
ten moment, że chory widzi jak się nim opiekują, interesują, wpły
wa sugestywnie dodatnio na niego. Rozumie się, że należy indy
widualizować i stosow ać terapje łagodnie; pacjentów, skłonnych do
halucynacji, zwłaszcza w postaci om am ów dotykowych, nie należy
elektryzować. Niektórzy chorzy uspokajają się już, gdy spostrzegą,
że ich się leczy w postaci tak w idocznej jak leczenie fizykalne.
M elancholików ze skłonnością do samobójstwa ochraniamy w Dzie
kance w ten sposób, że oddaje się ich pod opiekę specjalnie w y
szkolonych i doświadczonych pielęgniarzy, którzy w każdym przy
padku zobowiązują się pisemnie do troskliwego i bacznego czu
wania nad chorym pod odpowiedzialnością sądową. Przeciwko
uporczywym i dręczącym silnym stanom lękowym najlepszym jest
stary znany sposób zastrzykiwania ekstr. opii, do kilka razy na
dobę. Jeżeli zabiegi te nie skutkują w pierwszych dniach, nie kon
tynuujemy ich dłużej.
Na osobną wzmiankę zasługuje leczenie bezsenności w Dziekance.
Szczegółow a rejestracja chorych z zaburzeniami snu wykazuje, że
mężczyźni potrzebują n aogół rzadziej środków hypnotycznych niż
kobiety. Fakt ten przypisuje się okoliczności, że mężczyźni prze
bywają więcej na świeżem powietrzu i są ruchliwsi przy pracy, to
też do snu kładą się zmęczeni i śpią lepiej. Kobiety zaś, szcze
gólnie w porze zimowej, siedzą w domu, trudniąc się robótkami
ręcznemi, naprawianiem bielizny, klockowaniem. W Dziekance na
og ó ł nie zapisuje się środków hypnotycznych, albowiem długoletnie
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systematycznie przeprowadzane badania nad bezsennością wykazały,
źe chodzi tu zwykle o bezsenność parcjalną, okresową. Chorzy
albo sypiają mało przez pewien krótki okres, powracający od czasu
do czasu, albo nie sypiają wcale. Gdy okres bezsenności minie,
zjawia się znowu sen prawdziwy bez względu na to, czy się sto
suje środki nasenne czy nie, Al. Piotrowski wychodzi z za
łożenia, że dorosła zdrowa osoba, pracująca ciężko cieleśnie, po
trzebuje na dobę przeciętnie 7 godzin snu, źe chory z ostrą psy
chozą, śpiący 4 godziny na dobę, nie potrzebuje nasennika (cf. Al.
Piotrow ski: Lecznictw o psychjatryczne w Dziekance, Nowiny Psychjatryczne 1925, 1). Krótkotrwały sen naturalny jest zdrowszy, niż
sen, wywołany nasennikiem. Rejestruje się chorych, którzy sypiają
mniej niż 4 godziny na dobę i obserwuje się dokładnie dalszy
przebieg tej bezsenności, przyczem okazuje się, źe chorzy niektórzy
mają krótkie okresy bezsenności i tym chorym nie podaje się nasenników. Dopiero po 3 nocach bezsennych, w zgl. po 3-ch dniaęh
podczas których chory sypiał mniej niż 4 godziny na dobę, poda
je się nasennik w wysokiej dawce, zwykle nirwanol 0,9— 1,2— 1,5
(cf. Al. Piotrow ski: „U eber Hydantoine ais Hypnotica“ , Miinch.
Med. W ochenschrift 1916/43), poczem następuje zaraz albo dzień
później okres krótszy lub dłuższy dostatecznego snu. Jeżeli sen
nie następuje, dow odzi to, źe pacjent przebywa okres bezsennością
w którym nasenniki nie skutkują. Zwykle po paru dniach sen
wraca spontanicznie bez udziału środków hypnotycznych.
Mimo wyżej przytoczonych zmian radykalnych w lecznic
twie psychjatrycznem w Dziekance, zapanowały w Zakładzie sto
sunki, które udowodniły, źe system leczniczy, stosowany w osta
tnich 10-ciu latach w Dziekance nie pogorszył og óln eg o stanu pa
cjentów, lecz poprawił stosunki wewnętrzne Zakładu. Stan zdrow o
tny pacjentów poprawił się. Odsetka wypisanych w stanie w y
zdrowienia i polepszenia wzrosła, odsetka niewyleczonych i zmar
łych zmniejszyła się. W załączonych tablicach zestawione są nie
które zapiski statystyczne, zrobione w celu porównania stanu rzeczy
w poszczególnych latach dla wykazania skutków lecznictwa psy
chiatrycznego w Dziekance dawniej a obecnie stosow anego.
TABLICA I.
Ilość pacjenlów zatrudnionych w poszczególnych latach, określona w odsetkach.
Rok

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

proc.

37,7

36,5

57,.5

76,5

85,5

95,4

94,4

92,7

90,3

93,0
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Tablica IV. Wypisani.
1928
1925
W ypis, w r.
1919
353
198
chorych
169
sine
2--1.O10/0
morbo
2=1.180/o
4-= 1.130/0
w stanie
wyleczenia21=12.420/o1
,
^43=21.720/01
^^98=27.760/01
w stanie
i 26,62
t 53.54
i 54.96
polepszenia 2 4 = 1 4 .200/oJ
6 3 = 3 1 .820/oJ
9 6 = 2 7 .2O0/o)
niewyleczonych
zmarłych

51=30.200/o|
71= 42 .0 0 0 /o/

43^ 21,720/ol
47=23.730/oJ

‘

76=21.530/o|
79= 22 .38o/oi

’

Ze załączonych tablic wynika, że mimo stosowania odm ien
nych metod leczenia i mimo znacznego w ostatnich latach wzrostu
ilości chorych, leczonych w ciągu roku w Dziekance, niepożądane
zjawiska w rodzaju zanieczyszczeń, odleżyn, sam ow olnego odd ilania się chorych z oddziałów zamkniętych, uszkodzenia przedm io
tów, nie pom nożyły się, lecz raczej występowały rzadziej, że w y 
mienię tylko następujące; W ciągu roku 1919 na 579 leczonych
zapisano 2489 przypadków zanieczyszczenia się chorych, natomiast
w ciągu roku ostatniego na 1388 leczonych było tylko 18 przypad
ków zanieczyszczenia. W r. 1919 notow ano 7 chorych z odleży
nami, powstałemi w Zakładzie, w r. 1928 tylko u jednego chorego
odleżyny powstały w Zakładzie, dwaj inny przybyli z odleżynami.
W r. 1919 (leczono 579 chorych) uszkodzeniu przez pod
nieconych chorych uległy 74 sprzęty, w r. 1928 (leczono 1388 ch o
rych) tylko 57 przedmiotów zostało^uszkodzonych.
Niekorzystnie przedstawia się jedynie pozycja, obejmująca
statystykę bójek między chorymi. Bójek było w ostatnich latach
stosunkow o więcej niż poprzednio. Zjawisko to znajduje wytłómaczenie w okoliczności, że chorzy pobudliwi, kłótliwi, zaczepni,
skłonni do wyładowań gwałtownych nie byli krępowani, izolowani
i zamykani w celach, lecz przebywali na sw obodzie w towarzystwie,
razem z innymi ch orym i; między elementami tego rodzaju nie
trudno o kłótnie.
Korzystniejszy obraz przedstawia znów statystyka z tablicy
IV, wykazująca, że stan zdrow otny pacjentów nie pogorszył się,
lecz polepszył.
Między wypisanymi z r. 1919 było w yleczonych i pole
pszonych tylko 26,620/ q, w 1925-roku 53,54\ , w r. 1928 zaś 54,96\ .
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N iew yleczonych i zmarłych było w 1919 roku 72,2o/o, w 1925 roku
45 ,450/ 0, a w r. 1928 tylko 43,91%. Poprawiła się także statystyka
śmiertelności. Między wypisanymi z. r. 1919 było zmarłych 420/o,
w 1925 roku 23,730/„, w r. 1928 natomiast tylko 22,380/o. W sto
sunku do ilości leczonych śmiertelność obniżyła się z 12 proc.
(1919) do 5.18 proc. (1928 r).
Odsetka pacjentów wypisanych w stanie wyleczenia i po
prawy była zatem w roku 1919 niższa niż odsetka niewyle
czonych i zmarłych i wynosiła mniej niż 50o/o, natomiast w r. 1928
była wyższa niż odsetka niewyleczonych i zmarłych i wynosiła
więcej niż 500/o wszystkich wypisanych.
P ow yższe cyfry świadczą wyraźnie o racjonalności i war
tości metod lecznictwa psychjatrycznego stosow anego w ostatnich
10 latach w Dziekance. M etody te są zastosowalne w każdym za
kładzie psychjatrycznym bez względu na ilość chorych w nim prze
bywających i leczonych, jak również bez względu na pochodzenie
chorych.
Twierdzenie, jakoby system leczniczy, stosowany w Dzie
kance, był możliwy tylko dla tego, że Zakład miał mniejszą fre
kwencję i że skład chorych przedstawiał jednolitą warstwę, że lud
ność wielkopolska jest spokojna i stoi na wysokim poziomie kul
turalnym i chorzy łatwo poddają się praktyce szpitalnej, nie we
wszystkich szczegółach jest zgodne z faktami.
Statystyki powyższe bowiem wykazują, że ruch się zna
cznie w zm ógł, a jednak wzrost ilości chorych nie wpłynął ujemnie
na skuteczne oddziaływanie systemu terapeutycznego. Że system
ten także nie wymagał specjalnego doboru chorych, jak niektórzy
mylnie przypuszczają, dow odzi ch oćby ta okoliczność, że w Dzie
kance leczyli się i leczą chorzy ze wszystkich ziem Polski z jej
najdalszych krańców (z Poznańskiego 673 chorych, z innych w o
jewództw 354), ludzie różnego pochodzenia socjalnego i charakteru,
różnej rasy, odm iennego wyznania i wychowania, o różnej i od
miennej strukturze psychicznej i kulturalnej, o różnym stopniu cy
w ilizacji; między nimi są niebezpieczni przestępcy, złośliwi, agre
sywni, kryminalni psychopaci i pieniacze różnorakiego typu
i temperamentu.
Słyszało się opinję, że system leczniczy, obowiązujący od
lat 10 w Dziekance, wymaga ilościow ego zwiększenia służby pie
lęgniarskiej. Tymczasem przeciwnie, rzecz się ma inaczej. System
ten pozw olił zredukować ilość pielęgniarzy i pielęgniarek. W ^r.
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1919 stosunek ilościow y personału pielęgniarskiego do chorych
przedstawiał się jak 1 :8 , w r. 1928 natomiast jak 1:10. Wpraw
dzie ruch chorych w Dziekance nie był tak liczny jak w zakładach
wschodnich. Za to też ilość lekarzy była znacznie mniejsza, ich
obowiązki z tego pow odu trudniejsze i służba uciążliwsza. Jeżeli
bowiem w zakładzie z dużym ruchem przyjęć lekarz miał w tygo
dniu jeden dzień dyżurny i w tym dniu przyjął dwóch chorych, to
mimo to w tygodniu miał- pracy mniej niż lekarz w Dziekance, na
którego w tygodniu przypadały nieraz 3 - 4 dyżury z każdorazowem
jednem przyjęciem. W pierwszym przypadku lekarz miał w tygo
dniu dw óch nowych pacjentów, w drugim przypadku natomiast
miał ich 3 —4.
Były okresy, mianowicie latową porą, kiedy starsi lekarze
wyjechali na urlop, a młodsi ze w zglądów zarobkowych przyjęli
zastępstwo praktyki prywatnej, nie chcąc pozostać na stanowisku
żle płatnego urzędnika, że na 1000 chorych przypadło tylko dwóch
lekarzy. I w takich niepomyślnych warunkach system leczniczy
stosowany w Dziekance został podtrzymany w całej pełni i wyka
zał swoistą wartość praktyczną.
W ob ec pow yższych danych i rozważań nasuwa się wnio
sek, że lecznictwo psychjatryczne, stosowane od 10 lat w Dziekan
ce, stanowi krok naprzód na drodze rozwoju psychjatrji prakty
cznej i zasługuje na uwagę i zainteresowanie fachow ców .
Za pow ierzony temat i cenne wskazówki przy wypracowaniu
tegoż niech w olno mi będzie podziękow ać p. Dyr. Al. Piotrowskiemu.

Hópital Psychiatriąue public de Dziekanka— Dir. Dr. med. Dr. phil. A L . PIOTROWSKI

Le traitement des malades a Dziekanka au cours des dix
annees dernieres.
Par Le Dr. Fr. Wilczyński.
Rapport prśparć pour le XIfieme Congrńs des M śdecins et des
Naturalistes Polonais ń W ilno, le 26—29 Septembre 1929.

Le traitement psychiatriąue est sous le jou g d’une serie
de formes traditionnelles, qui se trouvent supetflues.
Les murs, les grillages, les cellules isolees, les camisoles
de force, les masąues, les gants, les lits grilles, 1’alitement force,
les bains prolonges, l’enveloppement en couvertures, les injections
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de scopolam ine et de morphine et la distribution en masse de somnifóres sonł nuisibies et sans valeur. C’est pourquoi Al. Piotrow
ski s’est abstenu de ces methodes de traitement, a aboli les murs
en grandę partie, les grillages, les cellules isolees et tout facteur
de contrainte et les a remplaces par une alimentation abondante
et nourrissante, par une preparation systematiąue des malades a la
vie sociale et familiale en les accoutumant par une psychotherapie
raisonnće au travail, ^ I’ observance des lois de Thygiene. II les a
tenus autant que possible k un niveau 61ev6 de civilisation et a
considćrablement developpe le fravail com m e agent therapeutique
(environ 900/o des malades sont occupes k toutes sortes de travaux).
Malgre ces reformes, le traitement psychiatrique ^ Dzie
kanka a eu des resultats qui prouvent que le systeme adoptć au
courant de ces dix annees n’a nullement empire 1’etat genćral mais
l’a plutót ameliore.
Le nombre d’accidents facheux com m e suicides, fuites, endommagement des objets par les malades agitćs n’a pas crfl mais a
diminue.
L’etat sanitaire s’est amćliore. Le pourcent des malades
sortis de Tetablissement en etat de guerison ou de Tamelioration
avant ces dix annees derni^res ćtait plus bas que le pourcent des ma
lades non gueris ou morts et comportait moins que 500/o, tandis
que pendant 1’annće derniere ce pourcent ćtait plus haut que ce
lni des non gueris et des morts et s’elevait k plus de 500/o de tous
les malades sortis de Thopital. C’est k dire que le pourcent des
malades gueris et ameliores a augmente tandis que le pourcent
des non gueris et des morts a diminue.
L ’auteur joint des tables statistiques et en vient ń la conclusion que la therapeutique psychiatrique pratiquee pendant ces
dix annees k Dziekanka com porte un progres dans la voie du
developpement de la psychiatrie pratique.

Krajowy Zakład Psychjatryczny Dziekanka
Dyr. Dr. med. Dr. phil, Al. PIOTROWSKI.

Bezsenność u osób psychicznie chorych i jej
zwalczanie w Dziekance.
Skreślił
Dr. HENRYK ZAJĄCZKOW SKI.
Referat zgłoszony na XIII Zjazd Lekarzy i Przyrodników polskich
w e Wilnie w dniu 26—29 września 1929 r.

Patologia

snu-m ianow icie kwestja bezsenności jest od lat

10-ciu przedmiotem żywych zainteresowań i badań w Dziekance
§
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i od tegoż czasu są prow adzone dokładne statystyki wypadków
bezsenności, spotykanych w całym materjale zakładowym, tj. u
ok oło tysiąca chorych dziennie. Od lat 1 0 -c iu traktowanie bezsen
ności w Dziekance jest konsekwentnie jednakowe i jednolite.
Jako minimum koniecznego snu przyjęto cztery godziny na
dobę, interwencja zaś lekarska w chodzi w grę dopiero po upływie
trzech dni, podczas których pacjent stale niedosypiał poniżej przy
toczonej granicy snu koniecznego. Te cztery godziny snu konie
czn eg o zostały w ypośrodkow ane po długoletniej obserwacji i do
świadczeniach, po których przekonano się, że pacjent cierpiący na
ostrą psychozę i nie pracujący fizycznie, sypiający cztery godziny na
dobę - nie traci na wadze i że cztery godziny snu występującego
spontanicznie są wystarczającem minimum koniecznego w ypoczyn
ku do restytucji jeg o sił życiowych.

W roku 1924 pisał już Al. Piotrowski w Przyczynku do
lecznictwa psychjatrycznego (Nowiny Psychjatryczne No. 7, 1924 r):
„ Wychodzimy bowiem z założenia, że dorosła zdrowa osoba, pra
cująca ciężko cieleśnie, potrzebuje na dobę przeciętnie 7 godzin snu.
Wobec tego chory z ostrą pyschozą śpiący bez nasennika 4 godziny
nie potrzebuje brać na sen, albowiem krótki sen naturalny jest
więcej wart, niż kilkunastogodzinny sen sztuczny."
T o długoletnie jednolicie i konsekwentnie prowadzone tra
ktowanie bezsenności, dało m ożność zrobienia szeregu cennych
spostrzeżeń, które postaram się poniżej wyłuszczyć.
Należy nadmienić, że jakkolwiek kwestja istoty snu i jego
znaczenia jest przdmiotem bardzo żywych badań i zainteresowań
całego
szeregu najpoważniejszych
neurologów
i psychjatrów
w okresie ostatniego dziesięciolecia i wielki m iędzynarodowy kon
gres w 1927 r. w Paryżu i kongres n eurologów i psychjatrów nie
mieckich w Baden - Baden zostały jej specjalnie pośw ięcone, a była
ona również głów nym tematem na kongresie internistów w Wiesbadenie w 1914 r., to jednakże sprawa bezsenności jest, jak dotąd,
jakby nieco po macoszem u traktowana, co specjalnie uwypukliło
się na kongresie paryskim.
Pom im o obszernego materjalu z dziedziny badań nad snem,
z jakiego korzystałem, nie natrafiłem w odnośnej literaturze na
systematyczne i na liczniejszym materjale oparte, długoletnie ba
dania nad bezsennością, to też materjał doświadczalny) którym roz
porządzam w Dziekance będąc tak rozległym już, a priori, pozwala
wnioskować, że da nam m ożność zrobienia nowych, cennych spo-
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strzeżeń nad bezsennością. Przypadki bezsenności, notowane przez
naszą statystykę, zachodziły u pacjentów cierpiących na najróżniej
sze zaburzenia psycho - nerw ow e; nieledwie, że każda z chorób
psychicznych, czy nerwowych ma w naszej statystyce swoich przed
stawicieli. I tak obserwowaliśm y bezsenność w nerwicach, w za
burzeniach pourazowych, w psychozie manjakalno - depresyjnej,
w epilepsji, schizofrenji, w schorzeniach kiłowych, w zachorzeniach
poencefalitycznych, w organicznych psychozach wieku podeszłego,
jako też w psychozach infekcyjnych i intoksykacyjnych, w psychopatji i u oiigofr-eników. Należy podkreślić nadzwyczajną rezerwę
i konserwalywność traktowania bezsenności w Dziekance, która
wyraża się w przyjęciu niskiej granicy snu koniecznego, tj. 4 g o 
dziny na dobę, kiedy ogólnie przyjm owano 5 godzin, oraz w bar
dzo późnej interwencji terapeutycznej, bo dopiero po trzech nastę
pujących bezpośrednio po sobie dobach bezsenności. Ten zacho
waw czy stosunek -do bezsenności pozwala obserw ow ać ją jakby
w swej m ożliwie czystej formie jaknajmniej skażonej ciągłą inter
w encją lekarską utrudniającą orjentowanie się w istocie 1 przebiegu
bezsenności u intensywnie pod tym względem leczonych chorych.
Najważniejszym objawem, który się rzuca w oczy przy
studjowaniu tablic statystycznych bezsenności prowadzonych w Dzie
kance, a który był już kilkakrotnie podkreślany przez Al. Piotro
w skiego, - jest okresow ość zaburzeń snu - a mianowicie okresy bez
senności występują po pewnym, zwykle jednakowym interwale; je
żeli chcielibyśm y zrobić wykres przebiegu takich typowych zabu
rzeń snu, to byłby on krzywą falistą o zbliżonych do siebie długo
ściach fali. Pacjent taki, zwykle co parę tygodni, ma parę dni
bezsennych, a następnie zwykle spontanicznie wraca sen, który po
paru tygodniach znowu się wyczerpuje.
Ten nadzwyczaj ciekawy ^objaw okresow ości bezsenności
występuje nader drastycznie w znacznej większości obserwowanych
przez okres 1 0 -cio letni, naszych przypadków u pacjentów nale
żących do najróżniejszych wyżej wymienionych grup chorób m óz
gow ych.
Fakt pow szechności występowania tego objawu podkreśla
ogrom nie znaczenie i ważność spostrzeganych zaburzeń. Musimy
nadmienić, że w ysokość i długość fali wykresów bezsenności u po
szczególnych chorych jest różna, tak co do długości jak i w yso
kości fali. W 1928 r. wciągnięto do statystyki cierpiących na bez
se n n o ść- 119 m ężczyzn i 147 kobiet.

Należeli oni do

następujących
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grup ch o ro b o w y ch : 34 przypadki schorzeń na tle luetycznem, 58
przypadków psychozy manjakalno - depresyjnej, 52 przypadki schizofrenji, 29 epilepsji, 41 oligofrenji ze stanami podniecenia, 3 przy
padki paranoi, 6 parafrenji, 10 psychoz poencefalitycznych, 4 psy
chozy starcze, 5 psychoz arterjo - sklerotycznych, 6 przypadków
psychopatji, 6 pomieszania i 3 przypadki delirium tremens.
Jak widzimy, mają w tej statystyce znaczną przewagę ko
biety (147 na 119), szczególniej jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt,
że pacjentów jest w zakładzie więcej, aniżeli p a cjen tek -i tak
w 1928 r. przeciętnie wypadało na 1000 chorych - 460 pacjentek
i 540 pacjentów. Fakt ten tłóm aczy się różnicą zajęć pacjentów
i pacjentek; pacjenci bowiem przeważnie zajęci są pracą fizyczną
na świeżem powietrzu, dużo chodzą i dużo się ruszają - a pacjen
tki prowadząc tryb życia mniej ruchliwy, mniej wyładowują się fi
zycznie z racji rodzaju ich zajęć (szwalnia, koronkarstwo, praco
wnia pantofli, haftowanie itd).
Jak widzimy, tak różnorodne schorzenia m ózgow e, na które
cierpią wyżej wymienieni pacjenci, dają podobny przebieg zaburzeń
bezsenności. W e wszystkich tych przypadkach bezsenność prze
biegała okresow o i po dłużej lub krócej trwającym okresie bezsen
ności następował znowu okres dostatecznego snu. Dla ilustracji
pow yżej opisanego przebiegu bezsenności podajemy tablicę bezsen
ności za dwa bezpośrednio po sobie następujące miesiące, prowa
dzoną w Dziekance, z której cytujemy 10 pacjentów i 14 pacjentek
cierpiących na choroby, należące do różnych grup schorzeń psychonerwowych.
Dla dokładniejszego objaśnienia tablic statystycznych muszę
nadmienić, że ilość godzin snu jest liczona na dobę i sumowany
jest czas snu z n ocy i dnia. Do wykazu pacjentów, cierpiących
na bezsenność, są wciągani jedynie ci pacjenci, którzy podczas ca
łej doby spali mniej aniżeli 4 godziny i ilość tych godzin niedo
statecznego snu jest notowana. O ile pacjent spał w ciągu nocy i
dnia w ięcej niż 4 godziny — w rubryce jest to zaznaczone jedynie
kreskami lub wyjątkowo jest podana liczba wyższa niż 4 godziny.
Podkreślenie zaś oznacza, że podano w tym czasie chore
mu nasennik.
Dla dokładniejszego zobrazowania om ówim y bliżej każdy
z cytowanych przypadków.
Pacjent Sr. cierpi na porażenie postępujące, znajduje się
stale w stanie hypomanjakalnym i, poza innemi dolegliwościam i

Tablica bezsennych.
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ma dtiiższe okresy bezsenności. Jak widzimy w tablicy, pacjent
ten co pewien okres sypia poniżej czterech godzin na dobę. Przez
wyżej cytowane dwa miesiące u pacjenta Sr. raz tylko interwenjowano, t. j. 3-go pierwszego miesiąca, podając mu nasennik, po
którym spal 6 godzin, a następnie przez 3 doby spał dostatecznie.
W okresie bezsenności od 11-go do 15-go włącznie pierwszego
miesiąca, żadnych środków nasennych choremu nie dawano, po
nieważ zaburzenia te nie przechodziły zakresu, oznaczonego w Dzie
kance, i jak widzimy, po kilku dniach bez żadnego nasennika wra
ca u pacjenta dostateczny sen. W drugim przypadku pacjent M.
cierpi na psychozę padaczkową, gdzie ostre zaburzenia psychiczne
są ekwiwalentem napadów kurczowych. Zaburzenia te połączone
są z bezsennością, która też występuje tu okresowo. Pouczającym
tu zwłaszcza jest okres bezsenności, trwający od 27-go pierwszego
miesiąca do 4 włącznie następnego miesiąca, gdzie nie odniosło
żadnego skutku dwukrotne podanie silnej dawki nasennika, a na
stępnie po wyczerpaniu się okresu bezsenności — sen wraca sa
moistnie bez żadnego współdziałania terapeutycznego.
Przypadek ten wymownie dowodzi, jak małe znaczenie
lecznicze mają nasenniki, jak działanie ich jest li tylko pozorne,
nie zmieniające samego przebiegu bezsenności.

W przypadku trzecim, pacjent cierpiący na schizofrenję,
również ma okres dłużej trwającej bezsenności.
W przypadku tym obserwujemy w dniu 16-go i 17-go dru
giego miesiąca objaw spóźnionej reakcji na nasennik, po którego
podaniu pacjent śpi w nocy tylko 2 godziny i dopiero następnego
dnia następuje sen z przemęczenia, „Nachschlaf“, po działaniu toksycznem nasennika, i trwa 8 godzin. Przypadek czwarty bezsen
ności okresowej zachodzi u pacjenta, cierpiącego na psychozę manjakalno-despresyjną, który w okresie przytoczonym w statystyce,
znajdował się w stanie depresji i zahamowania; stan ten połą
czony był również z niedomogą snu, która występowała w postaci
okresowo przebiegających nasileń. Pod Nr. 5 rejestrujemy cięż
kiego epileptyka, który poza często . pojawiającymi się napadami
kurczowymi przechodzi stany ciężkich padaczkowych zamroczeń.
1 tutaj jak widzimy bezsenność występuje wybitnie okresowo i nie
widzimy wprost różnicy w natężeniu napadów bezsenności, w któ
rych interwenjowano środkami nasennymi — od okresów, w któ
rych nic pod tym względem nie przedsiębrano.
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Szósty przypadek: pacjent cierpi na psychozę manjakalnodepresyjną, znajdował się w okresie obserwacji w stanie hypomanjakalnego podniecenia. Ponieważ pacjent jest starszym człowie
kiem (60 lat) z chroniczną myocarditis, podawano mu częściej środki
nasenne, by dać choremu sercu jaknajwięcej wypoczynku. Jak
widzimy, występuje tu nader wybitnie brak wpływu leczniczego nasenników na istotę przebiegu bezsenności, i tak nasenniki podane
11-go i 28-go pierwszego miesiąca, oraz 22-go i 26-go następn. mie
siąca, nie przerywają okresów bezsenności, które same następnie wy
gasają. W przypadku 7-ym bardzo ciężkiej katatonji, przebieg bez
senności nie różni się od powyżej cytowanych u innych pacjentów,
chorych na całkiem odmienne choroby mózgu. W przypadku 9-ym
widzimy, jak pacjent, cierpiący na psychozę manjakalno-depresyjną,
a znajdujący się w okresie manji, jest dotknięty okresową bezsen
nością. Nader drastycznie występuje tutaj znowu brak wpływu
nasenników na samą bezsenność. W przypadku 10-ym pacjent,
cierpiący na psychozę m. - d,, znajduje się w ostrem manjakalnem
podnieceniu i pomimo, że stan ten trw’a niezmiennie bez żadnych
remisji przez cały okres obserwacji, przebieg bezsenności ma tutaj
również charakter wybitnie okresowy. Po podaniu dnia 28-go
drugiego miesiąca nasennika występuje brak reakcji nań w postaci
snu. Również widzimy brak jakiegoś decydującego wpływu na
senników na przebieg okresowy bezsenności w przypadku 11-ym
u chronicznej manjaczki D.
W przypadku 12-ym, 13-ym, 14-ym pacjentki: oligofreniczka, manjaczka i paralityczka pomimo tak różnych schorzeń mó
zgowych, jakiemi są dotknięte, cierpią na bezsenność w postaci po
dobnie przebiegających okresowych jej napadów. W przypadku
15-ym pacjentka L. znajdowała się w stanie amentywnym, który
wystąpił po odbytym porodzie. Pacjentka ta również była dotknięta
okresową bezsennością. W przypadku 16-ym i 17-ym pacjentki
B. i J. — obydwie cierpiące na psychozę m. - d., obydwie w stanie
manjakalnego podniecenia, cierpiały na bezsenność, przebiegającą
wybitnie okresowo, W przypadku 1 8 -ym mamy znowu epileptyczkę, która w okresach zamroczeń, cierpi też na bezsenność; trze
ba nadmienić, że okresy te nie pokrywają się z sobą kompletnie,
a jedynie korelują.
W przypadku 19-ym i 20-ym dwie parylityczki K. i N. do
tknięte są bezsennością, która szczególnie w przypadku K. wystę
puje wybitnie okresowo; u N. obraz przebiegu bezsenności jest
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nieco zatarty przez częste podawanie nasenników, co znowu ro
biono ze wzglądu na występującą niedomogę serca. W przypadku
21-ym i 2 2 -im pacjentki schizofreniczki D. i B. są dotknięte bez
sennością, która, jak widzimy, przebiega również okresowo. Bez
senność w przypadku 23 - im u paralityczki P. jakkolwiek bardzo
znacznie nasilona, jednakże nie ma charakteru ciągłego, a widzimy
okresy bezsenne przeplatane okresami wystarczającego snu. Jest
to przypadek nader pouczający, gdyż bardzo widocznie dowodzi,
jak nawet bardzo ciężkie przypadki bezsenności nie przebiegają
w postaci ustawicznie ciągnącej się niedomogi snu, lecz noszą ten
sam charakter wybitnie okresowy. Schizofreniczka N. zarejestro
wana pod nr. 24 - ym, cierpi na bezsenność, której przebieg po
twierdza wyżej przytoczoną regułę.

Ażeby módz zdać sobie sprawę i zrozumieć istotę powyżej
przytoczonego przez nas objawu okresowości bezsenności, musimy
zwrócić się do współczesnych poglądów i zdobyczy, zrobionych
w dziedzinie snu.
Ogół badaczy stoi na stanowisku, zajętem przez kongresy
w Paryżu 1 Baden - Baden, że sen jest odrębną czynną funkcją
centralnego układu nerwowego, wprost popędem, zbliżonym do po
pędu płciowego, czy do odżywiania się. Fizjologicznym sensem
snu jest utrzymanie organizmu zwierzęcego w stanie pewnej świe
żości i jędrności psychicznej i fizycznej, która jest w czasie czu
wania nadwątlona.
Rytmem snu i całym nader skomplikowanym zespołem funk
cji snu, którego najważniejszym przejawem jest utrata świadomości,
rządzi hypotetyczny organ snu („Schlafcorpus" — Economo), który
składa się z jednego centrum, czy też licznych ośrodków powią
zanych ze sobą. Najważniejszą funkcją tego organu snu jest ha
mowanie odruchów względnych w dziedzinie kory mózgowej (Pa
włów) i cały szereg czynności regulujących w dziedzinie wegeta
tywnej. Substancje toksyczne powstające w okresie czuwania (Pierron) byłyby najważniejszym bodźcem, działającym na organ snu,
1 jakkolwiek nie bezwzględnie koniecznym, jednak potrzebnym i fa
woryzującym sen jest brak silniejszych podniet zewnętrznych. W ten
sposób dawne teorje czysto somatyczne (Ermiidungstheorien) zo
stałyby wciągnięte i włączone do współczesnego poglądu na istotę
snu. Jako miejsce istnienia ośrodka snu ogólnie uważane jest
(Economo, Demol) hypolhalamus, thalamus i substancja szara pod
stawy trzeciej komory mózgu. Za powyższą lokalizacją centrum
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snu przemawiają: istnienie snu u zwierząt, posiadających w zacząt
kach zaledwie kreso-mózgowie, możność wywołania snu u zwierząt
pozbawionych półkul mózgowych, zmiany zapalne w podstawach
mózgu w encephalitis lethargica, zaburzenia snu występujące przy
nowotworach podstawy mózgu, eksperymenty Demola, a przedewszystkiem ostatnie wspaniałe doświadczenie Hessa w Zurichu, który
wywołuje sen pod wpływem drażnienia słabymi prądami okolicy
thalamus.
Jeszcze raz muszę podkreślić, że zasadniczą różnicą współ
czesnych teorji od dawnej somatycznej, jest to, że kiedy dawniej
uważano sen za pewnego rodzaju stan biernej apatji i bezwładu
całego organizmu, za coś odwrotnego od stanu czuwania, to teraz
uważa się, że sen dochodzi do skutku dzięki wybitnie czynnej
funkcji centrum snu, i jakkolwiek zmierza do restytucji energety
cznej ustroju, to jednakże samowyczerpanie organizmu do powstania
snu nie wystarcza, o ile organ snu nie jest zdolny do wypełniona
swej funkcji.
Na podstawie wyżej przytoczonych współczesnych poglądów
na kwestję snu postaramy się zdać sobie sprawę z tego najważniej
szego objawu, który zarejestrowaliśmy w naszych badaniach sta
tystycznych w Dziekance, to jest okresowość w napadach bezsen
ności. We wszystkich chorobach mózgu, a tych wyrazem są wsze
lakie zaburzenia psychiczne i nerwowe, w które wciągnięte są w
grę chorobową części podstawy mózgu, gdzie znajdują się centra
rządzące snem—musi i funkcja tych centrów być zmieniona, czy to
jakościowo czy ilościowo. O ile będzie ona wzmożona, będziemy
mieli hypersomnię, czy to dłużej trwającą i stale, jak w sprawach
nowotworowych podstawy mózgu, gdzie bodziec drażniący działa
stale aż do swego wyczerpania, które zwykle prowadzi ad exitum;
czy też przez pewien czas tylko jak w początkowym zapalnym
okresie podrażnienia w encephalitis lethargica, lub napadowo jak
w narkolepsji. Tam, gdzie wysuwają się na plan pierwszy zmiany
jakościowe funkcji snu, będziemy mieli objawy dysocjacji kompleksu
snu, jak stany kataleptyczne, kataplektyczne, lunatyzm, hypermotivitas we śnie w ostrym okresie encefalitycznym. Często będziemy
mieli kombinacje wysuwających się na plan pierwszy objawów dys
funkcji i hyperfunkcji, jak wyżej wzmiankowane stany podniecenia
drgawkowego w okresie letargicznym encefalitu.
Wyrazem hypofunkcji hypotetycznego organu snu byłaby
insomnia — bezsenność. Nie możemy nawet wyobrazić sobie zu-
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pełnego zaniku funkcji centrum snu, który to zanik ze wględu na
umiejscowienie tego centrum, jak i podstawowe znaczenie dla or
ganizmu i korelacje z koniecznymi do życia ośrodkami wegetatyw
nymi, równałby się śmierci organizmu, a może być jedynie mowa
o hypofunkcji, t. j. działaniu zmniejszonem. Wszelkie przejawy
życia w organiźmie są zawsze wyrazem dwóch przeciwnych sobie
funkcji: podniecających i hamujących, równie czynnych i działają
cych wzajemnie na siebie — każdy fenomen życia jest właśnie
przejawem w danym momencie przewagi jednej z tych funkcji nad
drugą. Wybitnym przykładem tego jest rytm ciągle zmieniających
się stanów czuwania i snu. Bezsenność byłaby wyrazem zbyt sła
bych podniet wychodzących z centrum nerwowego snu i przewagi
istniejących podniet, płynących tak ze zewnątrz ustroju, jak i z cen
tralnego układu nerwowego, które składają się na wywoływanie
stanu czuwania. Jednem z podstawowych praw fizjołogji central
nego układu nerwowego ustroju żywego, jest prawo kumulowania
się podniet. Podniety stale płynące z wewnątrz czy ze zewnątrz
naszego organizmu, które z powodu niskiego swego napięcia nie
przejawiają się w zmianie funkcji — nie zatracają się, a sumują,
aby dojść do tego stopnia napięcia, że mogą zrealizować się zmie
nioną funkcją. Ma się rozumieć, że funkcja jest zarazem wyłado
waniem ze sumowanych podniet, jakby upustem wody z pełnego
naczynia, w które nazbierała się, spadając poszczególnemi kroplami,
po wylaniu się wody naczynie jest znowu puste i trzeba dłuższego
czasu, by się w njem znowu wody nazbierało. Również i zesumowane podniety, które wywołały funkcje po wyczerpaniu się jej,
będą nadal działać bez zewnętrznego efektu, aż do następnego
okresu wystarczającego do realizacji ich zsumowania się. Ten
mechanizm właśnie jest zdaniem naszem wywołującym okresowość
bezsenności w hypofunkcji ośrodka snu. Same nawet rozważania
teoretyczne, nie poparte żadnym eksperymentem, ani obserwacją
musiałyby już doprowadzić nas z momentem przyjęcia istnienia
czynnego ośrodka snu do przewidywania, że będzie Się jego hypofunkcja przejawiać w postaci okresowych napadów bezsenności,
której wykres da nam tę krzywą falistą, którą otrzymalibyśmy
z wykresów naszej statystyki bezsenności w Dziekance. Fakt, że
czysto teoretyczne rozważania doprowadziły nas do tych samych
rezultatów, co i żmudnie przeprowadzone, 10-cio letnie obserwacje
na materjale prawie 1000-ca chorych dziennie — dowodzi prawdzi
wości i realności istnienia czynnego ośrodka snu i zdaniem naszem
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będzie jednym z najsilniejszych argumentów na poparcie tej hypotezy. To zoaczenie naszej pracy teoretyczne poza licznemi wska
zaniami praktycznemi, do których prowadzi, upoważnia nas do po
dania jej szerszemu ogółowi. Możność zrobienia tych obserwacji
zawdzięczamy jedynie badaniom statystycznym nad bezsennością
na większą skałę, oraz przezorności i rezerwie w traktowaniu terapeutycznem, cierpiących na bezsenność chorych. Dzięki temu
mogliśmy obserwować zaburzenia snu w jego prawie że czystej
formie nieskażonej interwencją z zewnątrz. Również same rozważa
nia teoretyczne muszą nas doprowadzić do wniosku, że wszelkie
procesy chorobowe godzące w ośrodek snu i dające jego hypofunkcję, a wywołane infekcją czy to luetyczną, czy encefalityczną,
czy procesami degeneracyjnymi czy wrodzonym niedorozwojem,
dadzą zaburzenia snu o charakterze okresowej bezsenności nieza
leżnie od choroby, jaka je wywołała — do siebie podobne.
I tym razem rezultat naszych obserwacji całkowicie po
twierdza nasze teoretyczne założenie, gdyż gros obserwowanych
pacjentów, chociaż rekrutowali się z najrozmaitszych grup i rodzaji
chorób mózgowych, wykazało tę samą okresowość zaburzeń snu.
Może nieco inny mechanizm występowania bezsenności
okresowej należy upatrywać w sianach manjakalnych i w bredzeniach alkoholowych i infekcyjnych. Tutaj przedewszystkiem wzmo
żone są bodźce, wywołujące stan czuwania, wypływające z we
wnątrz organizmu, czy to z jego układu nerwowego centralnego,
czy zmienionego chemizmu ustroju (teorja hormonalna psychozy
m.-d.), czy też wprost pod wpływem zatrucia toksynami endo —
czy egzogennemi. W przypadkach takich ośrodek snu może być
w porządku, podniety hamujące płynące z niego mogą być o normalnem nasileniu, lecz przy wzmożeniu podniet przeciwnych wa
runkujących stan czuwania, nie mogą im podołać i żeby wywołać
funkcje snu, muszą sią kumulować i znowu rytm snu będzie zmie
niony w postaci okresowo występującej bezsenności. Od stopnia
wzmożenia podniet, warunkujących stan czuwania i od stosunku
ich do podniet z ośrodka snu, będzie zależała krzywa wykresu
tych zmian i w każdym poszczególnym przypadku różną będzie
długość i wysokość fali tej krzywej. Drugi z objawów od dawna
obserwowany w Dziekance jest niedawno opisany przez Friedmana
sen, występujący po wyczerpaniu się działania narkotycznego środ
ka nasennego, a mianowicie po przebudzeniu się ze snu pod wpły
wem nasennika, następuje druga faza snu, którą Friedman nazy-
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wa „Nachschlaf" i dopatruje się w tem występowania snu z prze
męczenia organizmu po działaniu trującem narkotyku.
Doświadczenie, o którem wspomina Friedman — zrobił
już Al. Piotrowski w r. 1907 w Wiesbadenie u chorych, cierpią
cych na niedomogę serca i na podstawie tego doświadczenia tłómaczył charakter podobnych zjawisk opóźnionej reakcji sennej na
nasennik, często notowanych w Dziekance.
Nader często obserwujemy u naszych pacjentów, że prze
ciętna dawka nasennika nie wywołuje snu od razu, lecz dopiero
po kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu godzinach i należałoby przy
puszczać, że sen ten wtedy jest właśnie tym snem z przemęczenia
występującego po działaniu toksycznem nasennika.
Ogólnie uważa się, że sen wywołany środkami nasennymi
jest skutkiem toksycznego działania na cały centralny układ ner
wowy (Economo, Friedman), pewnego rodzaju narkozą, która nie
nakrywa się w zupełności ze snem normalnym i nie wypełnia też
całkowicie zadania normalnego snu. „Należy mieć na uwadze, że
środki nasenne nietylko są szkodliwe dla organizmu, lecz nieraz
wywołują nowe objawy chorobowe, n.p. halucynacje, stany deliryczne. Chorzy przyzwyczajają się łatwo do leków i dlatego dawki
stopniowo muszą być zwiększone” (Al. Piotrowski, Nowiny Psychjatryczne 24 r.. Nr. 7). Jednym z tego dowodów byłby powyżej
wzmiankowany objaw snu z przemęczenia, występującego po okre
sie snu narkotycznego. Dalej często obserwowanym przez nas
objawem jest brak reakcji w postaci snu na podanie nasennika;
dostateczny sen pojawia się później, dopiero po paru dniach, bez
dawania nasennika. Widocznym jest tutaj brak wpływu działania
nasennika na źródła powstania bezsenności - działanie tu jest jedy
nie powierzchowne i objawowe.
W Dziekance bezsennym naogół nie zapisuje się środków
hypnotycznych, albowiem długoletnie systematycznie prowadzone ba
dania wykazały, że chodzi tu o bezsenność parcjalno - okresową.
Gdy okres bezsenności minie, zjawia się znowu sen pra
widłowy bez względu na to, czy się stosuje środki nasenne lub
nie. „Jeżeli sen nie następuje, dowodzi to, że pacjent przebywa
okres bezsenności, w którym nasenniki nie skutkują. Zwykle po
paru dniach sen wraca spontanicznie bez udziału środków hy
pnotycznych” (Al. Piotrowski - Leczenie psychoz manjakałno- depre
syjnych i ich zapobieganie. - Nowiny Psychjatryczne rok 27
kw. IV).
’
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Rytmu bezsenności
nasennikami zmienić nie można.
A trzeba zawsze sobie zdawać sprawę ze szkodliwości narkotyków,
która wyraża się przedewszystkiem w działaniu toksycznem na cały
organizm, a zarazem istnieje zawsze możliwość wywołania tak
powszechnego w zakładach leczniczych dla chorych nerwowo
1 psychicznie, nałogu do przeróżnych środków nasennych i uspa
kajających, który to nałóg nawet w niewielkiem natężeniu wywołuje
objawy głodu swoistego w postaci bezsenności. I tak wpadamy
często w błędne koło, z którego trudno znaleźć wyjście.

Jaknajdalej idąca rezerwa w stosunku do traktowania bez
senności jest ze wszechmiar wskazaną. Interwencja lekarska po
winna się naogół ograniczyć do ułożenia możliwie jaknajhygjenlczniejszego trybu życia, nakłonienia pacjentów do ruchu, przede
wszystkiem zaś celowej pracy na świeżem powietrzu, do kontrolo
wania ich funkcji trawiennych, a w pewnych przypadkach admini
strowania specjalnej lekkoslrawnej i niezbyt obfitej djety. U pa
cjenta, który ma możność zdrowego wyładowania się fizycznego,
wytwarzają się substancje chemiczne specyficzne - toksyny snu (Pierron), będąc najsilniejszym bodźcem na ośrodek snu w centralnym
układzie nerwowym, Ważnem też jest ogromnie stworzenie pa
cjentom możliwie jaknajlepszych warunków snu z wykluczeniem,
w granicach możliwości, wszelkich zewnętrznych podniet. To
ostatnie zadanie jest w zakładzie dla psychicznie chorych często
bardzo trudne do spełnienia tak ze względów technicznych jak
na bezpieczeństwo chorych. Stosowanie narkotyków powin
niśmy traktować jako ostateczność 1 stosować je wtedy, kiedy wi
dzimy do tego wyraźne wskazania. „Pacjent, zażywający przez
dłuższy czas nasennik, uzależnia się od środka i później bez niego
usnąć nie może.... Jeżeli w niektórych zakładach wszystkie izolat
ki są zajęte, to często nie mimo licznych środków hypnotycznych, lecz
przeciwnie wskutek nadużycia ich.“ (Al. Piotrowski; Przyczynek
do lecznictwa psychjatrycznego. Nowiny Psychjatryczne 1924,7).
Wskazaniami do podawania nasennika będą przedewszyst
kiem zaburzenia ze strony działalności serca i wyraźne objawy
przemęczenia oraz spadek na wadze. W praktyce wskazania te
będą występować zwykle w normie przyjętej w stosunku do bez
senności w Dziekance t. j. mniejwięcej po trzech dobach bezsen
nych. Oczywiście norma ta stosowana jest w Dziekance jedynie
w stosunku do organizmów względnie silnych i w wypadkach,
kiedy mamy do czynienia ze specjalnie nadwątlonym przez wiek.
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czy chorobę organizmem, należy indywidualizować traktowanie bez
senności u takiego chorego.
Środkiem nasennym najczęściej stosowanym, a nawet prawie
jedynie, w Dziekance jest Nirwanol. Jest to związek fenylowy z hydantoiną, który jest zbudowany podobnie jak Luminal (kwas fenyloetylo-barbiturowy). gdzie zamiast kwasu barbiturowego wchodzi kwas
hydantoinowy. Formula chemiczna Nirvanolu jest następująca:

a H.

co

— NH

NH — CO

Hydantoina wyprowadza się z kwasów moczowych i wy
stępuje w moczu ludzkim. Jak wykazały kliniczne badania do
świadczalne Piotrowskiego, (Al. Piotrowski: Ober Hydantoine ais
Hypnotica, Munch. Med. Wochenschr. 1916, Nr. 43) nirwanol ma
działanie nasenne wielokrotnie silniejsze niż weronal i równie silne
jak luminal, jednakże, jak wykazały badania porównawcze, nie ma
on działania tak silnie trującego jak luminal. A mianowicie nie
wywołuje podniesienia temperatury, nie zmniejsza ciśnienia krwi
przez centralne porażenie naczyń, jak przy chloralu, nie działa
szkodliwie na obwodowe wascmotory, jak w większych dozach we
ronal, nie działa szkodliwie na oddychanie, nawet w dużych dozach
do trzech gramów na dobę. W jednym takim przypadku Piotrowski
nie obserwował żadnych objawów zatrucia.
Nirwanol działa skutecznie już przy dawce 0,5 doustnie,
a 0,3 domięśniowo; u podnieconych jednakże pacjentów stosujemy
dawkę 1,2 lub 1,5, po której zwykle następuje wielogodzinny sen
Cod 8-10 godzin). Po przebudzeniu uwydatnia się jeszcze dzia
łanie uspakajające nirwanolu, które też trwa kilka godzin. W han
dlu nirwanol mamy pod dwoma postaciami: jako wolny kwas
fenylo-etylo-hydantoinow}^ który wypuszcza fabryka w tabletkach
po 0,3 bardzo łatwo rozpuszczalnych w wodzie, i sól sodową tego
kwasu w roztworze w ampułkach. Działanie soli sodowej prepa
ratu wydaje się być silniejsze, szczególniej przy domięśniowem jej
zadaniu. Doustnie podawać jej nie należy ze względu na bardzo
nieprzyjemny smak. Za to preparat w postaci wolnego kwasu
jest zupełnie bez smaku, doskonale i szybko rozpuszcza się w wo
dzie i często bardzo pacjenci, jeżeli im się nie zwróci na to
specjalnie uwagi, nie spostrzegają, że podano im nasennik.
Należy pamiętać jednak o tern, że pod wpływem dwutlenku węgla
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wolny kwas szybko wykrystalizowuje z wody i należy stosować
jedynie świeży ad hoc zrobiony roztwór.
Przy stosowaniu w injekcjach soli sodowej preparatu na
leży robić je domięśniowo, a nie podskórnie, gdyż przy podskór
nych zastrzykach powstają czasami nekrozy; szczególniej przy trak
towaniu paralityków i tabetyków z zaburzeniami troficznemi. W li
teraturze obcej pojawiły się parokrotnie wzmianki w ostatnim czasie
0 tak zwanej chorobie nirwanolowej, objawiającej się żarnicowatą
wysypką i podniesieniem ciepłoty, której w Dziekance przez okres
lO letni ani razu nie obserwowaliśmy.
Należałoby wobec tego przypuszczać, że jedynie w wyjąt
kowych przypadkach występują te objawy u osób, obdarzonych
specjalną idjosynkrazją do nirwanolu. Tak ostrożne, pod względem
stosowania nasenników, traktowanie bezsenności, poza wielkiemi
korzyściami jakie ma dla zdrowia chorych, których nie zatruwa się
masami podawanych narkotyków, daje możność zrobienia, bez naj
mniejszej krzywdy chorych, dużych oszczędności, sięgających w ro
cznym budżecie poważnych sum, wychodzących w tysiące złotych.
Dzięki tym oszczędnościom można uwzględnić cały szereg pragnień
1 istotnych potrzeb chorych. Dla ilustracji tej korzyści muszę po
dać, że kiedy teraz w Dziekance istnieją miesiące, w których na
cały Zakład zużywa się zaledwie parę dawek miesięcznie nasenni
ków na tysiąc chorych, to w tejże Dziekance przed 10 laty, za cza
sów niemieckich, n. p. jednemu pacjentowi B. podano w okresie
od 1. 1. do 1. 2. 1915 r. (a więc przez jeden tylko miesiąc) 81 gr
Paraldehydu, 11 gr. Trionalu i 45 cm^ roztworu Chloralu. Nie
trzeba chyba dowodzić, że musiało takie leczenie bezsenności szko
dzić poważnie choremu.
Reasumując powyższe rozważania i wywody, wypada pod
kreślić, że praktyka psychjatryczna może się obyć bez środków
nasennych, „nasenniki w ogólności są zbyteczne" (Al. Piotrowski:
Przyczynek do lecznictwa psychjatrycznego, Now. Psychj. 1924,7).
W każdym razie powinno się zaniechać szematycznego, masowego
podawania chorym bezsennym nasenników, albowiem bezsenność
przeważnie pojawia się okresowo i nie ustępuje bezwzględnie pod
wpływem nasenników, lecz przechodzi sama w'e właściwej chwili.
W Dziekance nie podaje się zasadniczo nasenników wszyst
kim chorym bezsennym, lecz tylko takim osobom, które przez trzy
doby spały mniej niż 4 godziny dziennie. Że praktyka ta jest
racjonalna, wynika już stąd. że stan zdrowotny pacjentów na ogół
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nie pogorszył się, lecz polepszył, jak wykazuje stytystyka wypisa
nych, między którymi odsetka wyleczonych i polepszonych w osta
tnich latach się powiększyła (przeszło 50 proc, dawniej mniej niż
50 proc.), a odsetka niewyleczonych i zmarłych się zmniejszyła
(mniej niż 50 proc., dawniej przeszło 50 proc.).
Na zakończenie niech mi wolno będzie podziękować p. Dy
rektorowi dr. Piotrowskiemu za przekazanie mi powyższego tematu
i za łaskawe udzielenie mi wskazówek i rad przy opracowaniu za
dania.

Hópital psychiatrique publicde D ziekan ka-D ir. dr. med.dr. phil. Al. PIOTROWSKI

LMnsomnie des alićnes et son traitement a Dziekanka au cours
des dernieres dix annees.
Par le Dr. H. ZAJĄCZKOWSKI.
Rapport prśparś pour le XIII Congrśs des Mćdecins et des Naluralistes
polonais ćl Wilno le 25—29 sepfembre 1929.

L’auteur discute les resultats des recherches systematiques
sur 1’insomnie ń Dziekanka pendant une dizaine d’annees journellement sur pres de mille malades. Ces resultats sont suivants:
1) l’insomnie apparait par pćriodes alternant avec des periodes plus
longs de sommeil suffisant; les somniferes n’ont pas d’influence
essentielle sur la regularite de la manifestation de cette insomnie,
2) le genre d’affection du sysleme nerveux central n’influence pas
le parcours de 1’insomnie qni presente le mćme caractere periodique
dans toutes les maladies ou elle apparait. L’auteur considere l’insommnie comme 1’hypofonction du centre hypothetique regulateur du
sommieil, et le caractere periodique de Tinsomnie est selon lui une
des preuves evidantes de l’existence de ce centre actif. Dans le
traitement therapeutique de Tinsomnie par le Dir. Al. Piotrowski
a Dziekanka Temploi des somniferes est parcimonieux — suivant les
observations les somniferes n’ayant pas d’influence essentielle sur
la retraite de 1’insomnie et n’agissant que d’une faęon purement
symptomatique Le sommeil normal revient au malade apres 1’epuisement d’un cycle de Tinsomnie et independamment de Temploi dę
somniferes.
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Krajowy Zakład Psychiatryczny Dziekanka
Dyr. Dr. med. Dr. phil. AL. PIOTROWSKI.

O leczeniu paraliżu postępującego malarją
z uwzględnieniem wyników w Dziekance.
Podał Dr. STANISŁAW ŚW IERCZEK.

Referat zgłoszony na XIII Zjazd Lekarzy i Przyrodników polskich
we Wilnie w dniach 26—29. IX. 1929.

Ponieważ wyżej wspomniane zagadnienie jest niedawnego
względnie pochodzenia, więc mimo żywego zainteresowania, jakie
wzbudziło, istnieje znaczna rozbieżność zarówno wyników jak i są
dów. Stąd też nic dziwnego, że u niektórych badaczy spotykamy
wyraźne niezdecydowanie w tej kwestji lub odkładanie rozstrzy
gnięcia o wartości leczniczej malarji do chwili, kiedy na podstawie
długoletniego doświadczenia, zebranego na obfitym materjale, wąt
pliwości zostaną usunięte. Uważam, iż z powodu wielkiej ważno
ści lecznictwa chorób luetycznych ośrodkowego układu nerwowego
oraz 12-letniego trwania leczenia malarycznego wytwcrzenie sobie
sądu o tern leczeniu jest konieczne. Postaram się poniżej wykazać,
że można obecnie zająć określone stanowisko w tej sprawie.
Nietylko jednak znaczenie malarji leczniczej ale także i in
ne zagadnienia z zakresu chorób kiłowych ośrodkowego systemu
nerwowego podlegają nadal ożywionej dyskusji, a więc nie znala
zły dotąd swego rozwiązania.
Wspomnę najpierw o sprawie wpływu wojny na paraliż
postępujący. Wbrew utartemu już zapatrywaniu, negującemu, ja
koby wojna wywarta wyraźny wpływ na ilość, inkubację i przebieg
porażenia, są autorzy, którzy twierdzą, że częstość zachorzeli na
paraliż zwiększyła się podczas wojny i po wojnie (Wiesel, Brinkmann, Nonne).
Większość autorów jest jednak innego zdania. Wszelako
i wśród badaczy zaprzeczających znaczenie wojny dla paraliżu po
stępującego spotykamy znaczne różnice zapatrywań. Jedni z nich
(Pilcz, Schutz • Henke, Pese, Hauptmann, Meggendorfer, Kollmeier,
Marie, Kohen) twierdzą, że niema różnicy w tej sprawie między
okresami przedwojennym, wojennym i powojennym.
Natomiast inni jak Kirby, Benon, Herschmann, Hensge,
Gerson uważają, iż paraliż w okresie powojennym stał się chorobą
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rzadszą, a H.W.Maier mniema, źe ilość przypadków paraliżu
w okresie tuż po wojnie osiągnęła swój najniższy stopień.
Większe trudności spotykamy przy rozważaniach na temat
wpływu terapji salwarsanowej na przeciwdziałanie powstawaniu po
rażenia (profilaktyczne znaczenie salwarsanu).
I tutaj odnosi się w pierwszej chwili wrażenie, że słuszność
jest po stronie tych badaczy, którzy głoszą, że rozwiązanie tego
zagadnienia będzie możliwe dopiero w przyszłości, a więc, że, jak
dotąd nie można ani podkreślać ani zaprzeczać działania salwar
sanu w tym kierunku. Ale nawet i ci niezdecydowani przyznają,
że pewne wyniki badań zdają się przemawiać na korzyść salwar
sanu, wysuwają jednak natychmiast liczne zastrzeżenia, a więc że
często w obliczeniach nie uwzględniono różnych możliwości jak
złagodnienie jadowitoścl krętka bladego, zwiększenie się odporności
na lues. Następnie podkreślają ci sami krótki stosunkowo czas
obserwacji terapji chemicznej w porównaniu z długim często okre
sem inkubacji paraliżu.
Pominąwszy wyżej wspomnianych, przezornie zwlekających
ze stanowczem wypowiedzeniem się w tej sprawie autorów, mamy
wśród innych całą skalę zapatrywań. Po jednej stronie spotykamy
wielkich optymistów, po drugiej zaś stronie takich badaczy, którzy
wprost oskarżają salwarsan o ułatwianie powstawania porażenia
u luetyków. Ci, którzy twierdzą, że wyniki leczenia salwarsanowego odnośnie do profilaktyki p. p. są świetne (W.E.Jones), są nie
zbyt liczni jak również i tacy, którzy uważają leczenie salwarsanowe za przyczynę skrócenia Inkubacji p. p. lub sądzą, że leczeni salwarsanem luetycy częściej dostają paraliżu, niż nieleczeni (Marburg,
Levin).
Natomiast R. Koch, H. Herschmann, Jahrreis wypowiadają się
w kierunku uznania salwarsanu za środek leczniczy, mający małe
znaczenie dla profilaktyki porażenia.
Wydaje mi się, że większość uważa wpływ salwarsanu na
częstość p.p. za pomyślny i zgadza się z zapatrywaniem Kraepelin’a
(Pilcz, Mattauschek, Pinkus), że wpływowi temu przeciwstawić na
leży niepomyślne działanie cywilizacji, która powiększa częstość te
go schorzenia. O profilaktyce paraliżu wspomnę jeszcze w jed
nym z następnych rozdziałów. Jeżeli chodzi o etjologję i patoge
nezę p.p., to tylko tyle wiemy napewno, że paraliż zachodzi u tych,
którzy mieli syfilis. L. Marchand ogłosił w r. 1921 (Encephale
Nr. 3, 1921) teorję (opartą na 12 badanych sekcyjnie przypadkach
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porażenia, gdzie tylko w jednym z nich znalazł spirocheły, i to tylko
w pia mater), że przyczyną porażenia postępującego jest jakiś za
razek filtrujący, który ma skłonność do tkanki nerwowej, uszko
dzonej przez syfilis. Dla poparcia tej teorji przytoczył między in
nymi fakt, że odczyn Bordet-Wassermanna nie jest specyficzny dla
luesu. Wobec jednak licznych wyników dodatnich badan mózgu
paralityków na krętki blade, teorja ta nie wywołała większego za
interesowania. Dotychczas jeszcze nie umiemy sobie odpowiedzieć
na pytanie, dlaczego paraliż postępujący występuje u tak małej
liczby luetyków i zwykle w długi czas po zakażeniu. Prób tłómaczenia jest wiele. Z nich na pierwszy plan wysunęły się dwie.
Pierwsza głosi, że istnieją różne szczepy spirochet (czy różne stadja
rozwoju) a mianowicie odróżnia się szczep dermotropowy i neurotropowy (Marie, Levaditi). Druga z nich mówi, że istnieją róż
nice biologiczne nie zarazka lecz zakażonego (pochodzenia endolub egzogennego) a więc, że chodzi tu o konstytucję organizmu
w najszerszem tego słowa znaczeniu. Za pierwszą teorją oświad
czyli się między innymi Sanguinetti, Lafora, F. Wiesel, Piaut i For
ster. Przeciw niej wystąpili Dorr, Jahnel, Moore, Keidel, Ciarla,
Sezary, Bigland, Watson i KriCzewskij.
Wśród zwolenników teorji drugiej spotykamy znaczne róż
nice zapatrywań. Jedni badacze przypisują duże znaczenie dzie
dzicznemu obciążeniu (Pernet, Meggendorfer, Moore, Keidel, Kraepelin). Drudzy mówią o większej wrażliwości pewnych tkanek,
stałej (Dórr) lub nabytej (egzogennej). Przytem podkreślają ujemne
skutki cywilizacji, opierając się na fakcie, że u ras niecywilizowa
nych paraliż spotyka się znacznie rzadziej (że nie zawsze tak
jest, wspominam o tern w rozdziale końcowym).- Rosyjski lekarz
Daraszkiewicz ogłosił w r. 1925 (Zum Ratsel der Paralyse Allg.
Zeitschr f. Psych. u. psychisch gerichl. Med., Band 83, Heft 1/2, 1925)
oryginalną teorję, że porażenie występuje tylko u luetyków szcze
pionych przedtem na ospę, natomiast przebycie ospy naturalnej
(bez poprzedniego szczepienia) daje absolutną ochronę przed po
wstaniem paraliżu. W tym samym roku ogłosił podobną teorję
H. Salomon (Die Ursachen d. grosseren Haufigkeit von Tabes
u. Paralyse bei den Kulturvólkern, Deutsche med. Wochenschr.
Nr. 46,1925).
Przeciw tejże teorji wystąpili równocześnie liczni badacze
(Einsiedel, llberg, Willmanns, Nonne, Kraepelin i Kolb). Czterej
ostatni wskązalj na fakt, iż na Kubie i w Indjach angielskich szczę-
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pienie ochronne przeciw ospie tak samo ściśle jest przeprowadzo
ne jak w Europie a natomiast paraliż jest tam znacznie rzadszy.
Zresztą niema dowodów przekonywujących, że teorja ta ma pod
stawę realną. Również interesujące są zapatrywania W. Oartnera
(Ober den Einfluss der Kultur auf die Paralyseentstehung, Deutsch.
med. Wochenschr. Nr. 42,1920), który przyczynę zwiększania się
ilości porażenia upatruje w leczeniu antyluetycznem chemicznem
(leczenie to ma wywoływać alergję). Podobne zapatrywania głosi
cały szereg pisarzy. Istnieją i takie publikacje, w których za przy
czynę p. p. uważa się nie wydatne a tylko słabe leczenie che
miczne (Meggendorfer).
Jeżeli chodzi o jakąś syntezę tych wszystkich różnorakich
sądów, to Meggendorfer usiłował ją stworzyć, głosząc, że lues
przodków daje degenerację potomstwa (wytwarza się pewien habitus) co w pewnych warunkach (cywilizacja, wiek, zawód itd.)
które przeszkadzają wytwarzaniu się antyciał, daje podstawę do
powstania paraliżu. Stanowisko pośrednie zajął O. Binswanger
(Schweiz. med. Woch. Nr. 19,1925), który będąc zasadniczo zwo
lennikiem teorji drugiej (różnice konstytucjonalne i kondycjonalne
organizmów) uznaje jednak i możliwość istnienia spirochety neurotropowej.
Zupełnie odosobniony jest E. Ciarla (Milano 1923, SuH’etiologia della paralisi progressiva), gdyż według niego główną rolę
w powstaniu p. p. odgrywa przypadek i twierdzi, że istnieje tu
analogja do genius epidemicus. Z dalszych również spornych
kwestji chciałbym rozpatrzeć zagadnienie chemicznego leczenia po
rażenia postępującego.
Spotyka się niekiedy twierdzenie, że zastrzyk salwarsanu
(czy rtęci) może wywołać atak paralityczny (Nissle). Do podob
nych należy również zapatrywanie Treupel’a i innych o przyspie
szaniu progresji tej choroby przez leczenie jej salwarsanem. Le
czeniu temu odmawiają większego znaczenia Goria, Meggendorfer,
Sicard i Roger. Do zwolenników tego leczenia (i to w dużych
dawkach) należą Sioli, Forster, Salomon, a za stosowaniem małych
dawek jest Hesnard.
Francuscy (Sicard) i angielscy autorzy chwalą tryparsamid.
Niektórzy z nich (Kohen) podkreślają znaczenie bizmutu. Zaś
Forster i inni, chociaż uważają bizmut za lepszy od Ttęci, to jed
nak z wyników leczenia bizmutowego nie są zadowoleni. F. Schramm
(Zusammenfassende Erfahrungen iiber die Behandlung d. Nervenu. Geisteskrankh. mit Pregrscher Jodlosung- Arch. f. Psych. u. Ner-
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venkrankh. Band 70, H. I., 1023) zachwalał zastrzyki płynu Pregl’a
Ood).
Sicard uważa, że wogóle wszelkie chemiczne leczenie pa
raliżu jest mało warte, przeciwnie niż w tabesie.
W związku z chemicznem leczeniem poruszę krótko inne
próby leczenia porażenia postępującego.
Doświadczenia z surowicą są jak dotąd niezachęcające.
Foerster zalecał ją endolumbalnie ze salwarsanem i rtęcią ale nie
w p.p., tylko w innych syfilitycznych chorobach ośrodkowego
układu nerwowego. Tak samo Solomon (General paresis. Americ.
journ. of psychiatry tom 2, Nr. 4, 1923), Evans już r.1916 (Americ.
Journ. of Insanity) wystąpił przeciw temu leczeniu, twierdząc, że
ono nie daje żadnego polepszenia statystyki leczenia. Ostatnio
Worms i Dold (Klinisch. Woch. Nr. 45, 1928) twierdzą, że niema
dotąd skutecznej surowicy antyluetycznej, a Schereschewsky (Deutsche
med. Woch. Nr. 48, 49, 1928) neguje wartość antyluetyczną
surowicy z lamy lekarzy argentyńskich (jauregui i Lancelotti)
i twierdzi, że lamy nie są wrażlivt/e na syfilis.
Usiłowano stworzyć inne jeszcze leczenie, a mianowicie
biologiczne. W. Sagel (Deutsch. med. Woch. Nr. 19, 1926) ogło
sił, iż udało mu się zaszczepić podskórnie żywe krętki blade w 10
daleko posuniętych przypadkach paraliżu (gdzie recurrens nie dał
wyniku). Wyszedł on z tego założenia, że przyczyną skrytego
i powolnego przebiegu luesu jest brak antyciał. Szczepienie spirochetami miało pobudzić wytworzenie tychże. Na tych 10 przy
padków otrzymał w 7 psychiczną i biologiczną poprawę. Nato
miast Plantowi próby z takiem szczepieniem się nie udały.
Jahnel i Lange stwierdzili u paralityków bezwzględną od
porność na syfilis (u królika zaś względną). To samo twierdzą
Hirschl, Levaditi, Marie i inni. Wreszcie Jahnelowi i Langemu
udało się przeszczepienie framboezji (Munchen. med. Woch. Nr. 35,
1927) u pacjentki, która przed czteroma tygodniami przeszła malarję leczniczą. Przeszczepienie to odbyło się z człowieka przez kró
lika na pacjentkę. Autorzy ci wysunęli przypuszczenie, że przyczy
ną rzadkości paraliżu w okolicach tropikalnych może być częsta
tamże framboezja. Są to rzeczy ciekawe ale niedecydujące, ponie
waż znajdują się w stadjum początkowem badań.
Żadna z powyżej przytoczonych metod leczenia paraliżu
postępującego nie wzbudziła takiego zainteresowania i nie rozpo
wszechniła się w tej mierze co malarja. Malarję stosuje się zwykle
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podskórnie lub dożylnie. Szczepienie dożylne daje krótszą inku
bację malarji i większą pewność przyjęcia się tejże. Szkoły: wie
deńska (Wagner - Jauregg, Gerstmann, Dattner, Bernhard, Kauder),
hamburska (Weygandt, Kirschbaum, Kaltenbach) oraz berlińska (Jossman, Steenarts) stosują metodę podskórną. Szczepi się podskór
nie 2-4 ccm. krwi, inkubacja wynosi wtedy 6-10 dni. Przy szcze
pieniu dożylnem zastrzykuje się 1 ccm., a inkubacja wynosi 2-3 dni
(i więcej).
Dopuszcza się przeciętnie do 12 napadów gorączk. Krew po
bierać można od paralityka z malarją nawet w czasie bezgorączkowym.
Obraz malarji leczniczej przedstawia zwykle typ „malaria tertiana”,
rzadko„quartana“. Jednak bardzo często zdarza się i quotidiana.Przerywanie odbywa się chininą w ogólnej dawce do 5 g. względnie tak
że i salwarsanem. W malarji leczniczej występują niekiedy kom
plikacje jak biegunka, żółtaczka, psychoza, inanicja, zaburzenia krą
żenia. Większość autorów zgadza się, że malarja lecznicza jest ła
godniejsza niż malarja naturalna.
Nieregularność inkubacji i przebiegu malarji .powodują we
dług Hermanna i Wagnera: 1) salwarsan lub chinina, o ile były
podawane na krótko przed malarją leczniczą, 2) sposób szczepienia,
3) różnice grup krwi między krew dającym a odbierającym. A mia
nowicie przy dożylnem Szczepieniu i grupach krwi pomyślnych
(niema aglutynacji między krwią dającego a biorącego) najczęściej
zdarza się quotidiana, natomiast przy szczepieniu podskórnem
i przy grupach krwi niepomyślnych (aglutynujących) najczęściej jest
czysta ' tertiana. Na podstawie tego wysuwają oni następujące
wskazania, jeżeli chodzi o krótkość leczenia i ustrój jest silny, to
należy szczepić dożylnie starając się, aby grupy krwi były pomyślne
i vice versa.
W Angliji istnieje oryginalna metoda szczepienia żywymi
zakażonymi komarami (anopheles). Według Yorke’go sposób ten
daje 5 7 0 / 0 recydyw malarji, a według Bayly’ego 5QO/o. Pomimo to
uważają Anglicy ten sposób za korzystny (0 ’Leary).
Większość zgadza się na to, że najpomyślniejszą dla celów
leczniczych jest malaria tertiana jako mniej wyczerpująca ustrój.
Malaria quotidiana ma też wiele zwolenników, mimo że bardziej
osłabia ustrój.
Wreszcie niektórzy autorzy dają pierwszeństwo malarji
tropikalnej. Jednym z pierwszych zwolenników tego leczenia
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był Plehn. Znaczna większość autorów, a zwłaszcza Miihlens oraz
Rieux, ostro zwalcza malarję tropikalną.
I w dziedzinie leczenia chemicznego po malarji panuje
znaczna rozbieżność zapatrywań. 1 tak Warsztadt przypuszcza, że
leczenie. salwarsanowe pomalaryczne działa szkodliwie, skracając
remisje. Leczenie to za niepotrzebne uważają 0 ’Leary, Schulze,
Loberg i inni.
Boeck uznaje je tylko w uporczywych przypadkach zmian
płynu mózgowo-rdzeniowego. Szkoły wiedeńska, hamburska i ber
lińska stosują stale po malarji salwarsan, a czasem też i bizmut.
W Anglji dają niektórzy po malarji duże dawki salwarsanu (0,9X6)
jak Worster, Drought, Beccle. Zwolennikiem intenzywnej kuracji
salwarsanowej po malarji jest także Weinberger. Kuczyński sto
suje po malarji rtęć + bizmut + jod, a Nonne rtęć -j- bizmut.
Najradykalniej postępują autorzy, stosujący także i przed malarją
leczenie chemiczne. N. p. Feldman i Gurfinkel stosują przed ma
larją i po niej neosalwarsan, bizmut i jod, a ponadto podczas sa
mej malarji, bizmut. Dodatkowo tylko wspominam o pewnej me
todzie angielskiej (Purves — Stewart 1924), gdzie po malarji stoso
wano salwarsan, a co dwa tygodnie robiono venepunctio i 50 cm.
surowicy chorego (salwarsanowanej) wstrzykiwano do cisterna ma
gna wypuszczając przedtem 50 ccm. likworu. Stewart stosował po
nadto tak nazw. przez siebie malarję bezgorączkową (tylko 2 ataki).
Jako przeciwwskazania przyjęto późny wiek, inanicję, cho
roby zakaźne, postacie porażenia daleko posunięte, a przedewszy^tkiem choroby serca. Ponadto wymienia się choroby płuc, nerek,
przewodu pokarmowego. Najogólniej możnaby to wyrazić, że
szczepi się tylko osobników, którzy poza p. p- nie mają innych
poważniejszych chorób.
Pominąwszy bezwzględnych przeciwników malarji należy
wspomnieć innych autorów uznających stosowanie malarji tylko w
paraliżu, jak Forster i Bing, lub takich którzy uznają leczenie malarją
tylko w neurolues t. j. poza p. p.
Gdy Wagner uważa malarję za całkiem bezpieczną ze
względu na możliwość zakażenia otoczenia, to Klink i inni są prze
ciwnego mniemania. Powrócę do tej kwestji przy końcu referatu.
Miihlens podaje następujące nieodzowne warunki ostrożno
ści. Malarję należy stosować tylko w szpitalu, u osobników sil
nych, w postaci tertiany, w przypadkach porażenia nie za daleko
posuniętych. Nie należy stosować malarji tropikalnej. Wskazania-
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mi do natychmiastowego przerwania kuracji są ostre zaburzenia, silne
wycieńczenie lub icterus. Paralityków leczonych malarją można zwal
niać do domu dopiero, gdy są wolni już 4 tygodnie od plazmodji. Hermann dzieli paraliż na dwie grupy co do wskazań do malarji. Do pierwszej grupy należą postacie paraliżu początkowego,
manjakalne i proste dementywne. Tu malarję stosować wolno.
Do grupy drugiej, gdzie malarja jest zabroniona, należą formy da
leko posunięte, starcze, juwenllne i galopujące.
Dotychczasowe badania w celu zrozumienia istoty działania
malarji nie dały zadawalających wyników. W r. 1923 Straussler
i Koskinas znaleźli na sekcji silne zmiany zapalne mózgu, na sku
tek czego określili działanie malarji jako wzmożenie zapalenia i mo
bilizację wszystkich sił ochronnych ustroju przeciw spirochetom.
Wynikiem zaś tego jest cofanie się zapalenia specyficznego i usta
nie niszczenia tkanki mózgowej. W przypadkach Bratza, gdzie
śmierć nastąpiła wkrótce po malarji, nie znaleziono wogóle spirochet w mózgu, ale nie wykazano też zmian regresywnych zapa
lenia paralitycznego. E. Forster ogłosił w 1925 r. badania doty
czące trzech przypadków paraliżu po malarji. Zrobił on punctio
cerebri (na żywych) i w materjale tak otrzymanym znalazł w dwu
przypadkach spirochety, a w dwu zmiany typowe dla porażenia.
Dlatego też wystąpił przeciw twierdzeniu Gerstmanna, że wyka
zano w mózgu pomyślne działanie małarji.
Hoff i Silberstein (1925) badali mechanizm działania malarji.
Badania te wykazały, że likwor i leukocyty leczonych malarją dzia
łają unieruchomiająco na spirochety. Płyn i leukocyty nieleczonych tego działania nie mają (lndex opsoninowy krwi i płynu
wzrasta podczas gorączki, co się częściowo utrzymuje i po zimnicy).
Ci sami autorzy przeszczepiali substancję luetycznych jąder na
króliki. Przeszczepianie to nie udawało się, jeżeli materjał do szcze
pienia poddano przedtem działaniu likworu i leukocytów parality
ków leczonych malarją. Wywnioskowali oni, iż zimnica uruchamia
siły obronne, niszczące spirochety, które to siły mogą dostać się do krwi
i płynu mózgowo-rdzeniowego. Szusterówna (Lwów), badając
trzy przypadki, u których śmierć nastąpiła w 6 tygodni po malarji,
znalazła w oponach i w mózgu wyraźne ślady zaostrzenia chro
nicznego procesu zapalnego paralitycznego oraz nacieki limfocytów
a mało komórek plazinatycznych. Zaś w 6 przypadkach, gdzie zej
ście nastąpiło w późniejszych okresach (a poprawy nie było), stwier
dziła ślady takiej przebytej egzacerbacji oraz nacieki limfocytów.
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Ourevie znalazł także różnice w obrazach anatomo-patolo
gicznych mózgów pochodzących od osobników, leczonych i nieleczonych malarją.
Paoletti zbadał hematologiczny obraz paraliżów nieleczonych i leczonych zimnicą.
W przypadkach nieleczonych była limphopenia, leukopenia
(wielojądrzaste) i zwiększenie ilości monocytów. Po malarji stwier
dził on lymphocytozę, zwiększenie leukopenii i nieznaczne powięk
szenie ilości monocytów. Wreszcie Kafka znalazł zmiany krwi
i płynu (fibrynogenu, chlorków, szybkości opadania krwinek, lep
kości i ilości białek).
Jeżeli mam przejść teraz do ttómaczeń leczniczego działa
nia malarji, to zacznę od zapatrywań Wagnera.
Twórca tej nowej metody leczniczej uważa, że następuje
bezpośrednie niszczenie spirochet oraz działanie organotropowe
w postaci silnego odczynu zapalnego mózgu.
Za tern tłómaczeniem przemawiać mogą badania Strausslera i Koskinasa, Bratza oraz Szusterówny. Reese i Peter mówią
0 działaniu malarji przez rozszerzenie naczyń i leukocytozę.
Zaznaczam, iż Wagner uważa malarję za leczenie uzupeł
niające leczenie chemiczne, a nie mogące je zupełnie zastąpić
1 usunąć.
Sicard przyjmuje rozszerzenie naczyń [mózgu, leukocytozę
i zwiększenie przepuszczalności opon jako następstwa zimnicy le
czniczej.
Fleck oraz Maty nie uznają żadnej z teorji tłómaczących
działanie tego leczenia, uważając, że istota działania jest nieznana,
a to dlatego, iż nie znamy w całej dokładności patogenezy para
liżu. Inni badacze nie próbują dokładniej zobrazować nam działa
nia zimnicy i zadawalają się twierdzeniem, że jest ono inne niż
działanie proteinoterapji (Schilling). Według Weichbrodta następuje
znaczna przemiana białek w ustroju malaryka, co powoduje takie
przestrojenie jego organizmu, że spirochety już w nim żyć nie
mogą.
O przestrojeniu mówi też Kafka i opierając się na swoich
badaniach, sądzi, że w malarji leczniczej mamy do czynienia z sil
ną przemianą soków ustroju, która przenosi yę na płyn mózgowordzeniowy bądźto bezpośrednio, bądź drogą nerwową.
Autor ten dodaje, że można przyjąć też tłómaczenie Donatha i Heiliga, że zmiany likworu są następstwem odczynu ogni
skowego mózgu.
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Kafka zaprzecza pozatem istnienie meningitis malarica.
Inne jest tłómaczenie Plehna, zwolennika leczenia malarją
tropikalną. Według niego z plazmodji, ginących w ataku malarji,
powstaje we krwi obce białko, które działa specyficznie. Przypu
szcza on także działanie toksyn na mózg.
Weygandt i Kirschbaum wspominają o aktywowaniu antyciał luetycznych przez wytwarzające się antyciała małaryczne, przyczem nie uznają teorji głoszącej, że łeczniczo działa w małarji go
rączka. Forster, jak już wyżej wspominałem, nie uznaje zapatrywań
Gerstmann’a, że malarja wywołuje pomyśłne zmiany histologiczne
w mózgu.
Oppenheim ogranicza się do ogólnej i nic nie mówiącej
wzmianki, iż malarja lecznicza działa inaczej niż naturalna.
Wszystko to, co przytoczyłem, uważam tylko za przypuszczenia,
nie mogące nas w zupełności zadowolić i trafnym wydaje mi się
sąd Forstera, Flecka i innych (patrz wyżej), że dopóki nie znamy
we wszystkich szczegółach patogenezy paraliżu, dopóty nie mo
żemy wypowiadać się za żadną z teorji, tłómaczących działanie
zimnicy. Co do wyników leczenia malarją w paraliżu postępującym,
podaję tylko same fakta, rozważania zaś krytyczne umieszczam na
końcu tęgo referatu. Zacznę od autorów, którzy mieli wyniki naj
lepsze, i stopniowo przejdę do wyników złych.
Na pierwszem miejscu należy wymienić klinikę Wagnera.
W artykule swoim w Psych, neurol. Woch. z roku 1918/19,
Nr. 21/22, podał Wagner wyniki następujące: Na 1 1 przypadków,
które poddano leczeniu malarycznemu, otrzymano w 7 zupełną
remisję, przez co rozumiał Wagner zupełne odzyskanie zdolności
do pracy zawodowej. W dalszych 2 przypadkach nastąpiła powol
na poprawa psychiczna, a ostatnie 2 nie doznały poprawy.
Współpracownik Wagnera J. Gerstmann ogłosił w r. 1923
(Zeitschrift f. d. Gesamt. Neurol. u. Psychiatrie, Band 81, Heft 3-4),
dalsze wyniki kliniki wiedeńskiej. Całkowity materjał wynosił wtedy
294 paralityków, z czego 92 nie doznało poprawy, natomiast w 202
przypadkach było polepszenie. Z tych 202 pełnych remisji było
1 1 2
(należy jednak zaznaczyć, że były to przeważnie początkowe
okresy paraliżu).
W pracy swojej z r. 1924 podał Gerstmann wyniki ogólne
następujące: 40“/o remisji pełnych, 300/o popraw, 300/o bez wyniku.
Przyczem 3 przypadki miały remisje trwające już 6 ' / 2 lat.
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Ten sam autor opisał t.zw. kompleks halucynacyjno-paranoidalny, występujący niekiedy w malarji leczniczej i to albo przej
ściowo (a potem następowała pełna remisja) albo na stałe (wtedy re
misje były niezupełne). Gerstmann sądził, że chodzi tu o wywo
łaną przez malarję przemianę paraliżu w kiłę mózgu jako wyraz
zwiększenia się odporności mózgu po zastosowaniu malarji.
Również Schulze (1925) opisał częste halucynozy w zimnicy leczniczej. Jossmann (1926) podał, że w lO-12 0/o porażeń
leczonych malarją występują psychozy (halucynacje, stany paranoidalne, amentia), które są podobne do psychoz wikłających malarję
naturalną, a nie są wcale (jak chce Gerstmann) etapami do remisji.
Co do wyników szkoły wiedeńskiej, to dodam, że w pracy
z roku 1928 (Wien. med. Woch. Nr. 1) podaje Wagner, że prze
ciętnie liczba pełnych remisji wynosi 20 - SO^/o.
Przejdę do wyników kliniki Hamburga. W odczycie wygłoszo
nym w r. 1921 na Kongresie niemieckich psychjatrów w Dreźnie,
podali Weygandt i Kirschbaum wyniki otrzymane w 50 przypad
kach p.p. Pełnych remisji było 12 (24[o/o), częściowych 12 (240/o).
popraw 20 (400/o), bez poprawy 5 (lOO/o), pogorszenia 1 (20/o). Je
dnak przyznali sami autorzy, że leczyli przypadki mało posunięte.
Według nich remisje terapeutyczne są częstsze^ wcześniej wystę
pują i dłużej trwają niż spontaniczne. Nie znaleźli oni wyraźnego
paralelizmu między poprawą kliniczną a serologiczną (Wyżej wy
mieniona praca obejmuje materjał za czas dłuższy niż praca Weygandta i Miihlensa z r. 1919).
Weygandt podał w r. 1923 na posiedzeniu naukowem
w Hamburgu następujące wyniki: za rok 1922 i 1923 miał prze
szło 50 proc. zdolnych do pracy.
W pracy tej jest już mniej optymizmu co do uleczalności jak
w pracach poprzednich.
Najlepiej działała malarja w paralysis progr. expansiva.
W r. 1923 Kirschbaum i Kallenbach w pracy swej uznają
przypadki porażenia daleko posunięte lub szybko postępujące za
nienadające się do leczenia zimnicą oraz ogłosili przypadki, gdzie
mimo poprawy stanu likworu obraz psychiczny nie uległ zmianie
na lepsze. Według nich ze zmian patologicznych płynu mózgordzeniowego najłatwiej cofa się pleocytoza, trudniej białko, a najtru
dniej dodatni Wassermann. Znaleźli również, że w pogorszeniach
nastąpujących po remisjach, zmiany likworu występują w kierunku
odwrotnym jak przy poprawach.
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Przechodzę do wyników kliniki berlińskiej. W r. 1923 ogło
sili jossmann i Steenarts następujące wyniki, Leczyli malarją 74
przypadki paraliżu. Z tego mieli remisji 21, następnie małych po
praw 16, ze'ść śmiertelnych 12 (1), a reszta bez poprawy. Schulze
(Dalldorf) podał w dyskusji po tym referacie jossmanna i Steenarts’a
swoje rezultaty w postaci 44 proc. pełnych remisji a 17% zgonów.
W r. 1924 podali znowu Jossmann i Steenarts swoje wy
niki. Na 100 przypadków leczonych było pełnych remisji 21 proc.,
28 proc. popraw, 39 proc. bez wyniku, a 12 proc. exitus.
Schulze miał według pracy z r. 1927 na 1000 przypadków
paraliżu oraz tabesu wśród mężczyzn 49,7 proc. dobrych wyników
(36,2 proc. remisji). U kobiet były rezultaty gorsze. Według tego
autora zimnica skraca czas leczenia paraliżu o 1/3, a daje więcej
remisji, które to remisje są lepsze i dłużej trwające niż remisje
spontaniczne lub otrzymane innemi metodami leczenia.
Optymistycznie o wartości leczenia malarycznego wyrażają
się Marburg, Bratz i Gans. Ten ostatni otrzymał remisje w przy
padkach porażenia daleko posuniętych. Plehn miał 2/3 popraw,
z czego połowa były remisje. Reese i Peter otrzymali 50,6 proc.
remisji. Untersteiner i Nonne mieli też dobre wyniki. Weinberger
miał aż 65 proc. polepszeń, lecz dotyczyły one głównie innych
schorzeń kiłowych centralnego układu nerwowego a mniej pora
żenia.
Do zwolenników malarji terapeutycznej należą Paulian
(40 proc. remisii), Decsi, Worster, Aguglia, D’Abundo, Mac Alister,
(50 proc. popraw), Modenc i de Paoli (50 proc. popraw), Yorke
i Macfie, Bouman, Artwiński (46 proc. popraw, 14 proc. exitus),
Balogh, Donner, Graham Norman (50 proc. popraw), 0 ’Leary, Balint, Claude i Targowla, Loberg, Feldman i Gurfinkel (29,1 proc.
pełnych remisji, 35,5proc. popraw, 14,6 proc. śmierć). Maty (65 proc.
popraw) i inni. Hegediis miał najlepsze wyniki, bo 32 proc. zdol
nych do pracy, a 68 proc. popraw, zaś w lues cerebri 100 proc.
wyleczeń, w tabes 55 proc. zdolnych do pracy, a 45 proc. pole
pszeń.
Przechodzę do autorów, którzy otrzymali wyniki mierne
i są powściągliwi w ocenaniu wartości malarji leczniczej.
Już Jossmann i Steenarts (patrz wyżej) akcentują subjektywność różnych pisarzy w ocenianiu swoich wyników oraz w
określaniu pojęcia remisji, i podkreślają, że zimnica powoduje tylko
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ustanie egzacerbacji specyficznego procesu chorobowego, a nie
powrót do normy.
Wyniki mierne podali Herzig, Levis, Bunker i Kirby, Lakę,
Somogyi, Warstadt, Fleck, Kaldewey, Leroy i inni.
Do autorów, których rezultaty były mało pomyślne, należą
Janzen i Hutter (klinika amsterdamska), Sicard i Haguenau, Ch.
Jacob (klinika w Królewcu) i wielu innych.
Wielką ostrożność w ocenianiu malarji zalecają Fleck,
Gloria, Pacheo e Silva, Macbride i Templeton, Hoche, Marie, Kihn,
Jahnel, Schneider, Sierra, Bing i inni.
Przeciwni leczeniu malarycznemu są: Hesnard, Forster, Sioli,
Redlich, Mestchersky, Al. Piotrowski i inni.
Próbę rozbioru krytycznego tych wszystkich wyników za
mieszczam na końcu tego referatu. Przedtem jeszcze chcę wspo
mnieć o profilaktyce paraliżu oraz o leczeniu malarją luesu.
Już wyżej wspominałem o sporze co do znaczenia salwarsanu w leczeniu syfilisu dla zapobiegania porażeniu (patrz początek).
Na tern miejscu nadmienię jeszcze, że jeżeli chodzi o leczenie che
miczne luesu, to gdy jedni jak Nissle oraz wielu zwolenników ma
larji uważają brak tegoż leczenia za jedną z ważnych przyczyn p. p.,
to inni jak Meissner, Levin, Marburg, RubeUson i t. d. samo to le
czenie obwiniają o przyczynianie się do powstawania tej choroby.
K. Meissner podał statystykę luetyków ze zmianami chorobowemi
płynu mózgowo - rdzeniowego, w której wśród nieleczonych luety
ków spotykamy zmiany likworu w 31 proc., a wśród leczonych w 53
proc. przypadków.
W kwestji leczenia luesu malarją i związanego z tern za
gadnienia, jakie jest znaczenie malarji dla zapobiegania powstaniu
paraliżu, panuje rozbieżność poglądów. Jedni jak Wagner, Marie
i Chevallier, Arcangeli, F. Bering, Scherber twierdzą, że malarja jest
niezbędnem leczeniem luesu i że jest pewną profilaktyką paraliżu. Je
szcze inni sądzą, że należy próbować leczenia malarją luesu póź
niejszego, ale że to leczenie nie daje nam pewnych gwarancji pro
filaktycznych. Są to autorzy tacy jak Meissner, Mucha, Mras, Konrad,
Zieler, Finger i inni.
Meissner n. p. leczył 259 luetyków z chorobowemi zmia
nami likworu malarją i u wszystkich otrzymał polepszenie, a u 57
z nich zupełny powrót płynu do normy. Tak samo Mucha i Mras.
Finger miał pomyślne wyniki lecznicze, stosując malarję w syfilisie,
lecz uważa on, że na razie nic pewnego powiedzieć w tej sprawie
nie można. Tak samo Konrad.
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Zieler uważa terapję malarycznąza ułatwiającą leczenie luesu,
lecz sądzi, że i bez malarji wczesny lues jest wyleczalny.
Zwolennicy malarycznego leczenia luesu w celu zapobie
gania powstaniu zmian kiłowych ośrodkowego układu nerwowego
powołują się też na prace autorów z krajów malarycznych, tłóma’
czących rzadkość paraliżu w tych krajach wielkietn rozpowsze
chnieniem malarji. I tak Scarpini i Befani donoszą, że według d’Ormea’ego jest malarja częsta na Sardynji, a paraliż bardzo rzadki.
L. Kirschner obserwował to samo w Indjach holenderskich.
Podobnie donoszą autorzy tureccy Behdjet i Nazim Chakir
oraz badacze argentyńscy Merzbacher i Bianchi. Natomiast Bleuler, Audry, Warstadt i inni mieli w obserwacji paralików, którzy
jako luetycy przebyli malarję naturalną a mimoto potem dostali
paraliżu. Taki sam przypadek obserwowano w Dziekance.
Znaczenia profilaktycznego malarji (leczenia luesu) dla po
rażenia zaprzeczają między innymi: Boeck, Forster, Herxheimer, Jeanselme, Jaderson, La Sapere, Bing, Mingazzini i wielu innych.
Po uprzytomnieniu sobie w powyższych rozważaniach
obecnego stanu leczenia malarją (tak jak się on przedstawia w dostępnej
mi literaturze) łatwiej będzie umiejscowić wyniki leczenia malarycz
nego paraliżu, otrzymane w Dziekance.
Przedewszystkiem muszę zaznaczyć, że materjał, z którego
podaję wyniki, stanowili pacjenci, którzy przebyli malarję i dlatego też
ograniczę się do krótkiego podania rezultatów, bez bliższego w cho
dzenia w szczegóły. Chodziło mi bowiem głównie o podanie ści
słych cyfr, z pominięciem rozpatrzenia po koleji wszystkich przypa
dków, co byłoby zresztą niemożliwością w krótkim referacie.

Wyłączyłem z tego materjału kilka niejasnych przypadków,
a zestawiłem tylko te, które pod żadnym względem nie przedsta
wiały dla mnie wątpliwości. Takich przypadków podaję 83. Z te
go odpadają zaraz 4, a to dlatego, że w trzech z nich malarja się
nie przyjęła, a w jednym samoistnie wygasła po pierwszym na
padzie. A więc podaję tu wyniki odnoszące się do 7Q przypadków.
Z tego mężczyzn było 73 a kobiet 6. Wszystkie te przypadki obej
mują okres tutejszego leczenia malarją od jego początku w r. 1925
do końca roku 1928.
Co do sposobu szczepienia, to z małymi wyjątkami, sto
sowano, szczepienie dożylne ilością krwi od 2 - 5 ccm., najczęściej
3 ccm.
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Wiek szczepionych waha! się w granicach od 26 do 60
lat. Z tego lat 60 miało 2 szczepionych, w wieku od 50—59 lat było
14, między 40 a 49 rokiem życia było 31 (w tern wszystkie 6 ko
biet), w wieku 35—39 było 15 a 30—34=13, 2 szczepionych
miało 29, jeden 28 i jeden 26 lat.
Inkubacja malarji wynosiła od 1—18 dni, najczęściej spo
tykany czas inkubacji wynosił 6 dni, przeciętnie było 6 —12 dni.
Czas trwania leczenia wynosił od 5 dni do l * / 2 miesiąca,
przeciętnie 14—30 dni.
Ilość napadów wahała się od 1—37, w znacznie przewa
żającej większości 10—15.
Przerywano malarję chininą per os, podawaną przez kilka
do kilkunastu dni.
Najczęstszy typ gorączki był febris ąuotidiana (wszystkie
kobiety!) lub do niej zbliżony.
Wśród tych 79 przypadków 70 było paralysis progressiva,
a 9 tabo- paralysis (sami mężczyźni). Rzadko były to postacie po
czątkowe lub daleko posunięte.
Wyniki przedstawiają się następująco. Na 79 leczonych
zmarło podczas malarji 2, a wkrótce po malarji 7. Śmiertelność
więc po malarji wynosiła 9 przypadków (11,3 proc). Bez wyniku
było 46, w tern 9 zmarło w późniejszy czas po leczeniu, pogorszenie
było w 2 przypadkach, a bez zmiany pozostało 35.
Polepszenie nastąpiło w 24 przypadkach. Z tego jednak
tylko w 8 była remisja, wyleczenie socjalne (zupełny powrót zdol
ności do pracy zawodowej). W pozostałych 16 było polepszenie
często małego stopnia. A więc procentowo 24 polepszeń = 30,240/o.
Remisji było 8 czyli 10 proc.
Z tych 24 tylko 2 pozostało w Zakładzie, a 22 zwolniono.
Ten ostateczny wynik 30,24 proc. (remisji 10 proc.) jest
nawet gorszy nieco od wyników leczenia salwarsanowego paraliżu
w Dziekance, ogłoszonych na Zjeździe psychjatrów polskich w r.
1924 w Lublińcu przez Bielawskiego, a opracowanych z polecenia
dyrektora Piotrowskiego (patrz Nowiny Psychjatryczne 1924, zeszyt
7, gdzie cyfra polepszeń wynosiła za trzy lata 32,7 proc.
Wyniki te uzasadniają sceptyczne stanowsko, jakie zajął
Al. Piotrowski od samego początku odnośnie do leczenia malarją
porażenia postępującego na podstawie własnych doświadczeń przed
wojennych gorączkowego leczenia paraliżu oraz wniosków logicz
nych.
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Co do leczenia chemicznego po malarji, to robiono je w
Dziekance tylko w pewnej malej części przypadków, a to dlatego
że chodziło przedewszystkiem o próbę wartości malarji leczniczej.
Zaś wyników otrzymanych po leczeniu kombinowanem nie można
odnosić do samej malarji, to znaczy nie można z tych wyników
wnioskować o leczniczej wartości malarji. Ciekawem jest, że w
tych przypadkach, w których stosowano na próbę owo leczenie
kombinowane, nie otrzymano poprawy (zaznaczyć należy, że nie
robiono specjalnego wyboru tych przypadków).
Na podstawie wyżej przytoczonych wyników badań oraz
zapatrywań różnych autorów stwierdzamy, że jak to już na wstępie
wspomniałem, istnieje rozbieżność poglądów oraz różne jest sta
nowisko lekarskie poszczególnych badaczy wobec tej ważnej dzie
dziny leczenia nowoczesnego.
Odrazu chcę zaznaczyć, że zdaniem mojem słuszność jest
po stronie tych pisarzy, według których leczenie malarją nie daje
wyraźnie lepszych wyników niż inne sposoby leczenia paraliżu.
Poniżej postaram się to uzasadnić.
Uważam, że najbardziej miarodajnymi są wyniki leczenia.
Co zaś do innych, dodatkowych, że tak powiem, prób uzasadnienia
wielkiej doniosłości leczenia malarycznego, to wszystkie argumenty
(dotyczące innych spraw a nie rezultatów leczenia) są nieprzeko
nywujące, taksamo jak i wyniki malarji leczniczej, albowiem istnieją
równie silne kontrargumenty.
Chodzi tu o leczenie luesu malarją i o rzadkość paraliżu
w krajach malarycznych. Starałem się kwestje dotyczące leczenia
malarją rozwinąć w poprzednich rozdziałach, wstrzymując się
wtedy od wszelkich uwag krytycznych. Na tern miejscu wypada
zająć stanowisko krytyczne wobec spraw powyżej omawianych.
Cały materjał argumentacyjny dzielę na 6 części, z których ostatnią
i najważniejszą będzie część, traktująca o krytycznem stanowisku
wobec wyników klinicznych malarji leczniczej.
1) Po pierwsze, co do wartości profilaktycznej malarji w luesie
w odniesieniu do porażenia postępującego, to za malarją przema
wiać ma rzadkość paraliżu w krajach malarycznych, zwłaszcza egzo
tycznych (patrz wyżej).
Nieliczne występowanie paraliżu okazało się w niektó
rych krajach następstwem niskiego tam stanu medycyny wogóle,
a djagnostyki w szczególności. W Japonji spotykano dawniej paraliż
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rzadko, obecnie jest on równie częsty jak w Europie, co tłómaczy
się rozwojem medycyny w tym kraju.
Większość krajów malarycznych (egzotycznych) stoi na ni
skim stopniu cywilizacji, więc mało ludzi się leczy; statystyki
w tych krajach przeprowadzić nie można; przez co samo już wogóle trudno ściśle mówić o rzadkośći paraliżu, tembardziej, gdy
nieznaną jest dokładniej częstość syfilisu w tych krajach. Nastę
pnie uwzględnić należy szkodliwości cywilizacji jako przyczynę czę
stszego występowania luesu i paraliżu (patrz wyżej). O tern szkodliwem działaniu cywilizacji w sensie większego osłabiania ustroju
można przy dzisiejszym stanie patologji mówić z całą pewnością.
Wskazują na to liczne fakta zarówno z zakresu całej patologji jak i na
uki o kile i paraliżu (stosunek procentowy chorób kiłowych i in
nych chorób u narodów o wysokim przemyśle do narodów rolniczych,
stosunek wsi do wielkich miast). Wreszcie, co jest bardzo ważne,
są liczne i rozległe okolice malaryczne n. p. Francji i Niemiec,
a paraliż jest tam równie częsty jak w okolicach niemalarycznych.
Następnie przytaczano jako fakt, przemawiający za malarją>
obserwacje, że luetycy, którzy przeszli malarję, nie dostawali cho
rób kiłowych centralnego systemu nerwowego. Są jednak liczne
obserwacje ludzi, którzy jako luetycy przebyli malarję naturalną
a mimo to dostali potem paraliżu (Bleuler, Audry, Warstadt i inni
— patrz wyżej!). To doświadczenie mamy także w Dziekance.
2) Po drugie, wyniki leczenia luesu malarją przemawiają tak
że mojem zdaniem przeciw malarji. Wczesny lues jest, jak wiemy,
uleczalny środkami terapji chemicznej (salwarsan, bizmut, rtęć),
a więc i bez malarji. Tutaj leczenie chemiczne odniosło pełny
sukces. Chodzi więc tylko o lues późniejszy (wysypki wtórne stadjum drugorzędnego, wczesny okres latencji, trzeciorzędne stadjum
z późnym okresem latencji). Ale i tutaj dołączenie malarji do leczenia
chemicznego a więc leczenie kombinowane nie dało dowodów
przekonywujących na korzyść zimnicy. Wyniki nie są dobitne,
bo często brak wszelkiej poprawy stanu likworu, a jeżeli jest
poprawa, to zwykle tylko częściowa (patrz wyżej)- Procen
towo rzecz biorąc, wyniki nie przewyższają wyników otrzy
manych drogą samego tylko leczenia chemicznego. Większość
autorów akcentuje to wyraźnie, że leczenie malarją luesu nie
daje gwarancji profilaktycznej odnośnie do ewentualnego wystą
pienia potem paraliżu. (Zieler, Konrad, Muchą, Mras, Finger,

ZESZYT 111-1V

237

O LECZENIU PARALIŻU MALARJĄ

Boeck, Forster, Herxheimer, Jeanselme, Jaderson, La-Sapere, Bing,
Mingazzini i inni — patrz powyżej).
Wreszcie mojem zdaniem wyników malarji leczniczej w luesie (jak i w paraliżu) nie można tłómaczyć na korzyść malarji
i dlatego, że mamy do czynienia nie ze samą malarją, ale z le
czeniem kombinowanem t. z. z połączeniem dwu odrębnych metod
leczniczych malarji i terapji chemicznej.
Wskutek tego nie można ściśle oddzielić działania malarji
od działania salwarsanu, a więc nie można rozstrzygnąć kwestji, co
jest zasługą malarji a co salwarsanu. —
3) Po trzecie chodzi o niebezpieczeństwo przeniesienia ma
larji przez paralityków, leczonych nią, na otoczenie oraz o kom
plikacje przez malarję spowodowane.
Możliwość przeniesienia zimnicy na otoczenie istnieje
mimo zaprzeczenia Wagnera, co zostało udowodnione prak
tycznie, aczkolwiek w rzadkich przypadkach. Komar anopheles
jest w wielu krajach Europy (nawet tych, gdzie malarja jest rza
dką) często spotykany. Niebezpieczeństwo rozniesienia zakażenia
podkreśla Kling oraz autorzy angielscy. Ważniejsze są powikłania
malarji jak wymioty, biegunka, żółtaczka, silne osłabienie i znaczny
spadek wagi, psychoza (Jossmann) a przedewszystkiem niebezpie
czne osłabienie systemu krążenia. Powikłania te powodują często
przedwczesne przerwanie malarji, a więc nieudanie się leczenia,
oraz dają znaczną śmiertelność. Wielu zwolenników malarji miało
też znaczny procent śmiertelności.
Między innymi śmiertelność ta wynosiła u Weygandta i Miihlensa (1921) 19 0/o, Yorke i Macfie mieli (1924) aż 23.8 o/o, Janzen i Hutter (1924) 22.2 o/o, Artwiński( 1924) 140/o, Jacob (1924) 18 o/o.
Graham (1925) 20 proc., Somogyi i Biichler (1925) 15 prc., Schulze
(1925) 20 prc., Baender (1926) 19 prc., Feldmann i Gurfinkel (1927)
14.6 prc itp. W Dziekance śmiertelność po malarji leczniczej wyno
siła 11.3 prc. mimo ostrożności w wyborze paralityków. Należy
przytem pamiętać, że chodzi tu o zakład psychjatryczny, a nie kli
nikę (rzadko paraliż w początkowym okresie), i że statystyka
nasza obejmuje okres czterech lat. Uważam, że cyfry te przema
wiają także przeciw stosowaniu malarji.
4) W części czwartej niniejszej krytyki poruszę sprawę prze
ciwwskazań dotyczących stosowania malarji.
Ograniczenia stosowania malarji są u większości autorów
znaczne, tak że zwykle stosuje się to leczenie tylko w przypadkach
7
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nie zadaleko posuniętych, następnie w pewnych granicach wieku
pacjentów i co najważniejsze, wyklucza się od tego leczenia przypa
dki z chorobami serca, płuc, nerek, wątroby, wogóle z poważniejszemi schorzeniami somatycznemi, zwłaszcza z inanicją (patrz wy
żej wskazania do malarji). A więc leczenie to nie jest dostępne
wysokiemu procentowi paralityków. A właśnie najlepszą próbą ma
larji byłyby wyniki otrzymane w przypadkach daleko posuniętych
paraliżu. Tu malarja mogłaby najlepiej wykazać swoją wyższość
nad innem leczeniem. Malarja jako nowe leczenie dużej części
paralityków (z powodu wyłączenia ich z tej terapji) nic nie przy
niosła. Zaś te przypadki przedewszystkiem potrzebują nowego sku
teczniejszego leczenia wskutek słabych wyników leczenia chemi
cznego lub wogóle niemożności stosowania tego (wyniszczenie
ustroju, wrażliwość), albowiem przypadki początkowe porażenia są
podatne leczeniu chemicznemu i leczenie to daje u nich dobre wy
niki (nie gorsze zwykle od malarji, o czem jeszcze mowa poniżej).
Jest to według mego mniemania ważny dowód, że malarja nie
stanowi wybitnego postępu w terapji paraliżu.
5) Piąta część

dotyczy innych gorączkowych sposobów leczenia

porażenia.

Głośne niedawno jeszcze leczenie tyfusem powrotnym
(febris recurrens) przechodzi w zapomnienie, wyparte przez malarję. Z powodu bardzo dużego podobieństwa tego leczenia do le
czenia malarycznego oraz wyników może gorszych od tego osta
tniego nie wchodzi tu ono w rachubę. Jedynie możnaby per analogiam wnioskować o podobnym losie leczenia malarycznego. Obe
cnie są próby wznowienia leczenia gorączkowego niezakaźnego
(między Innymi proteinoterapji) zarzuconego po roku 1917-1919
na skutek rozpowszechnienia się leczenia malarją. Wielu autorów
donosi o swoich świetnych wynikach otrzymanych przy stosowa
niu tego leczenia (phlogetan, natrium nucleinicum, saprovitan,
dmelcos, mleko, ostatnio pyrifer). Między innymi wymienię tu na
stępujących: O. Fischer, Somogyi, Marie i Kohen, K. Schroeder,
Slemerling, Moewes, Dielmann, Fabinyi i inni. Wyniki te porówny
wano też z wynikami po malarji leczniczej i niektórzy mieli mieć
lepsze wyniki po tern leczeniu. Jedno jest już obecnie pewne, że
leczenie to jest znacznie mniej niebezpieczne od malarji.
6) Przechodzę do rozpatrzenia wyników malarji leczniczej. Wię
kszość zwolenników malarji tworzą autorzy nierJeccy, ale też
w Niemczech ostrą jest krytyka malarji. W tym rozdziale
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wymienię po koleji kilka zarzutów przeciwko interpretacji wyników
swoich przez zwolenników malarji.
Pierwszym jest ten, że stosują oni leczenie kombinowane,
to znaczy, po malarji następuje leczenie chemiczne (głównie salwarsan). Przy tej metodzie nie można i nie powinno się łączyć
przyczynowo wyników tylko z malarją, bo wchodzą tu w grę ró
wnocześnie dwa najwięcej stosowane sposoby leczenia i istnieje
wskutek tego niemożność oddzielenia działania pierwszego z nich
od działania drugiego. A wiemy przytem, że wyniki samego leczeriia chemicznego, pominąwszy tak samo jak i przy malarji przy
padki znacznie posunięte, są dobre (zwykle - jak w Dziekance - nie
gorsze od wyników leczenia malarycznego), jak donoszą Forster,
Sioli, Sicard i wielu innych (patrz wyżej).
Większość zwolenników malarji stosuje to leczenie kombi
nowane, przyczem zaznaczam, że leczenie chemiczne pomalaryczne
jest wtedy intenzywne! Podkreślam, że właśnie badacze, stosujący
owo leczenie kombinowane, otrzymali najlepsze wyniki (Wagner,
Weygandt itp.) i właśnie oni twierdzą, że malarja ma znaczną
przewagę nad innem leczeniem. A przecież przy stosowaniu
razetn^dwu tych metod leczniczych nie można ściśle oceniać zna
czenia zimnicy.
Jako drugi z koleji zarzut wymienić należy liczne, mało po
myślne lub wręcz niepomyślne wyniki przy stosowaniu tego le
czenia w porażeniu postępującem.
Nawet Jossmann i Steenarts otrzymali wyniki średnie, mia
nowicie w r. 1923 podają 28.35 prc., a w r.l924 tylko 21 prc. zna
czniejszych polepszeń. Następnie Janzen i Hutter z kliniki amster
damskiej (1924) orzekli na podstawie swych wyników (33.3 prc.
polepszeń, remisji tylko ll.l prc.) że malarja nie daje lepszej sta
tystyki remisji.
Mierne wyniki mieli też Sicard i Haguenau (1924), nastę
pnie Jacob (1924), który miał tylko 28 prc. wyraźnych popraw^
wreszcie Fleck (1925) 34.6 prc.
Somogyi i Biichler (1925) mieli remisji 18.75 prc., a pole
pszeń też 18.75 prc. Autorzy z kliniki Erlangen B. Kuhn i Arno
Warstadt mieli też słabe wyniki, przyczem ten ostatni otrzymał
(1925) tylko 10 prc. remisji!
Taki zwolennik leczenia zimnicą jak Schulze (Berlin - Dalldorf) ogłosił następujące rezultaty tego leczenia w r. 1925, odno-
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szące się do bardzo dużego materjalu, a mianowicie znaczniejszych
polepszeń 36.2prc., a zejść śmiertelnych aż 20 prc.
Wyniki Kaldeweya (Niirnberg) ogłoszone w r. 1928 opie
wają za czas 1924-1927 na 30-35 prc. znacznych popraw.
Przykładów takich mógłbym wyliczyć znacznie więcej.
Wszystkie one nie przewyższają w sposób wyraźny wyników in
nego leczenia, a czasem są nawet gorsze (Warstadt). Podkreślić
muszę na tern miejscu, że podałem wyniki zwolenników malarji,
a pominąłem celowo jeszcze gorsze wyniki zdecydowanych jej
wrogów.
Znaczne ograniczenie wskazań do stosowania malarji, brak
gwarancji profilaktycznych leczenia malarycznego w luesie co do
powstania neuroluesu i porażenia postępującego, poważne kompli
kacje malarji, oraz w związku z tern wysoka śmiertelność,
wreszcie przeważająca ilość wyników nie lepszych od wyników in
nych metod leczniczych, to nie wszystko jeszcze, co odnosi się do
krytyki tego leczenia. Powyżej nadmieniłem krótko o innych me
todach leczenia gorączkowego oraz o leczeniu chemicznem.
Obecnie przejdę do rozpatrzenia badań sekcyjnych i histo
logicznych na materjale po stosowanej zimnicy leczniczej oraz
wpływu tejże na chorobowe zmiany płynu mózgowo - rdzeniowego
w paraliżu.
Przeważająca ilość badań wykazała, że dodatni odczyn
Wassermanna płynu osobników leczonych malarją najczęściej nie
ulega żadnej zmianie, czasami poprawia się częściowo, a tylko
rzadko staje się ujemnym.
Ł’atwiej już ustępują inne odczyny patalogiczne likworu
(najłatwiej pleocytoza), ale też rzadko się zdarza, aby one zniknęły
zupełnie. Modeno i de Paoli oraz Nyiro Gyura (1924) otrzymali
względnie korzystne wyniki kliniczne u paralityków leczonych ma
larją, bez poprawy zmian chorobowych płynu mózgo rdzeniowego.
Zwykle ten brak poprawy zmian płynu opisują autorzy, którzy
mieli wyniki średnie, słabe lub ujemne.
Następnie ciekawem jest, że w przypadkach, w których
takie zmiany w kierunku poprawy tych odczynów patologicznych
występowały, nie było zwykle paraleliztnu między poprawą psychi
czną a serologiczną.
Kwestja przemiany porażenia w kiłę mózgu pod wpływem
malarji (Gerstmann, Jacob) spotkała dużo sprzeciwów i nie do
starczono dotąd w tej sprawie przekonywujących dowodów,
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To samo odnosi się do wyników badań histologicznych na
materjale pomalarycznym.
Istnieją badania wybitnych autorów, świadczące o braku
korzystnego działania malarji na spirochety i zmiany histopatolo
giczne w mózgu. Wspomniałem już powyżej o wynikach Forstera
(1925). Tenże robił badania na materjale żywym, otrzymanym
przez punctio cerebri u paralityków po malarji. Wyniki jego ba
dań zaprzeczają twierdzeniu Gerstmanna, że w malarji leczniczej
znikają spirochety z mózgu i że występują korzystne zmiany hi
stologiczne (regresywne).
Następnie A. Sierra (klinika w Buenos Aires, 1927) znaj
dywał spirochety w mózgach paralityków leczonych malarją, a nie
znalazł owych korzystnych zmian histologicznych.
Przechodzę do ostatniego ustępu dotyczącego ważnej kwestji pojmowania i określania remisji i popraw.
Jest rzeczą pewną, że określanie popraw czy remisji czę
sto jest nieścisłe i subjektywne, zresztą uważam, że z natury rze
czy trudne do ścisłego a więc naukowego ujmowania. Już samo
pojęcie remisji ma rozmaite znaczenie u różnych autorów.
Najradykalniej określa się remisję jako zupełne wyleczenie
kliniczne, ale nie histologiczne. Niektórzy nazywają to pełną re
misją. Wiemy, że o zupełnem wyleczeniu paraliżu (także i mala
rją) w znaczeniu restutitio ad integrum niema mowy. Inni autorzy
nazywają remisją wyleczenie tylko psychiczne z poprawą zmian
neurologicznych, a inni rozumieją przez tę nazwę tylko znaczną
poprawę, t. z. wyleczenie socjalne, a więc odzyskanie zdolności
współżycia obywatelskiego oraz możność powrotu do pracy zawo
dowej. Mam wrażenie, że właśnie to ostatnie pojmowanie remisji
jest najwięcej rozpowszechnione. Chodzi tu o przypadki z pewny
mi defektami psychicznymi oraz z wyraźnemi zmianami neurologicznemi. Subjektywność w określaniu remisji posuwa się u nie
których do tego stopnia, że powrót chorego do domu i możliwość
wykonywania lżejszych obowiązków nazywają remisją.
Dodać należy, że dużo autorów, podając swoje wyniki, czę
sto nie dodaje zupełnie, co rozumie przez remisję, co przez częś
ciową remisję, co jest znaczną poprawą, a co tylko poprawą. To
rozliczne segregowanie stopnia polepszenia jest często spotykane
u zagorzałych zwolenników (Weygandt) malarji oraz u badaczy do
noszących o swych pierwszych wynikach. Wzbudza ono a priori
zastrzeżenia, a jeżeli podział ten nie jest uzasadniony przez autora
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natenczas wartość całej pracy jest problematyczna z punktu widze
nia naukowego.
Naturalnie że nazywanie remisją, powrotu chorego do do
mu wraz z możnością wykonywania lekkiej pracy mija się z poję
ciem remisji, jako powrotu do zdrowia w znaczeniu niefachowego
otoczenia (w znaczeniu socjalnem).
Jeżeli istnieje tak wielka rozbieżność i subjektywność
w pojmowaniu remisji to prostem jest, iż wynika z tego nieścisłość
statystyk rezultatów leczenia malarją a więc niemożność krytyczne
go porównywania ze sobą wyników różnych klinicystów. Nie mo
żna przecież dojść do jednolitego poglądu, czy nawet porozumienia,
gdy to co jeden nazywa pełną remisją, drugi nazywa remisją, inny
znów znaczną poprawą, a wróg malarji tylko poprawą. 1 dlatego
ogłoszenia wszelkich wyników wogóle, a optymistycznych w szcze
gólności, nie mogą być uważane za dogmat, jeżeli chodzi o gra
nice cyfrowe. A przecież to ma znaczenie zasadnicze. Inaczej
przedstawia się wartość malarji leczniczej, gdy remisji jest 50 prc.,
a inaczej gdy 10 prc.
W samym obozie zwolenników malarji odezwały się głosy
krytyczne.
Jossmann i Steenarts przyjmują za najlepsze pojęcie remi
sji określenie Schroedera,żeremisjajesttoczasoweustanie egzacerbacji
specyficznego procesu chorobowego, czego wynikiem jest powrót
zdolności do pracy zawodowej i współżycia obywatelskiego. Po
dobnie określają remisję liczni badacze jak Marie, Hoche, Goria,
Schneider, Fleck i inni. Jossmann i Steenarts uważają następnie
z? rzecz pewną, że remisji występujących dopiero po kilku miesią
cach (jest to właśnie bardzo częste zjawisko, co podkreślam) po
przeprowadzonem leczeniu malarycznem nie wolno wiązać przyczy
nowo z malarją, co opiera się na obserwacji i znajomości remisji
spontanicznych.
Wielką zasługą tych autorów, jak również i Flecka, jest
podkreślenie przez nich różnego i subjektywnego oceniania rozma
itych pisarzy stanu zdolności do pracy zawodowej. Ocena ta opie
ra się zwykle na podaniach pacjentów lub ich otoczenia niefacho
wego nastrojonego optymistycznie (katamneza). Otoczenie to ma
dla takich „wyleczonych" z natury rzecży pewne względy zwła
szcza, mając w pamięci ich stan przed leczeniem malarycznem.
Ważnem jest następnie mojem zdaniem, uwzględnianie
w tych ocenach stanu powrotu zdolności do pracy zawodowej, tak-
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źe rodzaju tej pracy (praca fizyczna a umysłowa ) i różnego bardzo
stopnia samodzielności i odpowiedzialności, jakiego wymagają różne
zawody.
Uważam, że te wszystkie rozważania na temat określania
remisji, mają duże znaczenie i sądzę, że gdyby autorzy optymisty
czni uwzględniali je w swoich krytykach i statystykach, otrzymaliby
napewno zupełnie inne wyniki, niż je podają. Następnie wiemy,
że remisje są względne (Goria, Pacheo e Silva, Macbride, Templeton,
Jacob, Fleck, Sicard, Marie, Hoche, Schneider etc). W ocenianiu
wyników popełnia się mojem zdaniem jeszcze jeden ważny błąd.
Mianowicie doświadczenie w zakładach uczy nas, że duży procent
zwolnionych z polepszeniem a nawet remisją wraca często już po
3-4 mieciącach do zakładu w stanie takim samym lub nawet gor
szym jak przed leczeniem malarją, taksamo przypadki wypisane
z klinik i szpitali w stanie remisji czy polepszenia przybywają na
stępnie po krótkim czasie do zakładu dla powtórnego leczenia. Pro
cent tych przypadków jest duży. Otóż remisji czy polepszeń trwa
jących 3-4 miesięcy, jeżeliby nawet miały na tę nazwę zasługiwać,
nie powinno się brać pod uwagę przy krytycznem ocenianiu wyni
ków malarji. A właśnie oceny z klinik i szpitali wychodzące po
pełniają ten błąd. Dodam, że takich krótkich popraw spontani
cznych jest obecnie dużo i było ich także dużo przed leczeniem
malarją.
Powtarzam w związku z tern to, co wyżej już nadmieni
łem, że bardzo ważnym jest postulat Jossmanna i Steenartsa, aby
wszelkich popraw występujących w kilka miesięcy po malarji nie
zapisywać na jej dobro, albowiem poprawy spontaniczne wystę
pują niespodziewanie i są dosyć częste. Naturalnie, że nie tylko
przy ocenianiu remisji, ale także i popraw istnieją te same wyżej
przytoczone błędy Ponadto wielu autorów w statystyce popraw
umieszcza polepszenia wręcz nieznacznego stopnia, lub tylko so
matyczne (stan wagi itp.), występujące bez zmian psychicznych
1 neurologicznych. Gdy uwzględnimy nieścisłość statystyk wyni
ków, powodowaną wyżej wyszczególnionymi błędami, wysoką
śmiertelność na skutek tego leczenia (wogóle jego liczne niebez
pieczeństwa), względny stopień popraw, wyniki badań histologi
cznych i serologicznych oraz wyniki innych sposobów leczenia, to
sądzę, że musimy przyjść do ostatecznego wniosku, że leczenie
malarją nie daje lepszych wyników, daje często gorsze, a w znacz
nie wyższym stopniu naraża ustrój na dalsze osłabienie.
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W konsekwencji powyższych uwag krytycznych wypada,
ażebym sprecyzował w tym względzie, co rozumiemy w Dziekance
przez remisję. Rozróżniamy tylko remisję i poprawę. Remisja
istnieje wtedy, gdy pacjent wrócił do równowagi psychicznej, gdy
doszedł do pełnej świadomości swego stanu, gdy uzyskał z powrotem
pełnię krytycyzmu, gdy czynność umysłowa tak analityczna jak synte
tyczna odbywa się bez takich błędów, które zwykle się już uważa
za usterki chorobowe. A więc na konkretnym przykładzie postu
lat ten bywa urzeczywistniony, jeżeli n. p. sędzia paralityk wrócił
do takiego stanu psychicznego, że czynności sędziego może pełnić
z tą samą sprawnością jak się to działo przed chorobą. Natomiast
stan poprawy istnieje wtedy, gdy ostre objawy chorobowe zniknęły
albo złagodniały do tego stopnia, że pacjent nie potrzebuje już opie
ki zakładowej, lecz może przebywać w opiece rodzinnej we własnym
domu i zatrudniać się lżejszemi zajęciami. Na tej zasadzie obliczo
no procentalny stosunek remisji i popraw w Dziekance, który wy
nosił 30, 24 prc., a procent ten był nawet nieco niższy od odsetek
otrzymanych w okresie, gdy malarji nie stosowano.
Wywody te uzasadniają, mam wrażenie, dostatecznie pesy
mizm względem malarji leczniczej, jaki od lat panuje w Dziekance.
Uważam sobie za obowiązek podziękować na tern miejscu
Panu Dyrektorowi Piotrowskiemu za przekazanie mi powyższego
tematu oraz za cenne rady i wskazówki przy opracowaniu referatu.

Hópital Psychiatriąuepublic de Dziekanka—Dir. Dr. med.Dr.phil. Al..PIOTROWSKI.

Le traitement de la P. G. par ia malaria et les resultats
obtenus h Dziekanka.
Par Le Dr. Sf. Świerczek.

Rapport prćparś pour le XIlI^me Congrćs des Mśdecins et des
Naturalistes Polonais d Wilno, le 26—29 Sepfetnbre 1929.

L’auteur passe en revue la bibliographie du traitement de
la P. Q. par la malaria, prenant en egale consideration 1’opinion
optimiste et pessimiste sur l’effet du traitement et cite les experiences faites a Dziekanka sur 79 personnes traitees dans les dernieres trois annees parła malaria oó 11 est survenu 1 l,3 o /o de deces
et 3 0 ,2 4 0 /o seulement de guerisons, y compris lO o/o de remissions.
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L’auteur passe ensuite a 1’appreciation des ecrlts de ceux
qui partent d’un point de vue fondamental.
II s’oppose aux optimistes en soulignant avant tout la nuisibilite de la malaria qui souvent etait la cause du deces (en quelques statistiques la mortalite causee par la malaria depassa 23o/o).
L’auteur constate le fait que la statistique etablie par des
auteurs optimistes devient chaque annee de moins en moins favorable a leur point de vue; il combat leur principe de se servir au
profit de la malaria des resultats du traitement combine (malaria
-j- traitement chimique).
Bień des savants optimistes ne prennent pas compte des
remissions spontanees. Deja par suitę de reflexions theoretiques,
on avait k Dziekanka une opinion pessimiste par rapport ń la ma
laria comme agent curatif contrę la P. G.
Les recherches entreprises k Dziekanka pendant les dernieres annees prouvent que cette opinion etait fondee. On le voit
le meme du fait que les statistiąues des auteurs optimistes signalent depuis quelque temps chaque annee un moindre pourcent de
guerisons ou d’amelioration de la paralysie generale au moyen
de la malaria.
Krajowy Zakład Psychiatryczny Dziekanka
D>r. Dr. med. Dr. phil. Al. PIOTROWSKI.

Rozważania o alkoholiżmie na tle stanu zachorzeń
psychicznych alkoholowych w Dziekance przed
wojną i po wojnie światowej.
Skreślili

Dr. WACŁAW GORZKOWSKI i Dr. HENRYK ZAJĄCZKOWSKI.
Referat zgłoszony na XIII Zjazd Lekarzy i Przyrodników polskich
we Wilnie w dniach 26—29. IX. 1929.

Zadaniem naszem jest przedstawić stan zachorzeń alkoho
lowych w Zakładzie Psychjatrycznym Dziekanka w okresach przed
wojną i po wojnie światowej. Ponieważ wojna światowa wypełnia
okres 4 - ch lat, a warunki życia w tym okresie były inne niż przed
wojną i po wojnie, przeto i ten okres traktujemy oddzielnie.
Dzielimy zatem czas od roku 1905 do 1928 na 3 okresy:
I. okres przedwojenny (od 1905 - 1914),
II. „ wojny światowej (od 1915-1918),
III. „ powojenny (od 1919 - 1928).

Jeżeli przyjrzymy się powyższemu wykresowi, to zauważy
my, że pomiędzy I. a II. okresu istnieje ostra granica, którą sta
nowi rok 1914, okres II. natomiast przechodzi stopniowo w okres
III. wyraźnej granicy tutaj niema.
Ilość zachorzeń alkoholowych w okresie przedwojennym
była bardzo duża. Krzywa jednak wykazuje tendencję do opada
nia. Świadczą o tern już choćby tylko 2 krańcowe punkty: rok
1905, w którym ilość tych chorób wyraża się cyfrą 10 prc., i rok
1914, gdzie ilość ta spada do 5,2 prc. A trzeba uwzględnić fakt,
że w roku 1914 przyjęto do Zakładu ogółem stosunkowo więcej
chorych niż w latach ubiegłych. W tym roku następuje nagłe za
łamanie się krzywej; krzywa stromo opada, dając kolejno nastę
pujące cyfry: 5,2 prc., 2,3 prc., 1,7 prc., 0,57 prc., 0,66 prc. Okres
powojenny natomiast cechuje się powolnym ale stałym wzrostem
ilości zachorzeń alkoholowych.
Pewien, nieznaczny zresztą spadek krzywej mamy w roku
1924. Także rok 1928 wykazuje w stosunku do 1927 dość zna
czne obniżenie się krzywej, atoli w stosunku do roku 1926 i lat
ubiegłych liczba zachorzeń alkoholowych jest większa. Jeżeli roz
ważymy kwestję udziału kobiet, to na podstawie naszych obliczeń
dojdziemy do wniosku, że udział ten jest dość nieregularny - w je-

ZESZYT I11-1V

ROZWAŻANIA O ALKOHOLIZMIE

24?

dnych latach występuje, w innych nie, jednakże da się zauważyć,
że w czasie od 1905 do 1912 r. udział kobiet w zachorzeniach al
koholowych naogół określał się cyfrą ii prc.
W czasie od 1913 do 1924 ilość ta spadła do 1.3 prc.,
w ostatnich zaś czasach znów się zwiększyła, bo na ostatnie 4 la
ta przypada 3.7 prc.
Na podstawie danych stwierdzamy, że udział mężczyzn
w zachorzeniach alkoholowych przedstawia się w cyfrach progre
sywnych od 0.55 prc. do 10 prc. ogólnej liczby chorych, przyjętych
w poszczególnych latach do Dziekanki.
Atoli trzeba pamiętać o tern, że około 50 prc. rok rocznie
do Zakładu przyjmowanych pacjentów stanowią kobiety, a u tych
odsetka zachorzeń alkoholowych jest bardzo niska. Jeśli fakt ten
wziąć pod uwagę, należałoby - aby otrzymać rzeczywisty stosunek
procentowy mężczyzn - pomnożyć odsetkę mężczyzn przez 2, czyli,
że z pośród mężczyzn, przyjętych do Zakładu w różnych okresach
rocznych było 2x (0.55 prc. do 10 prc.), czyli 1.1 prc. do 20 prc
chorych cierpiących na zachorzenia alkoholowe.
Dla celów porównawczych wypada w tern miejscu przyto
czyć niektóre dane statystyczne z innych zakładów polskich i z
innych państw.
W klinice warszawskiej stwierdzono w okresie od 1920 do
1925 stały wzrost liczby chorych na tle alkoholizmu.
W roku 1920 było tam 2.08 prc. alkoholików.
w ,
1925 już 32.52 prc. (27,48 prc. mężczyzn i 5,04 prc.
kobiet.)
To samo donoszą sprawozdania Kochanówki i z Tworek
o wzroście alkoholizmu po wojnie.
Według Bergera (Der Alkoholismus, seine Wirkungen und
seine Bekampfung, 1909) w Prusach alkoholizm wynosił przed
wojną 5.3 proc. wszystkich chorób psychicznych. W Bremenie było
przed wojną w szpitalach 162 alkoholików mężczyzn i 14 kobiet,
w czasie wojny 7 mężczyzn i 14 kobiet, po wojnie natomiast 200
alkoholików i 16 pijaczek (Arch. f. soz. Hyg.). W Kolonji w r.l919
alkoholicy stanowili 5 proc. wszystkich psychicznie chorych, w r.
1924 zaś 25 proc. Od 1918 do 1925 roku alkoholizm w Niemczech
stale wzrastał i tak w roku 1918 przebywało w zakładach 1886 al
koholików; w roku 1925 było ich 8803.
Revue d’ Hygićne z 1927 roku podaje wynik badań komi
sji, powołanej przez Akademję Nauk Lekarskich. Okazuje się, że
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od wojny aż do r. 1927 występuje stały wzrost ilości przypadków
alkoholizmu. Jak z powyższych dat wynika, wszędzie daje się za
uważyć ten sam objaw, mianowicie stałe potęgowanie się alkoho
lizmu po wojnie.
Co się tyczy częstości poszczególnych postaci chorobowych,
to połowę czyli 50o/o zachorzeń alkoholowych w Dziekance stano
wił alkoholizm chroniczny, delirium tremens SO^o. paranoia hallucinatoria alcoh. 8“/o, hallucinosis potatorum 5,50/o, dementia alcoholica 4 0 /o; do tego dochodzą jeszcze nieliczne przypadki psychozy
Korsakowa i dypsomanji oraz 3 przypadki pseudoporażenia alkoho
lowego. Jeśli uwzględnimy inne choroby psychiczne, występujące
u alkoholików, to na pierwsze miejsce wysuwa się paraliż postę
powy, który w statystyce wyraża się cyfrą lOo/o, to znaczy, że co
dziesiąty alkoholik chorował na P. P. Oligofrenji było około 4 0 /^,
epilepsji ca 4o/„, dementia senilis wynosiła
Z innych psychoz wypada wymienić schizofrenję (6 przy
padków), psych. man.-depr. (1 przyp.), neurastenję (1 przyp.), de
mentia poencephal. (1 przyp.), paranoia chronica (2 przyp.).
Stosunkowo dość częste występowanie paraliżu postępują
cego u alkoholików można sobie tłómaczyć tern, że alkoholicy są
skłonni do wybryków seksualnych i w stanie alkoholizacji wskutek
upośledzenia krytycyzmu nie zachowują ostrożności w stosunkach
płciowych i częściej, niż inni zarażają się kiłą.
Uderza też pewna wspólność konstytucji alkoholików i pa
ralityków. Rekrutują się oni tak jedni jak i drudzy w znacznej
części z typów piknicznych, atletycznych lub osobników o miesza
nym typie pikniczno — atletycznym. Ich żywość reakcji uczucio
wej, powierzchowne ujmowanie zagadnień życia codziennego, brak
głębszego zastanowienia się nad własnymi czynami, beztroski świa
topogląd pozwala im używać życia, gdzie i jak się da. Nie potra
fią oni hamować się ani nie widzą sensu, żeby sobie odmówić
czy przelotnego stosunku seksualnego czy też kieliszka alkoholu.
Nic też dziwnego, że łatwo popadają w nałóg alkoholowy i więcej
narażeni są na infekcję kiłową.
Alkohol jako trucizna działa eklektywnie na pewne ośrod
ki centralnego systemu nerwowego, osłabia je, powoduje ich dege
nerację i działa faworyzujące na powstanie paraliżu postępującego.
Żadna grupa chorób psychicznych nie wymaga tak indywi
dualnie stosowanej terapji, jak właśnie zachorzenia alkoholowe. Naogół terapja tych cierpień rozpada się na dwie grupy: 1) leczenie
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ostrych psychoz (delirium tremens, hallucinosis potatorum, psycho
za Korsakowa, pseudo-porażenie alkoholowe, zamroczenie alkoho
lowe, odurzenie patologiczne itp.), 2) leczenie alkoholizmu chro
nicznego. Przy leczeniu ostrych psychoz obowiązuje zaraz od po
czątku zupełna abstynencja, ale tylko wówczas, gdy pacjent nie jest
wycieńczony. Jeżeli chory jest bardzo osłabiony i grozi mu zapad
z powodu niedomogi mięśnia sercowego, to podaje mu się jeszcze
przez jakiś czas alkohol, atoli ilość jego stopniowo zmniejszamy
do zera.
Statystyka terapeutyczna ostrych psychoz alkoholowych
wykazuje, że Zakład opuściło 53,3o/o wyleczonych, 21.3o/q z pole
pszeniem, 6,6o/q niewyleczonych, 18,8o/o zmarło. Stosunek odsetek
wyleczonych i polepszonych do niewyleczonych przedstawia się jak
74.6 : 6.6, czyli jak 11,3 : 1,0.
Wyniki terapji alkoholizmu chronicznego musimy podzielić
na dwie grupy: 1) wyniki terapji u niepsychopatów, 2) wyniki le
czenia u psychopatów. Ze statystyki bowiem wynika, że proc. wy
leczeń u jednych i drugich jest różny. Itak u niepsychopatów mamy
28 2 0 / 0 wyleczonych,
68.20/0
40o/q z polepszeniem,
1 6 ,7 0 / 0
niewyleczonych,
1 5 ,1 0 /0
zmarłych.
Tymczasem u psychopatów (do tej grupy wliczyliśmy rów
nież oligofreników) mamy;
.4 0 / 0
13.60/0
36.47o
1 3 .6 0 / 0
3 6

wyleczonych,
z polepszeniem,
niewyleczonych*
zmarłych.

50%
(dziwnym zbiegiem okoliczności
liczby się tu powtarzają)

Wprawdzie ilość procentowa (wylecz, i polepszonych) u nie
psychopatów jest tylko o 18.2 wyższa niż u psychopatów (68,20 /0 ;
5 0 0 /0 ).
Jeśli jednak uwzględnimy stosunek wylecz. -|- polepsz, do
niewyleczonych tak u niepsychopatów jak i u psychopatów, to
stwierdzimy, że o ile w I. przypadku wyraża on się cyfrą 4,1 ; 1
(68.2 : 16,7), to w 11. przypadku przedstawa się jak 1.4 : 1 (50:36,4),
jest więc prawie 3 razy mniejszy. Na 1 niewyleczonego niepsychopatę przypada więc 4,1 wylecz, i polepsz., a na 1 niewyleczonego
psychopatę tylko 1,4 wylecz, -j- polepsz. Załączona tablica wyjar
śnią, jak się sprawa prezentowała w różnych okresach czasu.
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Okres
powojenny

Okres wojen ny

wyl.|zpol|niew) zm. wyl.|zpol|niewi zm. wyl.jz pol|niew)| zm.
o/o
o/o o/o o/o o/o
o/o
O/o »/o
%
12,5 250/0 36 40 12 12
62 14,3 ?,4 21,3 62,5 -

Alkoholizm chroniczny
u psychopatów 16,7 33,3

50

_

Alkoholizm chroniczny
u niepsychopatów 29,4 29,4 14,7 26,5

—

—

—

100

—

—

—

—

43.8

6,3

28 46,5

31 18,9
19

6,5

Widzimy stąd, że stosunek ilościowy wyleczonych i pole
pszonych z ostrych psychoz alkoholowych przed wojną I po wojnie
jest mniej więcej jednaki. Wprawdzie przed wojną mamy wyższą
odsetkę pacjentów wyleczonych, ale zato niższą z polepszeniem,
w przeciwieństwie do czasów powojennych. To przesunięcie na
korzyść pacjentów opuszczających zakład z polepszeniem się stanu,
po wojnie tłómaczylo się po pierwsze wyższą miarą przykładaną
przy ocenie przypadków wyleczonych, a powtóre zmianami w usto
sunkowaniu się Zakładu do zasady przetrzymywania chorych.
Pod tym względem zapanował szeroki liberalizm. Obecnie na ży
czenie rodziny zwalnia się już pacjenta niezupełnie wyleczonego.
Tern się tłómaczy mniejsza po wojnie ilość „wyleczonych* z alko
holizmu chronicznego.
Wypada zastanowić się najprzód nad tern, jakie przyczyny
spowodowały taki a nie inny procentowy rozkład przypadków al
koholizmu.
Co do okresu przedwojennego, spadek ilości psychoz alko
holowych możnaby przypisać silnie rozwijającej się akcji przeciw
alkoholowej.
W okresie wojennym natomiast w kraju nie było nadmier
nego alkoholizmu z powodu prohibicji. Nie należy jednak twier
dzić, że alkoholizm wogóle się zmniejszył - został on tylko regjonalnie przesunięty; znane są fakty, że na froncie wojennym opija
no całe pułki przed szturmem. Mimoto ilość psychoz alkoholowych
zmniejszyła się, a to dlatego, że nie było powszechnego chroni
cznego alkoholizowania się, lecz tylko okolicznościowe picie. Zda
niem naszem należało by uwzględnić jaszcze następujący szczegół:
materjał ludzki, z którego rekrutują się alkoholicy nałogowi, na
leży w znacznej ilości do licznej rodziny neuro- i psychopatów,
którzy, niezdolni do uporządkowanego codziennego życia i syste
matycznej pracy w domu, nastręczającej dla nich nieprzezwyciężone
trudności, szukają ulgi w alkoholu, za to w niespokojnej, podnie-
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cającej atmosferze wojennej czuli się nieledwie ,jak ryby w wodzie".
Wojna stanowiła dla nich jakby namiastkę nałogu, w który
nie popadali, bo byli pochłonięci, absorbującemi ich uwagę, wzruszeniowość i dążności przeżyciami wojennemi,
W kraju zaś pijaństwo występowało rzadziej z powodu cię
żkich wojennych warunków materjałnych.
Przychodzi okres powojenny. Ludzie wracają z wojska, wa
runki materjalne poprawiają się, chociaż wartość pieniądza spada
z miesiąca na miesiąc, co raczej staje się pobudką do większej
rozrzutności. Ludzie zaczynają znowu pić. Przepisy ustawy ograniczającej sprzedaż i spożycie alkoholu w dnie świąteczne i przed
świąteczne nie są należycie przestrzegane.
Zresztą i rząd, aczkolwiek z jednej strony zwalcza alkoho
lizm (ustawa antialkoholowa, karanie za pijaństwo w niedzielę i
święta, prawo gmin do wykluczenia sprzedaży alkoholu drogą głoso
wania, oddawanie 1 proc. dochodów z Monopolu Spirytusowego
na cele walki z alkoholizmem) — to z drugiej strony hoduje go
monopolem spirytusowym, z którego dochody pokrywają w dużej
mierze budżet państwowy.
Aby dochodów tych nie zmniejszać, rząd pozwala na re
klamowanie wyrobów alkoholowych w miejscach urzędowych, uła
twia odbiorcom nabywanie alkoholu przez wprowadzenie butele
czek o małej objętości (1/10 litr.), no a w budżecie państwowym
na rok następny zwiększa pozycję dochodów z Monopolu Spirytu
sowego. Jest to jednakże tylko jedna strona zagadnienia, strona
zewnętrzna. Wszelako istnieje jeszcze druga strona, wewnętrzna,
strona Indywidualna, zawierająca kryterja biologiczne.
Przechodząc do ujęcia zagadnienia alkoholizmu ze stano
wiska biologicznego, musimy się zastanowić nad jego etjologją
i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego człowiek pije nałogowo.
Pod względem etjologicznym można podzielić nałogo
wych alkoholików na dwie grupy. Jedna grupa, to nałogowcy,
którzy piją, gdyż zmusza ich do tego chemizm organizmu, druga
grupa, to neuro- i psychopaci, których chorobowe nastawienie psy
chiczne skłania do ucieczki w stronę alkoholowych odurzeń. Al
koholicy z pierwszej grupy popadają w nałóg stopniowo, przyzwy
czajając się do alkoholu, czy to jako do zaostrzającej apetyt używki,
jak to bywa często w zamożniejszych sferach, czy też znalazłszy
się w środowisku, gdzie alkohol jest często i obficie używany, np.
W krajach podzwrotnikowych, w marynarce, w pewnych środowi-
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skach studenckich (korporacje), wśród pewnych grup „złotej mło
dzieży", gdzie picie należy do „fasonu" i t. d. Tutaj też należą
wszyscy ci alkoholicy, których zmusza i nakłania do picia lub któ
rym ułatwia pijaństwo ich zawód, a więc restauratorzy, kelnerzy,
komiwojażerzy, robotnicy fabryk wódek, winnic i t. p. Możnaby
myśleć jeszcze o pewnym specyficznym pociągu do alkoholu ludzi
obarczonych dziedzicznie, u których chemizm ustroju byłby tak
zmieniony, że posiadałby pewną potrzebę alkoholu. Na poparcie
tej hypotezy przemawia fakt tak różnej reakcji poszczególnych
osobników na pierwsze kieliszki alkoholu, kiedy jedni czują do te
go wstręt, a alkohol wywołuje u nich początkowo jedynie przykre
dolegliwości, inni wprost od pierwszego kieliszka czują pociąg do
alkoholu i czują się doskonale pod jego działaniem. Według na
szych obserwacji drugi rodzaj reakcji zwykle występuje u osobników
obarczonych pod tym względem dziedzicznie. Dalej należy tu za
liczyć tych wyżej wspomnianych alkoholików o konstytucji piknicznoatletycznej, którzy z racji specjalnych cech swej osobowości są
jakby predestynowani do wpadania w alkoholizm.
Alkoholicy z drugiej grupy są to neuro- i psychopaci, któ
rych cechą wspólną jest pewna nieudolność życiowa i rozdżwięk
porriiędzy ich życiem wewnętrznem marzeniowem i ich aspiracjami,
a codziennem życiem realnem, w którem nie potrafią sprostać za
daniu rzeczywistości, z tej racji znajdują się w stanie niepokoju,
niezadowolenia i nierównowagi psychicznej. Konflikt między ży
ciem realnem a wewnętrznem tych ludzi jest tak ciężki i trudny
dla nich do zniesienia, że, by go uśpić, sięgają po alkohol, który
stanowi dla nich pewne wyjście z trudnej sytuacji życiowej, do
której psychicznie nie są dostosowani. Podobny mechanizm psy
chologiczny należy upatrywać w popadaniu w nałóg ludzi psy
chicznie względnie normalnych, których los wepchnął w nędzę
fizyczną czy też moralną, z której pomimo wysiłków nie mogą się
sami wydobyć i chwytają za „czarę zapomnienia", by wyjść choć
na chwilę z ciężkiej, a według nich beznadziejne] sytuacji. Tutaj
właśnie alkohol odgrywa rolę „pocieszyciela" (co tak często jako
argument uniewiniający wysuwają zwolennicy alkoholu), i w wy
jątkowych wypadkach ratuje nieszczęśliwego człowieka od samo
bójstwa.
Na specjalną uwagę ze względów teoretycznych zasłu
guje niewyjaśniony do tej pory mechanizm powstania dypsomanji.
Czy uważać tę postać chorobową za zaburzenie psychiczne okrę-
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sowę O charakterze epileptycznym, w którym występuje skłonność
do nadużyć alkoholowych - skłonność ta występowałaby dopiero
u człowieka, który poznawszy działanie alkoholu, czułby w okresie
zmienionych chorobowo psychizmów potrzebę wprowadzenia się
w stan odurzenia alkoholowego. Kto wie czy w takim razie nie
odgrywałaby tu roli chęć uśpienia przebłysków krytycyzmu, psu
jących w tym okresie wzmożone samopoczucie chorego. Z drugiej
znów strony można by upatrywać przyczyny występowania okre
sowego opilstwa w zmienionym chemiżmie ustroju, obarczonego
pod tym względem dziedzicznie. Potrzeba narkotyku dla organi
zmu sumowałaby się w sposób podobny, jaki upatrujemy w powsta
waniu bezsenności okresowej, nabierając co pewien czas dla da
nego osobnika nieodpartego imperatywu (H.Zajączkowski — Bez
senność u psychicznie chorych i jej zwalczanie w Dziekance
— Now. Psychj. 1929, 111—IV). Międzyokresowy wstręt do alkoho
lu występowałby tu wtedy psychogennie, jako wyraz walki chorego
z chorobą. Trzeba pamiętać, że jakkolwiek teoretycznie udaje się
wyodrębnić pod wzglądem etjologicznym powstawanie alkoholizmu,
to robimy to jedynie dla ułatwienia rozsegregowanla i rozpatrzenia
się w tym tak obfitym materjale i w praktyce jak z jednej strony
nader rzadko spotyka się nałogowców, u których by nie można
było znaleść żadnych konfliktów psychologicznych, skłaniających
ich do picia, to znowu alkoholicy, których pchnęły w nałóg przedewszystkiem te konflikty psychologiczne, przy dłużej trwającem
narkotyzowaniu się, upodabniają się do poprzedniej grupy, to zna
czy, że pcha ich w dalszy nałóg również i potrzeba zamienionego
chemizmu ustroju.
Dość charakterystyczną cechą alkoholizmu społeczeństw
należących do rasy słowiańskiej jest to, że przejawia się on czę
ściej aniżeli w innych społeczeństwach w postaci ostrych upojeń.
Różnicę tą można by tłómaczyć następująco: cechą życia psychicz
nego człowieka o współczesnej osobowości jest jego ogromna intelektualizacja i ustawiczne dociąganie się jednostki do wymogów
społecznych. Osobnik taki nie daje upływu swoim najrozmaitszym
impulsom, które kwalifikuje ze swego stanowiska społecznego, ja
kie zajmuje, za nieodpowiednie i znajduje się stale, jakby w pan
cerzu przykrojonym na miarę potrzeb i upodobań społecznych, stale
hamujących jego wewnętrzne potrzeby i podniety indywidualne.
Słowianin, którego nawarstwienia społeczno-psychiczne są kilkaset
lat młodszego pochodzenia, aniżeli u ras o dawnej kulturze i cy-
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wilizacji, dzięki nadzwyczajnemu rozpowszechnieniu się wszelakich
zdobyczy tej kultury, znalaz? się w sytuacji jakby dorobkiewicza,
który nie dorósł do posiadanych przez siebie warunków. Pancerz
psychiczny, o którym mówiliśmy, jest tu ukuty z cieńszej jakby
blachy; popędy wzruszeniowości bardziej są pierwotne i silne, nic
też więc dziwnego, że słowianin silniej odczuwa znużenie ciągłego
dociągania się do wymogów społecznych, gdyż trudniej mu to przy
chodzi, i skonny jest do szukania chwili wytchnienia przez osłabie
nie samokrytycyzmu, szukając tego wytchnienia w alkoholu To
też naogół słowianin inaczej pije niż niemiec, anglik czy francuz;
nie wystarcza mu stan lekkiego podchmielenia, a pije on zwykle
aż do. głębokich stanów odurzenia alkoholowego.
Nie chcielibyśmy, by niniejsze uwagi zrobiły wrażenie, że
uważamy rasę słowiańską za mniej wartościową — nie!— stwier
dzamy jedynie fakt, że rasa ta ma poza sobą o kilkaset lat krótszy
okres życia kulturalnego i cywilizacyjnego i trudno by było sobie
wprost wyobrazić, żeby fakt ten na osobowości przedstawicieli tej
rasy się nie odbił.
Według Al. Piotrowskiego odgrywa tu poważną rolę i ro
dzaj konsumowanych napoi wyskokowych; trudno bowiem upić się
piwem, którego trzeba wypić dobre kilka litrów, czy chociażby
małoprocentowem winem. Alkohol w napoju, w którym znajduje
się w małym procencie, resorbuje się powoli i działa dłużej ale
mniej silnie, rzadziej wywołując, dzięki temu, stany ostrych odurzeń.
Ma to również wybitny wpływ na powstawanie psychoz alkoholo
wych, do których u nałogowych piwoszów tak często nie dochodzi;
pierwej kończą one na niedomogę serca (Bierherz) czy chorobę
nerek, spowodowaną nadmierną masą przyjmowanych płynów.
Leczenie alkoholików, którzy popadli w nałóg bez wyraźnych
niedociągnięć psychicznych, polegać winno przedewszystkiem na
dłużej trwającej abstynencji. Większość nałogowych alkoholików,
u których zaburzenia psychiczne poza samym nałogiem nie wcho
dzą jeszcze w zakres psychozy, nie nadaje się do leczenia w za
kładzie psychjatrycznym. Według opinji Al. Piotrowskiego powinny
być budowane dla nich, jak dla narkomanów wogóle, specjalne
zakłady warsztatowe gdzieś w lasach, zdała od osiedli ludzkich,
gdzieby pacjenci musieli przebywać przynajmniej 2 lata i pracą swo
ją przyczynić się do utrzymania zakładu. Jako praca lecznicza
najlepiej nadaje się zajęcie na świeżem powietrzu, a więc w go
spodarstwie rolnem, w ogrodzie, w parku, w lesie, w tartaku it. d.
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Pozatem zabiegi lecznicze winne obejmować starania o przywróce
nie normalnych chemizmów' w ustroju i odzwyczajenia organizmu
od alkoholu. Znajdą tu zastosowanie wszelkie te zabiegi kuracyj
ne i środki lecznicze, które są stosowane przy złej lub zmienionej
chorobowo przemianie materji, a więc kąpiele gorące, mineralne, sło
neczne, ruch na świeżem powietrzu, specjalna djeta, życie czynne
i ruchliwe. Rokowanie, o ile nie wystąpiły jeszcze u pacjenta zna
czniejsze objawy otępienlowe, czy też degeneracji moralnej, jest po
myślne, i pacjent według wszelkiego prawdopodobieństwa do alko
holu nie powróci. U tych też alkoholików znajduje zastosowanie
autohemoterapja, której działanie lecznicze polega na wytwarzaniu
antyciał na własne, zmienione pod względem chemicznym, obda
rzone głodem alkoholowym, komórki ustroju. W ten sposób auto
hemoterapja przyspiesza rekonstrukcję normalnej przemiany materji
i godzi w ustroju alkoholika wprost w przyczynę chemiczną głodu
alkoholowego. Przyjmując hypotezę chemiczną powstania dypsomanji, dochodzi się tu do środków dla naprawy chemizmu ustroju
a więc do autohemoterapji i do zabiegów, zmierzających ku przy
spieszeniu przemiany materji, pozatem należy przy zbliżaniu się
okresów ostrych tłumić objawy luminalem, by nie dopuścić do ka
tastrofy. Każde zapobieżenie w ten sposób okresowi opilstwa
zmniejszałoby szanse dla następnego okresu, podobnie jak się to
dzieje z napadami kurczowymi w epilepsji. Wyniki, jakie mieliśmy
w leczeniu autohemoterapją dypsomanów w Dziekance, są bardzo
zachęcające do dalszych badań i obserwacji w tym kierunku.
U alkoholików, rekrutujących się z grupy neuro- i psycho
patów, poza abstynencją i leczeniem cielesnem należy stosować
swoistą terapję psychiczną, która nieledwie w każdym przypadku
musi być indywidualizowana. W zakładach o charakterze kolonji
robotniczych, regułą powinno być, by każdy pacjent pracował ce
lowo i pożytecznie, gdyż tylko taka praca ma pełny walor wycho
wawczy i jest nieodzownie potrzebną do zdrowia i równowagi psy
chicznej każdego człowieka nieledwie jak powietrze do oddychania.
Sama tylko praca nie wystarczy do wyleczenia chorego, który ma
konflikty wewnętrzne, na których tle wyrósł nałóg alkoholowy.
Do odzyskania kompletnej równowagi psychicznej u takiego cho
rego należy te konflikty odnaleść, wyjaśnić je i rozwiązać, znaleść
drogę do wyjścia z nich, pogodzić go ze rzeczywistością. Tylko taki
pacjent, który zdołał uporządkować swoje życie wewnętrzne, a na
brał przy tern rutyny i urniejętności pracy i rozsmakował w pły-
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nącem z niej zadowoleniu, będzie mógł opuścić zakład, dając gwa
rancję, że nie będzie uciekał od życia do alkoholu. Należy sobie
jednak zdawać sprawę z tego, że do tak daleko idących rezulta
tów często trudno będzie dojść przez czas dwuletniego pobytu
w zakładzie, który to okres uważamy za minimum, i, żeby móc do
prowadzić pacjenta do zdrowia, trzebaby często nawet przez kilka
lat roztoczyć nad nim specjalny tryb leczniczo-wychowawczy. Wo
bec tego, że leczenie tak długie zbyt obciążałoby społeczeństwo,
dłuższy pobyt chorego musiałby być tak zorganizowany, by pacjent
dzięki swej pracy nie był ciężarem dla społeczeństwa. Zakład mu
siałby być zorganizowany i posiadać takie urządzenia i warsztaty
pracy, żeby móc bez uszczerbku dla innych chorych leczyć cały
szereg takich pacjentów, za których nikt był nie płacił, a którzy
utrzymywaliby się jedynie z owoców swej pracy.
Samem leczeniem alkoholików jednakże nie usuniemy zła
i szkody, które wyrządza alkohol jednostkom, rodzinom i społe
czeństwu. Ważniejszą rzeczą jest zapobieganie rozszerzaniu się
alkoholizmu. Istnieją rożne sposoby zwalczania alkoholizmu i różne
zapatrywania na tę sprawę. Jednym ze sposobów walki z alko
holizmem jest prohibicja; ma ona wielu zwolenników, ale i prze
ciwników.
Pr. H. Roger, omawiając dodatnie strony prohibicji w Ame
ryce, stwierdza, że ludzie tam piją, ale piją tylko bogaci, bo alko
hol jest bardzo drogi, natomiast biedni nie piją, wskutek tego
ogólny dobrobyt wzrasta.
Co innego czytamy w Revue d’Hygiene z r. 1927, mia
nowicie, że prohibicja nie jest wskazana. W Ameryce bowiem ist
nieje handel potajemny, zamożniejsi obywatele wyjeżdżają w sobo
tę do Kanady, gdzie niema prohibicji, a wracają w niedzielę wie
czorem w świetnych humorach.
Nieprzychylnie o prohibicji wyraża się także J. W. Hall,
psychjatra z Chicago, który podaje, że w roku 1916 było w szpi
talach w Chicago tylko 98 przypadków ostrego zatrucia alkoholem,
w roku 1923 zaś (4-y rok prohibicji) 1503,
W roku 1917 notowano tam 654 przypadki psychoz po
wstałych na tle alkoholizmu;
w roku 1920 (1 rok prohib.) 247 przypadków
„ 1923 (4 „
„ ) 1346
Mimo to niesłusznem jest jednak — zdaniem naszem — stanowi
sko przeciwników prohibicji. Wiele bardzo trudności 1 problemów
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do załatwienia w związku z wprowadzenim prohibicji upadnie, kie
dy przyjdzie okres dalszy życia nowego pokolenia, które będzie
już w prohibicji wychowane. Trudno sobie wyobrazić, żeby zdro
wy Amerykanin, od dziecka nie znający, co to jest alkohol, wyjeż
dżał po alkohol poza granicę kraju lub nabywał go za olbrzymie
sumy, albo też pił, jak się działo w Rosji podczas wojny, eter,
denaturat, wodę kolońską czy samogonkę, które są dla nienałogowca nie do przełknięcia.
Trudności i złe strony prohibicji są tylko przejściowe
i z czasem znikną i przejdą do historji walki z jednym z najgroź
niejszych wrogów dobrobytu i szczęścia człowieka.
Należy wziąć pod uwagę, że z biegiem czasu, gdy szereg
pokoleń będzie wychowanych w prohibicji, gdy tym sposobem zo
stanie uchylony czynnik, wpływający na dziedziczenie i na naj
wcześniejszy okres rozwoju osobniczego, czynnik który jest ważnym
momentem etjologicznym w powstaniu przeróżnych dziedzicznych
zaburzeń i niedokształceń nerwowo-psychicznych, grupa narkomanów
którzy teraz wpadają w nałóg, dzięki swoim niedociągnięciom psy
chicznym, znacznie się zmniejszy. Naturalnie, że osobniki chore
szczególnie upośledzone będą szukać zapomnienia i nadal w alko
holu, morfinie, kokainie itd. jak to się dzieje z morfinistami, aczkol
wiek zdobycie morfiny jest tak utrudnione. Tym osobnikom pro
hibicja nic nie pomoże, i będzie trzeba ich tak jak i teraz trakto
wać jako chorych i jako takich leczyć w zakładach specjalnych.
Na XIX Kongresie Antialkoholowym referował sprawę pro
hibicji Dr. Doran. Uważa on, że zakaz jest bardzo zbawienny dla
narodu amerykańskiego i dalej, że prohibicja jak przedtem tak i te
raz ma więcej zwolenników niż przeciwników. Dr. Doran twierdzi
że prohibicja w żadnym wypadku nie będzie zniesiona. Wszelako
jej skuteczność zależy od sposobu przeprowadzenia i przestrzega
nia ustawy. Dyskutowana była wartość dwóch systemów, ograni
czających spożywanie alkoholu - szwedzkiego (Bratt) i belgijskiego
(Vandervelde). Pierwszy oddaje sprzedaż alkoholu w ręce orga
nizacji społecznych i uprawnia je do indywidualnego traktowania
odbiorców (sprzedając jednym więcej, drugim mniej), drugi wyłącza
z restauracji i wogóle miejsc publicznych napoje o zawartości alko
holu większej niż 16 prc., są one do nabycia gdzieindziej, lecz nie
wydaje się ich mniej niż 2 litry naraz. Oba systemy ograniczają
spożycie, a nie dążą do całkowitego zakazu, dlatego są złe.
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Ważny problem przedstawia sprawa abstynencji funkcjonarjuszó.7, od których sprawności zależy życie bliźnich (szoferzy, mo

torowi, maszyniści itd. Żąda się, aby wszyscy należeli do kół ab
stynentów, których członkowie nosiliby szarfę jako oznakę abstynencji.
Publiczność mogłaby wtedy wybierać pomiędy abstynentami
i pijącymi; wybór niewątpliwie wypadłby na korzyść abstynenta.
Funkcjonarjusz używający alkohol straciłby posadę.
Jakie jest w Polsce zapatrywanie na sprawę alkoholizmu,
0 tern głoszą rezolucje VI Polskiego Kongresu Przeciwalkoholowe
go w Katowicach. Kongres domaga się: 1) ustanowienia katedr
alkohologji przy uniwersytetach i wykładów alkohologji w szkołach,
2) ścisłego przestrzegania ustawy antialkoholowej, 3) zakazu rekla
my napojów alkoholowych w miejscach urzędowych.
Wreszcie zwraca się z gorącym apelem do inteligencji pol
skiej, a szczególnie do duchowieństwa, nauczycielstwa, lekarzy i ko
biet polskich, aby współdziałali w zwalczaniu alkoholizmu.
Na praktycznym gruncie, jak podaje Gantkowski w swojej
pracy „Zadania samorządów w walce z alkoholizmem" stanął Wy
dział Opieki Społecznej w Łodzi, który wyłonił ze siebie sekcję do
walki z alkoholizmem. Zadaniem tej sekcji jest: 1) zakładanie
1 prowadzenie bezalkoholowych jadłodajni, 2) organizowanie zakła
dów leczniczych dla alkoholików, 3) dokonywanie wywiadów u osób
zatrzymanych w stanie nietrzeźwym, 4) moralna opieka nad alko
holikami, a materjalna pomoc dla ich rodzin, 5) propaganda walki
z alkoholizmem i krzewienie idei wstrzemięźliwości drogą odczytów,
wykładów, specjalnych publikacyj, wystaw antialkoholowych, poradni
zdrowotnych itp., 6) gromadzenie i opracowywanie przy współu
dziale i pod kierownictwem Wydziału Statystycznego Magistratu da
nych dotyczących alkoholizmu, 7) wyjednanie u miarodajnych czyn
ników przepisów prawnych, zmierzających do ograniczenia liczby
lokalów sprzedaży alkoholu i innych przepisów, stwarzających pod
stawę dla całkowitej prohibicji.
Jako sposób skutecznego zwalczania indywidualnego alko
holizmu uważamy także ubezwłasnowolnienie alkokolika. Sprawę
tę omówił wyczerpująco Al. Piotrowski („alkoholizm i ustawodaw
stwo", Nowiny Psychjatryczne, 1924). Autor podkreśla, że ubez
własnowolnieniem samem jeszcze nie osiągniemy naprawy pijaka.
Trzeba przeszkodzić mu w upijaniu się. Alkoholika należy umie
ścić w zakładzie dla alkoholików. Wszelako postulat ten łatwiej
będzie można uskutecznić z alkoholikiem ubezwłasnowolnionym.
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niż Z pijakiem wolnym. Ponieważ za szkodę, wyrządzoną przez
pijaka, pozbawionego własnej woli, odpowiada opiekun, przeto
umieszczenie pijaka w zakładzie leży w interesie opiekuna.
Pozatem należało by się liczyć z tern, że ludzie z obawy
przed ubezwłasnowolnieniem wogóle więcej by się alkoholu wy
strzegali.
Autor jest zdania, że ubezwłasnowolnienie alkoholika win
no być przeprowadzane nie z kryterji psychjatrycznych lecz
z przesłanek społecznych, albowiem ta ostatnia droga łatwiej i prę
dzej prowadzi do celu.
Reasumując powyższe wywody, stwierdzamy z innymi ba
daczami sprawy alkoholizmu, że żyjemy w okresie, w którym alko
holizm rozszerza się w zastraszający sposób, że skutki tej groźnej
plagi społecznej dają się dotkliwie odczuwać przedewszystkiem
z powodu wzrostu liczby zachorzeń psychicznych alkoholowych.
Równocześnie stwierdzamy, że nie jesteśmy bezbronni wobec nie
bezpieczeństwa, jakie przedstawia potęgowanie się alkoholizmu,
albowiem posiadamy dość środków, ogólnych i indywidualnych,
aby skutecznie odeprzeć ataki wrogie. Trzeba je tylko bezwzglę
dnie stosować. Tymi środkami są; profilaktyka społeczna w posta
ci prohibicji jako środek ogólny, oraz ubezwłasnowolnienie i le
czenie alkoholika w specjalnej lecznicy jako środki indywidualne.
W końcu niech nam będzie wolno podziękować p. Dyr. Al.
Piotrowskiemu za przekazanie nam powyższego tematu i za łas
kawe udzielanie wskazówek i rad przy jego opracowaniu.
Hópital psychiatriąue publiC de Dziekanka-Dir. dr. nied.dr. phil. Al. PIOTROWSKI

L’etat des maladies
psychiques alcooliques a Dziekanka avant et apres la guerre mondiale.
Reflexions sur la question de Talcoolisme.
Par le Dr. W. OORZKOWSKl i Dr. H. ZAJĄCZKOWSKI.
Rapport prćparć pour le XIII Congrćs des Mśdecins et des Naturalistes
polonais t Wilno le 26—29 septembre 1929.

Les auteurs confirment le fait que 1’alcoolisme se propage
avec une rapidite effrayante, et que les suites s’en font ressentir
surtout par le surcrolt des maladies alcooliques.
A Dziekanka le nombre des psychoses alcooliąues a augmente au vingtuple aprćs la guerre. La moitie de ces maladies
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c’est 1’alcoolisme chronique, vient ensuite le delirium tremens
= 30%, paranoia alcoholica =8o/o, ensuite un nombre restreint de
demence alcooliąue, de psychose de Korsaków, de dypsomanie, de
hallucinosis potatorum, et trois cas de pseudoparalysie alcooliąue.
Pres de lOo/o des alcooliąues psychotiąues souffraient de paralysie
generale (74.6o/o des malades ont ąuitte l’hópital en etat
de guerison ou d’amelioration). Les resultats du traitement de
1’alcoolisme chroniąue ont ete moins favorables. Les auteurs discernent les alcooliąues chroniąues psychopathes et non psychopathes. Le nombre des malades du premier groupe ąui ont ąuitte
Tetablissement en etat de guerison ou d’amelioration monte a 50"/o,
celui du second ^gale a 63,20/o.
L’hópital psychiatriąue est la station vraie pour le traite
ment curatif des psychoses alcooliąues, mais ne convient pas a la
cure des alcooliąues chroniąues. Ceux-ci devraient etre places
dans des etablissements speciaux a caractere d’ateliers, avec travail aux champs, sylviculture et pisciculture.
Les auteurs votent pour la prohibition comme mesure de
prophylaxie sociale.
Krajowy Zakład Psychiatryczny Dziekanka
Dyr. Dr. med. Dr. phil. AL. PIOTROWSKI.

Badania kontrolne nad symptomatologią płynu
mózgo-rdzeniowego w porażeniu postępującem
i w innych schorzeniach kiłowych ośrodkowego
układu nerwowego.
Podał J. MEDEM.
Referat zgłoszony na XIII Zjazd Lekarzy i Przyrodników polskich
we Wilnie w dniach 26—29 września 1929 r.

W ciągu blisko 40 lat, jak nauka lekarska zajmuje się ba
daniem płynu mózgowo-rdzeniowego, najwięcej pracy z tego za
kresu poświęcono jego zmianom patologicznym w schorzeniach
kiłowych ośrodkowego ykładu nerwowego. Tłómaczy się to fak
tem, że przy rozpoznawaniu kiły badanie laboratoryjne odgrywa
ważną rotę, mianowicie odczyn serologiczny Wassenpanna, SachsGeorgiego i. in., jak również tern, że zmiany w składzie i własnoś
ciach płynu mózgowordzeniowego są przy kiłowych schorzeniach ner-

ZESZYT I1I-1V

PŁYN MOZGO-RDZENIOWY W P. P. ETC.

261

wowych intensywniejsze i charakterystyczniejsze, niż w innych cho
robach, nie licząc naturalnie ropnych zapaleń opon, gdzie — jak
wiadomo — występują najsilniejsze patologiczne zmiany w płynie
mózgowo-rdzeniowym. Jednak pomimo licznych wszechstronnie
przeprowadzonych badań serologicznych istnieją jeszcze pewne
niejasności co do symptomatelogji jak i co do patogenetycznego
tłómaczenia zmian chorobowych w płynie mózgowo-rdzeniowym
przy kile nerwowej, co w znacznym stopniu utrudnia oparcie djagnostyki klinicznej na wynikach badań laboratoryjnych, zwłaszcza
w tych przypadkach, kiedy tak kliniczny jak i serologiczny obraz
choroby odbiega od zwykłego typu lub jest bardzo słabo zaznaczony.
Rozwój djagnostylii laboratoryjnej kiły centralnego układu
nerwowego w krótkości przedstawia się następująco.
Pierwszym uczonym, który ujął w system objawy kiły w pły
nie mózgo-rdzeniowym, był Nonne (r. 1914). Uzależnił on rozpoz
nanie porażenia postępującego i kiły centralnego układu nerwowego
wogóle od dodatniego wyniku 4 odczynów, mianowicie; pleocytozy,
odczynu Nonne-Apelta, odczynu Wassermanna w płynie i we krwi.
Ponieważ jednak często, nawet przy wyraźnym obrazie paraliżu
postępującego, niewszystkie 4 odczyny wypadały dodatnio, szukano
trwalszych podstaw, na których możnaby oprzeć rozpoznanie para
liżu postępującego, przyczem cały szereg autorów — nawet Esskuchen
(r. 1915) — kładł główny nacisk na odczyn Wassermanna we krwi.
Inni znów, jak np. Mycoson (r. 1915), przypisywali duże znaczenie
ogólnemu wzmożeniu się białka w płynie, jako najwcześniejszemu
objawowi paraliżu postępującego. W przeciwieństwie do tego Al.
Piotrowski (r.: 1916) odmówił temu objawowi znaczenia specyfi
cznego dla p. p. i dla kiły wogóle, upatrując w nim tylko, znamię pato
logiczne o znaczeniu ogólnem, wskazujące na zachorzenie ośrodko
wego układu nerwowego. Co zaś do odczynu Wassermanna we
krwi, Piotrowski podkreślił szczegół, że dodatni odczyn Wasserman
na we krwi nie mówi nic o lokalizacji sprawy kiłowej w central
nym układzie nerwowym a świadczy jedynie o tern, że chory prze
był lub ma kiłę. Natomiast Piotrowski akcentuje wartość odczy
nu Wassermanna w płynie zwłaszcza wykonanego według metody
miareczkowania, t. j. z różnemi ilościami płynu (od 1,0 ccm. w dół
do 0,1 ccm), który wypada przy wszelkich postaciach kiły nerwowej
w dużym procencie dodatnio, i nadto pozwala odróżnić p. p. od in
nych postaci kiły ośrodkowego układu nerwowego, dając w pierwszym
przypadku wynik dodatni już w ilości 0,2—0,1 ccm, a w innych
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dopiero w większych ilościach płynu (0,3—1,0 ccm.) Później zwró
cono baczniejszą uwagę na odczyny koloidaine, z których najważ
niejsze są: odczyn zlotowy Langego, odczyn benzoesowy Ouillaina
i zmodyfikowany przez Kafkę odczyn mastyksowy. Odczyny te,
przeprowadzone w różnych rozcieńczeniach płynu, dają graficznie
charakterystyczne krzywe, nietylko dla kiły ośrodkowego układu
nerwowego wogóle, lecz nawet dla poszczególnych jej postaci,
ułatwiając tern samem diagnostykę.
Jednocześnie różni badacze zwrócili uwagę na wzajemne
ustosunkowanie się poszczególnych objawów serologicznych i na
wartość wykonywania kilku odczynów naraz, co doprowadziło do
ustalenia pewnych szematów badania jak „Formules Chimiques“
Mestrezata, „Reaktionsspektren" Esskuchena i „Gesamtreaktionsbilder“ Kafki. Najlepiej ujął sprawę C. Lange. W dziele swem pod
tytułem „Lumbalpunktion und Liquordiagnostik“, w którem opiera
rozpoznanie serologiczne schorzeń ośrodkowego układu nerwowego
ind. porażenia postępującego i innych postaci kiły na typowych
obrazach odczynowych i dąży do patogenetycznego wytłómaczenia
każdego objawu w płynie mózgo-rdzeniowym. Zajmuje on jednak
stanowisko nieco skrajne, eliminując cały szereg odczynów jako nie
potrzebnych, przyznając znaczenie jedynie 2—4 reakcjom. W każ
dym razie kategorje myślowe Langego dają najlepszą podstawę
do dalszych badań nad płynem mózgo-rdzeniowym, to też na
nich oparłem swą pracę z r. 1928 o odczynach płynu mózgo rdze
niowego w chorobach nerw. i psychicznych i o ich znaczeniu rozpoznawczem.
Ogłaszając w referacie niniejszym wyniki badań przeszło
200 płynów m-rdz., zebranych od chorych, cierpiących na poraże
nie postępujące albo na kiłę mózgo rdzeniową albo na wiąd rdze
nia, postaram się w myśl powyżej wymienionych zasad ująć te wy
niki tak, aby otrzymać obrazy syntetyczne i rozważyć kwestję, czy
pozwalają one już same przez się jaknajpewniej rozpoznać scho
rzenia kiłowe ośrodkowego układu nerwowego.
Przeprowadzałem następujące badania:
Określenie wyglądu (przed i po wirowaniu): t. j. przejrzy
I.
stości i barwy płynu,
Badanie cytologiczne: 1) obliczenie ilości ciałek w l cmm
II.
w komorze Nageotta, 2) zbadanie osadu (zabarwionego eozyną hematoksylinową),
III. Badanie chemiczne:
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1. Odczyn Nonnego, Weichbrodta i Pandy’ego,
2. Oznaczenie ilości białka (sposobem Mestrezata),
S.
„
„ globulin (według własnej koncepcji),
4. Określenie współczynnika białkowego (na podstawie badań
ad 2 i 3),
5. oznaczenie ilości chlorków (sposobem Yolharda),
6. oznaczenie ilości cukru (według własnej koncepcji).
IV. badanie koloidalno-chemiczne;
1. odczyn złotowy,
2.
„ benzoesowy,
V.
Badanie serologiczne:
1. odczyn Wassermanna,
2. odczyn Meinickego albo Sachs-Georgiego,
oba odczyny wykonywane metodą miareczkowania (odczyn Wasser
manna z ilościami 1,0-0,1 ccm, odczyn Meinickego i Sachs-Geor
giego z ilościami 0,5 —0,25). Pozatem, wykonywałem — w razie
potrzeby- odczyn na krew, odczyn fermentu peptolitycznego i inne;
oznaczałem zawartość Hb i cholesteryny. Stale przytem wykony
wałem odczyn Wassermanna i odczyn Meinickego we krwi. Wy
szczególnione badania stanowią według mego zdania minimum
badań, które należy przeprowadzić u osób podejrzanych na kiłę
ośrodkowego układu nerwowego.
Nim przejdę do właściwego tematu, wypada mi choć w kil
ku słowach przedstawić metody oznaczenia ilości globulin oraz
cukru według własnej koncepcji.
W dotychczasowych badaniach laboratoryjnych dał się od
czuwać dotkliwie brak prostej i łatwo wykonalnej kwantytatywnej
analizy globulin. Ażeby tę lukę wypełnić, czyniłem poszukiwania
za odpowiednim sposobem, analizowania płynu, przyczem zauwa
żyłem, że ilość globulin da się dostatecznie określić metodą, pole
gającą na zużytkowaniu odczynu Nonnego i zastosowaniu zasady,
tkwiącej w znanej metodzie Mestrezata do oznaczenia ogólnej ilości
białka. Korzystam więc z płynu, z którym wykonałem odczyn
Nonnego, t. j. płynu w ilości 0,5 ccm, do którego dodałem 0,5 ccm
nasyconego roztworu ammonii sulfurici. Po upływie pół godziny
porównywam zmętnienie, powstałe w próbówce, ze skalą składają
cą się z próbówek tej samej średnicy, zawierających roztwory glo
bulin z surowicy wołowej o wzrastającym stopniu stężenia: 0,002;
0,005; 0,008; 0,01; 0,015; 0,02; 0,025; 0;03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07;
0,08; 0,09; 0,1 o/o, z którymi poprzednio wykonałem ten sam odczyn
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i określam odsetką zawartości globulin w płynie badanym według
probówki w skali, z którą badany płyn wykazuje jednakowe zmę
tnienie. Do przygotowania skali globulinowej nie możemy używać
białka jaja kurzego, jak to czyni Mestrezat ze swoją skalą białko
wą, gdyż białko jajka kurzego zawiera bardzo mało globulin, więc
biorę surowicę wołową, której białko w połowie lub nawet nieraz w
większej części składa się z globulin. Pozatem cały sposób przygoto
wania skali jest podobny do przygotowania skali do oznaczenia
białka ogółnego. Postępujemy w ten sposób: surowicę wołową,
która zawiera naogół 4®/o globulin (o czem jednak należy się po
przednio przekonać), rozcieńcza się 40-krotnie fizjologicznym roz
tworem soli, aby otrzymać 0,lo/o-owy roztwór globuliny; wzrasta
jące ilości tego roztworu nalewamy do 15-tu próbówek, dopełniamy
je rozczynem fizjologicznym soli. W ten sposób otrzymujemy
odpowiednie rozcieńczenie globulin (patrz tablicę).
Do oznaczenia ilości cukru w płynie m.-rdz. da się zasto
sować metoda bardzo prosta i łatwa do wykonania, wymagająca
przytem nie więcej płynu m.-rdz., jak 1—2 ccm.
Przy ustaleniu metody opierałem się na odczynie Mestrezata dla stwierdzenia hyper- oraz hypoglykorachji, t. j. wzmożenia
lub zmniejszenia ilości cukru w płynie. Technika tej modyfikacji
jest następująca: wykonuje się odczyn Fehlinga z 1 ccm płynu
m.-rdz. Do 1 ccm płynu dodaje się 1 ccm odczynnika Fehlinga
według francuskiej farmakopeji ( l i II w równych ilościach;
Fehling I: cupri sulfurici 3,5; ac. sulfurici concentr. 0,5; aq. dest.
ad 100 ccm; Fehling II: sel Seigneti 15,0; sol. 45°/o natrii
caustici 30 ccm; aq. dest. ad 100) i gotuje się przez 15 se
kund. W płynie normalnym, zawierającym koło 0,0500/q cukru, za
barwienie niebieskie pozostaje nadal, tylko, jeżeli się trzyma próbówki na brzegu płyty stołu stojącego przed oknem, to z boku
patrząc można spotrzec w tym niebieskim płynie pyłek ceglasty.
W miarę, jak wykonywa się ten odczyn z płynami o coraz większej
zawartości cukru, do 0,1% i wyżej, pyłek ten staje się coraz gę
stszy i wyraźniejszy, a w miarę jak wykonywa się odczyn z pły
nami o coraz mniejszej zawartości cukru, od 0,050o/o w dół, pyłek
staje się coraz mniej wyraźny, a przy 0,0100/o prawie już nie jest
widoczny. Wykonywamy więc ten odczyn zawsze w tych samych
warunkach (w ten sam sposób przygotowany odczynnik Fehlinga,
ten sam czas gotowania, probówka o tej samej średnicy — 1 cm).
Dla otrzymania wyniku ilościowego porównywamy gęstość pyłku
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W badanym płynie m.-rdz. z gęstością pyłku każdej z 10 próbówek skali, zawierających po 1 ccm roztworu cukru o wzrastającem stężeniu: 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08, 0,09;
0,100/o, do których dodaliśmy po 1 ccm odczynnika Fehlinga, poczem
mieszankę gotowaliśmy przez 15 sekund. Porównawszy następnie
zawartość próbówki z zawartością próbówek skali, określamy ilość
cukru w płynie według próbówki skali, w której znajduje się
ta sama gęstość pyłku. Należy zaznaczyć, że skali nie można
przechowywać, gdyż cegiasty osad (zredukowana miedź) rozpuszcza
się częściowo, tak że trzeba ją każdorazowo przygotować na nowo;
natomiast stosunkowo dobrze przechowują się roztwory glukozy,
używanej do tej skali, o ile dodamy do nich po kilka kropel toluolu.
Na postawie badań, wyszczególnionych od 1-V, omówię
najpierw wyniki otrzymane z poszczególnych odczynów, następnie
uwzględnię odrębności każdej postaci chorobowej zosobna, t. j. pa
raliżu postępującego, kiły mózgowo-rdzeniowej i wiądu rdzenia.
Zacznę od oceny reakcji Wassermanna. Jak wiadomo, od
czyn ten (jak również odczyn Meinickego i Sachs-Georgiego) jest
swoisty dla schorzeń kiłowych, jednak nie zawsze wypada on do
datnio. Niekiedy bywa dodatni przy schorzeniach niekiłowych. By
łoby zatem błędem rozpoznawać schorzenie kiłowe ośrodkowego
układu nerwowego tylko na podstawie odczynu Wassermanna. Lange
zauważył przy kile centralnego układu nerwowego paralelizm mię
dzy pojav/ieniem się odczynu Wassermanna a wystąpieniem innych
objawów patologicznych w płynie; zrobił on spostrzeżenie, że od
czyn W. bywa dodatni dopiero przy ilości białka 0,1000/q i więcej.
Nasze doświadczenia natomiast uczą nas, że tego paralelizmu nie
ma; zachodzą bowiem przypadki z dodatnim odczynem W. przy
stosunkowo malej ilości białka.
Więcej niż połowa przypadków z dodatnim W. w płynie
zawierała białka mniej niż 0,lOOo/o. W ogólności odsetka doda
tniego W. przy schorzeniach kiłowych ośrodkowego układu nerwo
wego w naszym materjale nie jest wysoka w stosunku do odsetek
podanych przez autorów zagranicznych, jak wynika z załączonego
zestawienia, w którem uwzględnione zostały, obok wyników wła
snych badań, dane statystyczne Nonne’go, Kafki, Fontecilla’ego
i Lange’go.
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płyn

krew

Nonne- Katka, Fontecilla, Lange
płyn

Parał. post.

90«/o

660/0

lOOO/o 980/0 lOOO/o lOOO/o

Wiądrdzenia

550/0

440/0

920/0 9QO/o 980/0

Kitam.-rdz.

540/0

540/0

920/0

Badania własne

8 OO/0

8O
O/0

Nonne, Kafka, Fontecilla, Lange
krew
950/0

800/9 lOOO/o lOOO/o

—

650/0

6O
O/0

980/0

—

—

750/0

3QO/o

8O
O/0

—

Stosunkowo niski procent dodatniego odczynu Wasserman
na w płynie m.-rdz. i we krwi przy zachorzeniach kiłowych cen
tralnego układu nerwowego, który stwierdziliśmy u naszych cho
rych, tłómaczy się z pewnością różnicami w materjale chorych
i w technice laboratoryjnej. Różnice takie istnieją wszędzie. Z tych
różnic wypływają też dyferencje w wynikach prac laboratoryjnych
autorów zagranicznych. Wypada w tern miejscu wspomnieć o fak
cie, że Lange w swoich badaniach serologicznych, dokonanych
wyłącznie przy tabes incipiens, otrzymywał odczyn Wassermanna,
zarówno w płynie jak i we krwi (przy stosowaniu metody originalnej), stale ujemny. Tymczasem Fontecilla, którego materjał
tabesu stanowiły głównie przypadki daleko posunięte, stwierdził
9 2 0 /0
dodatnich odczynów Wassermanna we krwi i płynie. Opinji,
że w paraliżu postępującym odczyn Wassermanna w płynie i we
krwi stale wypada dodatnio, nie podzielają Kafka i Nonne (ostatni
tyiko co do krwi), z czem i ja się godzę, przynajmniej jeżeli chodzi
o krew; obserwowałem bowiem ujemny odczyn W. we krwi nawet
w przypadkach p. p. daleko posuniętych, z wybitnemi zmianami
w płynie m.-rdz. Natomiast przypadki paraliżu postępującego
z ujemnym odczynem Wassermanna w płynie należą chyba do wy
jątków. Tern się tłómaczy stanowisko zajęte przez Piotrowskiego
(Al. Piotrowski: „O wczesnem rozpoznaniu porażenia postępujące
go," Przegląd Lekarski 1916, nr. 10), który reakcji Wassermanna
w płynie, mianowicie w ilościach 0,2—0,1 ccm, przypisuje decydu
jącą rolę przy rozpoznawaniu porażenia postępującego.
Okoliczność, że odczyn Wassermanna nie zawsze jest do
datni w schorzeniach kiłowych, bynajmniej nie zmniejsza jego zna
czenia djagnostycznego. Odgrywa on wybitną rolę, gdy jest do
datni, albowiem wtedy potwierdza pochodzenie kiłowe zachorzenia.
Co do odczynów aglutynacyjnych odczynu Sachs - Georgiego i od
czynu Meinickego (we krwi i płynie), należy stwierdzić, że między
tymi odczynami a reakcją Wassermanna istnieje paralelizm: przy-
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padki, gdzie S.-Qeorgi albo Meinicke jest słabo dodatni przy ujem
nym Wassermannie, są rzadkie.
Jeżeli stwierdziliśmy, że odczyn Wassermanna (i odczyn
Meinickego) jest nieraz ujemny przy kilowych schorzeniach ośrod
kowego układu nerwowego, to nie można tego twierdzić o innych
przejawach patologicznych w płynie m.-rdz., gdyż ani w jednym
przypadku kiły ośrodkowego układu nerwowego klinicznie ustalo
nej, płyn nie był normalnym; zawsze zachodziły przynajmniej
zmiany w ilościach białka i w ilościach ciałek białych. Pod tym
wzglądem więc kiła ośrodkowego układu nerwowego różni się od
innych organicznych schorzeń nerwowych (z wyjątkiem chyba ostrych
zapaleń opon), w których trafiają się przypadki bez zmian patolo
gicznych w płynie m-rdz. W razie więc zupełnego braku tych
zmian można schorzenie kiłowe wykluczyć. Wspomniane przejawy
patologiczne, które stale spotykamy w kile m.-rdz., dają się ująć
w zespół, który nazwałem zespołem wewnętrznym, bo pochodzą
cym z wewnątrz worka oponowego, a nie z przesięku wskutek
wzmożonej przepuszczalności opon (patrz tabl. I).
Zmiany składające się na ten zespół s ą :
I.
Wzmożenie ilości ciałek białych, i to w danym przypadku wy
łącznie prawie limfocytów, występujących z opon liczniej, niż
normalnie. Domieszkę leukocytów, naogół nie przekraczają
cą 5 0 / 0 wszystkich ciałek białych, najczęściej spotykamy w p. p.
II.
Wzmożenie ilości białka, i to białka powstałego w obrębie
worka oponowego cechującego się: 1. dużą ilością globulin,
stanowiących nieraz więcej niż połowę całej ilości białka,
2. zawartością globulin w znacznym stopniu w postaci gru
boziarnistych („grobkornig") globulin; len skład białka tłómaczy objawy następujące; a) silny odczyn Nonnego, przy
stosunkowo nieznacznie wzmożonej ilości białka; b) silniejszy
odczyn Weichbrodta, c) wysoki współczynnik białkowy (Vj
i więcej), d) krzywe koloidalne po stronie lewej.
III. Trzecią cechą charakterystyczną jest brak wszelkich zmian
pochodzenia zewnątrzoponowego (transsudatywnego), któreby
wskazywały na wzmożoną przepuszczalność opon, jak n. p.
obniżenie ilości chlorków, wzmożenie ilości cukru, pojawienie
się ciał obcych dla płynu przesiąkniętych ze surowicy; jeżeli
jednak takie zmiany występują, to stoją one na drugim planie
wobec jaskrawszych zmian ściśle wewnąlrzoponowych (endomeningealnych),

268

J. MEDEM

ZESZYT 11I-IV

Cały zespól objawowy kiłowy w płynie m.-rdz. można za
tem uważać jako połączenie objawów zapalnych przewlekłych (cy
tologicznych i białkowych) z objawami pochodzenia wewnątrzoponowego (endomeningealnego), przy zupełnym braku zaburzeń
w przepuszczalności opon. Pogląd ten potwierdzają opinje autorów
zagranicznych jak Lange, Esskuchen, Nonne, Fontecilla, Guillain
i inni, którzy przy schorzeniach kiłowych otrzymywali stale wyniki
o charakterze zmian wyżej wymienionych.
Przechodząc do omówienia drugiej części postawionego
sobie zadania, t. j. rozpatrzenia odrębności serologicznych poszcze
gólnych postaci chorobowych zachorzenia kiłowego centralnego
układu nerwowego, wypada na pierwsze miejsce wysunąć paraliż
postępujący.
W paraliżu postępującym (tabl. II. 1) znajdujemy naogół naj
jaskrawsze zmiany patologiczne w płynie m.- rdz.,t.j. największe odchy
lenia od normy, i to zarówno pod względem ilościowym jak i pod
względem jakościowym. Wewnątrzoponowy charakter tych zmian
uwydatnia się dobitnie. Więc ilość ciałek przeważnie jest wzmo
żona od 15 do 150 w 1 ccm, a ilość białka od 0,0 4 0 — 0,2000/o,
uderza znaczna przewaga ilościowa globulin nad albuminami (współ
czynnik białkowy 1/1 — 7 /5 ) i euglobulin nad innemi globulinami:
odczyn Weichbrodta prawie zawsze występuje silniej od odczynu
Wonnego; szemat graficzny przedstawia krzywą paralityczną w tOOo/o
przypadków przy odczynie zlotowym i w 700/o przypadków przy
odczynie benzoesowym.
Pozatem, spotykają się nieraz (zwłaszcza w przypadkach
starych) przy najwybitniejszych zmianach endomeningealnych, jesz
cze dodatkowe objawy wzmożonej przepuszczalności opon, które
jednak nigdy nie zacierają zespołu endomeningealnego, gdyż po
legają one: 1) na niezbyt znacznej domieszce (do 12o/o) leukocy
tów wlelojądrowych, 2) na obniżeniu ilości chlorków, nieraz do
0,6800/o, i na pewnem wzmożeniu ilości cukru, 3) na przedłużeniu
krzywej paralitycznej (wybitnie endomeningealnej) w prawo, tak że
sięga ona do obrębu strąceń transsudatywnych (do VMX próbówki przy odczynie zlotowym, i do X-XII1 przy odczynie benzoesowym).
Dlatego też próby funkcjonalne na przepuszczalność opon
nie wypadają zawsze ujemnie, jak należałoby się spodziewać przy
schorzeniu wewnątrzoponowem; wypada też nadmienić, że próba
Mestrezata wykazuje często wzmożenie azotanów do 0,0025o/o.
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Możemy stąd wnioskować, że 1) pojawiają się niekiedy
przypadki porażenia postępującego, w których obok typowych zmian
patologicznych pochodzenia endomeningealnego, spotykamy pewne
objawy wskazujące na wzmożoną przepuszczalność opon, 2) zespól
objawów endomeningealnych występuje zawsze ze znacznem nasi
leniem. Jeżfli objawy te nie są wyraźne wzgl. nie sięgają do
„minimum" (cfr. tablicę), to możemy wykluczyć paraliż postępują
cy (chodzić wtedy może o inną postać choroby kiłowej).
Badania nasze potwierdzają rezultaty badań Langego,, Nonnego, Fontecillaegc i in., a stoją w sprzeczności z wynikami badań
Esąkuchena i Kafki, którzy utrzymują, że w płynie paralityków
wyjątkowo zmiany, o których mowa, mogą być minimalne. ,,
, , Co do kiły mózgo-rdzeniowej (tabl. II, 2), to zmiany pato
logiczne w.płynie nie są tak jednolite jak w paraliżu postępują
cym, gdyż zachocjzą tu dość znaczne wahania ilościowe z nasile
niem choroby (ilość ciałek waha się od 0,5 do 300, ilość białka
od 0,025 do 0,3000/q), jakoteż i jakościowe, albowiem spotykamy z je
dnej strony obrazy podobne do paraliżu postępującego, z drugiej
,s(rony zaś obrazy, zbliżone do zespołu zapalnego transsudatywnego! Tłómaczy się to wielorakością obrazów anatomicznych tego
schorzenia,, oraz wpływem swoistego leczenia na proces chorobowy.
Postacie chorobowe endarterityczne oraz przypadki długo i inten
sywnie leczone dają obrazy słabe, natomiast postacie oponowe
przedstawiają obrazy z jaskrawemi zmianami patologicznemi, przyczem znowu ostre zapalenie kiłowe, które powstało nagle i gwał
townie, daje obraz podobny do zapalenia transsudatywnego. W kile
m.-rdz. naogół charakter endomeningealny objawów chorobowych
w płynie nie jest tak silnie zaznaczony, jak w paraliżu postępują
cym, tak że np. przewaga odczynu Weichbrodta nad odczynem
Nonnego nie jest częstą, przeciwnie — prędzej naodwrót. Po
stacie chorobowe kiły m.-rdz. z kilakami zajmują miejsce pośre
dnie między formami endoarteritycznemi a oponowemi; należy pa
miętać jednakże o tern, że kilak o dużych rozmiarach może spowo
dować, zależnie od swego umiejscowienia, powstanie zespołu zastoinowego lub zespołu kongesljl oponowej („Congestion meningee");
tak samo meningo myelitis syphylitica daje, jeżeli zamyka całko
wicie kanał kręgowy, zespół zastoinowy skombinowany z objawami
kiłowymi zapalnymi (pleocytoza, odczyn Wassermanna i t. d.). Ta
rozmaitość procesów chorobowych wyraża się nieregularnością
V/ odczynach koloidalnych, zwłaszcza w odczynie zlotowym, jako
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najczulszym. Spotykamy tu z jednej strony ledwie zaznaczoną zmia
nę barwy w obrębie 111-IV próbówki, z drugiej strony znowu sil
ną krzywą kitową od 11-V próbówki, z maximum (zabarwienie nie
bieskie) w próbówce 111., albo znów krzywą paralityczną (rzadko);
w postaciach chorobowych Idłowych oponowych wpływają zmiany
transsudatywne na formę krzywej zlotowej, przesuwając krzywą
na prawo do V. próbówki (rzadko dalej), albo też powodując krzy
wą podwójną, najczęściej spotykaną przy poprzecznem zapaleniu
rdzenia, jako objaw kombinacji zapalenia kilowego i zastoiny.
Podobne zmiany chorobowe w płynie spotykamy przy wiądzie rdzenia (tabl. 11., 3), tylko że tutaj, wobec większej jednolitości
procesów chorobowych i wobec nieznacznego wpływu leczenia, nie
ma tej różnorodności obrazów, co w kile m.-rdz. Natomiast można
tutaj rozróżnić dwie zasadnicze kategorje odmian chorobowych:
pierwszą kategorję stanowią przypadki początkowe albo stare, nie
postępujące, przy których zmiany w płynie są bardzo słabe, drugą
kategorję przedstawiają przypadki w pełnym rozwoju, z intensy wnie
postępującym procesem chorobowym, przy których zmiany patolo
giczne w płynie są bardzo znaczne, o typie wyraźnie endomeningealnym, nieraz prawie nie różniącym się od paraliżu postępującego;
pod względem nasilenia ilościowego nie osiągają one jednak tego
stopnia, który spotykamy w niektórych postaciach chorebowych opo
nowych kiły mózgo-rdzeniowej, gdzie np. ilość ciałek białych wy
nosi 500, ilość białka dochodzi do 0,300o/o. Przy wiądzie rdzenia
natomiast najwyższe liczby są: 200 ciałek białych w 1 emm i 0,150o/o
białka.
Co do wiądu, początkowego lub wstrzymanego, to — taksamo nieraz przy kile m.-rdz. — spotykamy obrazy, gdzie zmiany
sprowadzają się jedynie do lekkiego wzmożenia ilości białka (0.0250/o)
z łagodnie przebiegającą krzywą zlotową o charakterze endomeningealnym. Jak już poprzednio zaznaczyliśmy, w żadnem kiłowem
schorzeniu ośrodkowego układu nerwowego płyn nie jest normal
nym — dotyczy to więc również wiądu rdzenia, mimo że niektórzy
autorzy twierdzą, że zachodzą przypadki wiądu rdzenia bez zmian
patologicznych w płynie.
‘
Odczyny koloidalne dają przy wiądzie rdzenia, zależnie od
tego, czy to jest wiąd początkowy, czy wiąd w pełnym rozwoju,
— wyniki w jednym wypadku słabe, w drugim — silne, jednak
znowu nie tak różnorakie jak przy kile m.-rdz. Odczyn benzoesowy
daje mniej lub więcej silny i rozległy wypad w strefie 1-V pró-
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bówki, zależnie od postaci chorobowej wiądu, a odczyn zlotowy
przy wiądzie początkowym lub wstrzymanym wykazuje już mi
nimalną krzywą w rejonie III i IV próbówki, a przy wiądzie po
stępującym — bardzo silną krzywą, zaczynającą się już od pierw
szych próbówek, więc zbliżoną do typu paralitycznego, a nieraz
wprost identyczną z nim; innych postaci krzywych przy wiądzie
rdzenia nie spotkałem, zwłaszcza nigdy nie widziałem wyraźnej
krzywej podwójnej.
. . .
Porównanie powyżej opisanych 3 obrazów chorobowych
wykazuje, że w laboratorjum jedynie jeszcze nie da się przepro
wadzić absolutnej granicy między temi postaciami kiły ośrodkowe
go układu nerwowego, możemy najwyżej tę lub inną postać wy
kluczyć. Prawie każdy ze wspomnianych objawów patologicznych
płynu zachodzi we wszystkich postaciach chorobowych nerwowych
organicznych. Wzmożenie np. ilości globulin (reakcja Nonne-Appelta -j-), typowy objaw kiły nerwowej, najczęściej spotykamy
w porażeniu postępującem, lecz może ono leż występować w in
nych schorzeniach, nawet niekiłowych, o ile tylko ogólna ilość
białka jest nadmiernie wzmożona. Pozatem, w kile ośrodkowego
układu nerwowego stale występujący zespół endomeningealny może
— zależnie od umiejscowienia procesu chorobowego — być skombinowany z zespołem transsudatywnym, bądź też ze zespołem
zastoinowym.
Dlatego nie należy powodować się w djagnostyce laborato
ryjnej jednym lub kilkoma występującymi w płynie objawami jako
^miarodajnymi. Jeżeli pragniemy rozbudować systematyczną djagnostykę na podstawie zmian patologicznych w płynie mózgo rdze
niowym, to powinniśmy się opierać na wzajemnym stosunku po
szczególnych objawów oraz na ich zespołach. Takiego rodzaju
djagnostyka laboratoryjna doprowadzi do rozpoznania schorzenia
kiłowego centralnego systemu nerwowego wogóle i wskaże we
większości przypadków na pewną postać chorobową, i da niewąt
pliwie cenną pomoc klinicyście, który, zestawiając rozpoznanie labo
ratoryjne z obrazem klinicznym, będzie mógł łatwiej usunąć wąt
pliwości co do procesu chorobowego, o który w danym przypadku
chodzi.
W końcu pozwalam sobie wyrazić podziękowanie panu
Dyrektorowi Drowi med Drowi phil. Al. Piotrowskiemu za przekaza
nie mi tematu i za łaskawą pomoc przy opracowaniu zadania.

ZESZYT in-iv

J. MEDEM

272

TABLICA I.

Znaczenie objawów płynu mózgowo-rdzeniowego, występujących
w porażeniu postępującem oraz w innych schorzeniach kiłowych
ośrodkowego układu nerwowego.
I.

Objaw ogólny wszelkich procesów
m.-rdzeniowym.
W zm ożenie ogólnej ilości białka.

patologicznych

w

płynie

II.

Objawy stanu zapalnego przewlekłego:
W zm ożenie ilości ciałek białych w płynie, z przewagą limfo
cytów nad leukocytami.

III.

Objawy endomeningealne, t. j. objawy pochodzące z wewnątrz
w orka oponow ego:
1. W ysoki współczynnik białkowy: ponad 1/2.
2. Silny odczyn N onnego przy stosunkowo nieznacznie w zm ożo
nej ilości białka ogólnego.
3. Krzywe po stronie lewej, jako wyniki odczynów koloidalnych:
zlotow ego, benzoesow ego i mastyksowego.

IV. Objawy swoiste dla kiły:
Dodatnie odczyny: Wassermanna, Sachs-Georgiego i Meinickego.
Zespół zapalny endomeningealny t. j. zespół charakteryzujący
zapalny proces wewnątrz worka oponowego.
Ciśnienie: normalne, lub wzmożone.
Ilość ciałek: wzm ożona (4 —450) z przewagą limfocytów.
Ilość białka: wzm ożona (0,025—0,150o/o).
Ilość globulin: wzmożona (0,010— 0,4)70o/o).
Współczynnik białkow y: wysoki (1/2— 7/5).
Nonnel: -j-; silny.
Weichbrodt: - f ; >. Nonnego
Pandy: -fllość chlorków : normalna (0,7200/o)
„ cukru: normalna (0,60o/o)
Odczyn benzoesow y: p r ó b ó w k i

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 1213

minimum: 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0
m axim um : 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0
Odczyn zlotow y:

próbówki:

0 0 0
0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

minimum: cz c z f f c z c z c z c z c z c z cz cz cz
maximum: b b b b b n f cz cz cz ęz cz ęz
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TABLICA II.

Zespoły objawów patologicznych, charakterystyczne dla
poszczególnych postaci kiły ośrodkowego układu nerwowego.
1. Paraliż postępujący.
5 — 15 (20 o/o)
15 — 150 (70 o/o)
, 150 — 350 (10 o/o)
prawie wyłącznie limfocyty;
domieszka leukocytów 9
15 o/o.

Ilość ciałek: zawsze wzmożona
Rodzaj cia łek ;

0,030 — 0,040 (4 o/o)
0,040 — 0,200 (930/o)
0,200 — 0,400 (3 O/o)
Współczynnik białkowy: 1/1 — 7/5
Nonne: + (95%); już przy zawartości 0,030 o/o białka
W eichbrodt: -f* (97 o/o); > Nonnego (82 o/o)

Ilość białka: zawsze wzmożona

n

(18 0/0)

Pandy: + (1007e)
Odczyn benzoesowy:
próbów ki: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
wyniki:
2 2 2 2 2 2 2 1 0 0
O O O O O
Odczyn Złotowy:
próbówki:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
b b b b b n f cz cz cz
normalna
0,702 — 0,740 o/o
lub
0,680 — 0,702 o/o
nieznacznie
Ilość cukru;
zmieniona
0,050 — 0,080 o/o
Odczyn Wassermanna: + (90 o/o), już przy ilości 0,1 płynu.

wyniki:
Ilość chlorków:

„

,

we krwi:

+

(60 7o)-

2. Kiła m ózgowo — rdzeniowa.
0,5 —
3 (10 o/o)
Ilość ciałek: wzmożona w 90 o/o
4 —
10 (20 o/o)
10 — 500 (60 o/o)
Rodzej ciałek: prawie wyłącznie limfocyty.
Ilość białka: 0,25 — 0,300 o/o; t. j. wzmożona (w 100 o/o)
W spółczynnik białkowy:
— Vi
Nonne I: -|- (50 o/o);
Weichbrdt: + (50 o/o) > Nonnego (10 o/o)
(40 o/o)
Pandy: -j- (100 “lo)
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Odczyn benzoesowy:
próbówki:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

wyniki:

0 1 2 0 0 0 1 2 0 0

Odczyn zlotow y:
próbówki:
wyniki:

1 2 3 4 5 6

7 89

0

0

0

0

0

10

cz f n n f c z c z c z c z c z

normalna prawie [ 0,702 — 0,740 o/q (85 “/u)
zawsze
| 0,680 — 0,702 o/o (15% )
Ilość cukru:
J
[ 0,050 — 0,080 “'/o
Odczyn Wassermanna:
z il. 1,0 ccm. (60%); z il. 0,2 tylko 5%
„
,
we krwi + (55 %)
Ilość chlorków;

3. Wiąd rdzenia.
A. Tabes incipiens et residualis

B. Tabes activa

Ilość ciałek:
1 — 8
10 — 200 (zawsze wzmożona)
Rodzaj ciałek:
prawie wyłącznie limfocyty.
zawsze znacznie wzmożona
Ilość białka; zawsze wzmożona
0,060 — 0,150
0,025 — 0,040
1/1 — 1'2
Współczynnik białkowy;
+ (100 %)
Nonne I, — ; ew. +
+ (100% ); > N onnego (50% )
W eichbrodt; —
=
,
(50 %)
+ (100%)
Pandy
+ (100% )

Odczyn benzoesowy:
próbówki:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

wyniki:

0 2 1 0 0 1 2 0 0 0

Odczyn zlotowy:
próbów ki:
wyniki;
Ilość chlorków: j
.
cukru:
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0

0

0 0

0

10

cz f n cz cz cz cz cz cz cz
f 0.702 — 0,740 %
“ wSkC normalna
| „,050 - 0,080 %

Odczyn Wassermanna: + z il. 1,0 ccm (60<>/o), z il. 0,1 zawsze —
„
„
we krwi + (44% ).
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Hópilal PsychiatriąuePublic de Dziekanka— Dir. Dr. med.Dr.phil. AL.PIOTROW SKŁ

Examens de contrdle sur la symptomatologie du liquide ceph.-rachidien
dans la paralysie gćnćrale et dans les autres affections syphilitląues
du systime nerveux central.
>
Par

J. Medem.

Rapport prćparć pour le XIllf‘me Congrfes des Mśdecins et des
Naturalistes Polonais d Wilno, le 26—29 Septembre 1929.

Passant en revue le dćveloppement des recherches sur les
rćactions pathologiąues du liquide cćph.-rachidien dans les affections
syphilitiąues du sysleme nerveux central, 1’auteur discute les rćsultats qu’ils a obtenus de l’examen d’environ 200 liquides cćph.rach. provenant des malades atteints de p. g., de syphilis cćrćbrale
et de tabes. D’apr6s lui, la rćaction de Bordet-Wassermann ainsi
que les autres rćactions sćrologiąues, ąuand on les a effectućes
avec des ąuantitćs croissantes, ćtaient positives; surtout dans la
p. g., mais elles peuvent 6tre absentes. Les rśactlons chimiques
et coloidales ne manąuaient jamais dans te liąuide syphilitique de
quoi 1’auteur conclut qu’il n’y a pas de syphilis nerveux quand le
liquide est normat.
Comme on ne connait pas encore de difference absolue
entre les images pathologiques du liąuide, on ne peut pas faire
aujourd’hui au laboratoire avec certitude un diagnostic diffćrenciel
absolument exacte des diffórentes formes de la syphilis du systóme
nerveux central.
Krajowy Zakład Psychiatryczny Dziekanka
Dyr. Dr. med. Dr. phil. Al. PIOTROWSKI.

Organizacja opieki nad psychopatami oraz meto
dy leczniczo-wychowawcze w tej dziedzinie.
Rełerat zgłoszony na XIII Zjazd Lekarzy i Przyrodników polskich
we Wilnie, w dniach 26—29. IX. 1929.
Skreślił Dr. J. GAWROŃSKI.

Gel pracy niniejszej, to treściwe zobrazowanie opieki nad
dziatwą psychopatyczną i jej rodzicami, jaką podjąć należy w odradzającem się Państwie Polskiem.
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Rozpoczynając nasze rozważania w tym kierunku charakkterystyką typów psychopatycznych w wieku dzięcięcym, młodocia
nym, dojrzałym i starczym, zaznaczamy, że najwięcej spotykaną
u nich cechą jest w porównaniu z normalną psychiką — zmniejszona wartość psychiczna. Ta charakteryzująca psychopatów cecha,
odziedziczona lub nabyta, jest zawsze syntetyczną wypadkową dys
proporcji w rozbudowie i w ostatecznej krystalizacji elementów
m orfologicznych aparatu m ózgow ego, a więc w niedorozwoju jedtiych i przeroście drugich oraz niedociągnięciach w ich wzajemnej
koordynacji. Odpowiednikiem dysproporcji morfologicznej jest fun
kcjonalna dysharmonja nieprawidłowo rozwiniętych władz psychi
cznych, szczególnie dotyczących uczucia, wyobraźni oraz woli i wy
pływający stąd brak równowagi duchowej, ujawniający się w nie
normalnych (asocjalnych najczęściej) reakcjach na przeciętne bodźce
otaczającego życia. Ten brak równowagi nieprzystosowanej do
warunków otoczenia osobow ości psychopatycznej wywołuje w jej
upośledzonej psychice nieustanne konflikty z życiem, kumulacja
których załamuje ją i ostatecznie wpędza w psychozę. Psychoza
jest więc końcowym efektem, powstałym w niezrównoważonej psy
chice osobow ości psychopatycznej pod wpływem nieustannych tarć
z otoczeniem. To też rzesze psychopatów, oscylując stale w pasie
granicznym między psychosferą normalną i psychotyczną, zbliżają
się pod wpływem coraz trudniejszych warunków życiowych, a więc
ciągłej walki, wewnętrznej, do psychosfery psychotycznej; z psycho
patów stają się psychicznie chorymi.
W Polsce niema dotąd żadnych zgoła zorganizowanych
celow o i racjonalnie poczynań natury psychohygjenicznej i leczni
czo-wychowawczej na szerszą skalę, któreby zapobiegały powyżej
wspomnianemu smutnertiu zjawisku m asowego zapadania psycho
patów w psychozę. Otwiera się więc nowe pole pracy społecznej
0 specjalnym zakresie, mianowicie organizacja opieki państwowospołćcznej nad psychopatami, oraz metod psycho-hygjenicznych

1 leczniczo-wychowawczych w tej dziedzinie. Nie zagłębiając się
w charakterystykę poszczególnych postaci i typów psychopatycznych
oraz ich klasyfikację, aby nie przekroczyć zakreślonych granic tej
pracy, wyznam z naciskiem na wstępie jako przedstawiciel objętej
niniejszym tematem działalności w kraju naszym, organizujący
i prowadzący zakłady leczniczo-wychowawcze dla młodocianych
psychopatów od lat 25, że jest to wdzięczne pole pracy, i im
wcześniejszej i umiejętniejszej gleba psychopatyczna podlega uprawie.
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teni staje się w przyszłości wydajniejsza i w owocowaniu swojem
zbliża się do normalnej, a nawet ją nieraz przewyższa, o ile się
stale znajduje w odpowiedniej dla siebie psychosferze,
A i nieuleczalni z pośród psychopatów wskutek obarcze
nia dziedzicznego nie są straceni dla społeczeństwa, bo i oni pod
wpływem umiejętnej opieki, tak jak osobniki matołkowate, mogą
się stać pożytecznymi, choć nie samodzielnymi, pracownikami fi
zycznymi.
W głębokiem przekonaniu, że nakład w pracy i środkach
pieniężnych, związany z omawianem przedsięwzięciem, opłaci się
sowicie, gdyż historja i praktyka życiowa nas poucza, ilu to z po
śród psychopatów rekrutowało się wybitnych osobników we wszyst
kich dziedzinach działalności ludzkiej i jak z drugiej strony rozwi
jający się samopas psychopata obniżał wskutek dziwactw oraz
ustawicznej zmienności niezrównoważonego charakteru niepospo
lite dzieła sw ego ducha, przechodzę do zobrazowania metod psycho-hygjenicznych i leczniczo-wychowawczych oraz organizacji
opieki społeczno-państwowej nad osobnikami o konstytucji psycho
patycznej, widząc w tych zabiegach realne korzyści życiowe za
równo dla tej kategorji zwyrodniałych psychicznie jak i dla narodu,
który potrafił je w czyn wprowadzić. Pozatem twierdzę, że ob o
wiązkiem w olnego Państwa jest odpowiednie zorganizowanie opieki nad psychopatami dlatego, że jest to rodzaj niewinnie upo
śledzonych przez dziedziczność istot, które narażone są w stworzonem przez nastawionych psychopatycznie życiodawców środ o
wisku na szkodliwe wpływy wychowawcze, rozwijające i potęgu
jące odziedziczone zawiązki mniejwartości psychicznej. W takich
przypadkach jedynie wskazaną jest interwencja psychohygjeniczna,
eliminująca dziatwę z podobnych środowisk nienormalnego współ
życia i wprowadzająca w atmosferę leczniczo-wychowawczą, która
by nietylko była zdolną neutralizować szkodliwe wpływy w ycho
wania rodzicielskiego resp. szkoły normalnej, a więc usunąć wszy
stkie nabyte naleciałości wychowawczo-szkolne ujemnej natury, ale
potrafiła zapobiec rozwijaniu się odziedziczonych właściwości psy
chopatycznych, walcząc z nimi w okresie ich kiełkowania i wyry
wając chwasty psychiczne w zarodku.
Pierwszy akt tej dobroczynnej działalności, t. j. elimino
wanie dziatwy psychopatycznej z ognisk rodzinnych, nie może od
bywać się przymusowo, ale za zgodą rodziców, głęboko przekona
nych o konieczności tego radykalnego kroku dla dobra ich upo-
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śledzonego konstytucjonalnie potomstwa, tern więcej, że rodzice
muszą ponosić koszta nowego kierunku wychowawczo-ksztalcącego;
li tylko bezdomna i niezamożna dziatwa tego typu winna być utrzymywana w zakładach leczniczo-wychowawczych na koszt Pań
stwa, ewtl. odpowiednich organizacji społecznych. Akcja wychowawczo-szkolna musiała by, w tej dziedzinie stanąć na wysokości
zadania, aby nietylko imponowała samym rodzicom i neutralizo
wała ich nieufność do tej działalności, ale aby była w słanie pełnić
zadania wyżej nakreślone i tern samem osiągnąć cel pożądany.
Akcja opieki lecznictwa wychowawczego w tym stylu musi
być poprzedzoną przez zabiegi przygotowawcze, realizowane w dwóch
kierunkach. Pierwszy kierunek polegać ma na uświadamianiu sze
rokich mas o procesach powstawania konstytucji psychopatycznej,
o różnorodnych zespołach objawów cielesnych i duchowych, zdra
dzających taką konstytucję od najwcześniejszego dzieciństwa aż
do wieku dojrzałego, o prawach dziedziczenia, o niemocy wycho
wawczej dotkniętych psychopatją rodziców i płynących stąd szko
dliwości dla ich potomstwa, o niebezpieczeństwach, jakie grożą mło
docianym typom psychopatycznym w okresie pokwitania, o wiszą
cej nad nimi możliwości zapadnięcia w psychozę, o potrzebie ści
ślejszej ich obserwacji przez lekarzy-psychjatrów, o konieczności
systematycznych i celowo zorganizowanych zabiegów zapobiegaw
czych i leczniczo-wychowawczych poza ogniskiem rodzicielskiem
w specjalnych zakładach, o potrzebie stwarzania samopomocy spo
łecznej w tym kierunku przez odpowiednie organizowanie zrzeszeń
rodzicielskich, zainteresowanych sprawą ratowania dziatwy psycho
patycznej przed ostatecznem zwyrodnieniem, i t. p. W tym celu
należy wykorzystać wszystkie odłamy prasy, firmy wydawnicze,
uniwersytety ludowe, radjo, założyć wreszcie popularne pismo,
poświęcone tej sprawie, gdyż wydawany w Warszawie kwartalnik
„Szkoła Specjalna" i zapoczątkowana od niedawna „Bibljoteka Pe
dagogiki Leczniczej", z której wyszła już treściwa praca dr. W.
Sterlinga p. t.: „Dziecko psychopatyczne", jest obliczona laczej
na sfery kierownicze nauczycielskie szkół specjalnych, nie zaś na
popularyzację omawianej tu sprawy w szerokich kołach społeczeń
stwa. Czasopismo takie, zatytułowane powiedzmy: „Psychopata"
albo „Lekarz-wychowca", będzie nietylko czynnikiem uświada
miającym, doradczym i informacyjnym, ale stałą ekspozyturą zapo
czątkowanej i rozwijącej się działalności w tej dziedzinie, co przy
czyni się niezawodnie do szybszego i racjonalniejszego rozwoju
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całej organizacji. Drugim zabiegiem przygotowawczym jest zakła
danie poradni, po jednej w każdem województwie, dla ogarnięcia
całego materjału psychopatycznego z dzieci, ich rodziców i rodzin
pod wzglądem wywiadowczym, rozpoznawczym, rasowym i statysty
cznym. Aby takie poradnie odpowiedziały swemu zadaniu, winny
one być połączone z internatami, w których okres pobytu dziatwy
ustalony ma być przeciętnie na pół roku, od którego to okresu
można będzie, indywidualizując, odstępować. Wiadomą bowiem
jest rzeczą, że normalne dziecko we wczesnem dzieciństwie
jako istota z natury rzeczy niedorozwinięta, zdradza objawy niezrównoważenia psychicznego i pod tym względem zbliża się do
typu psychopatycznego, albo też, dzięki swej suggiestywności, na
śladuje dziwactwa, nałogi i t. p. otaczających je osobników psycho
patycznych, albo dzięki bujnej fantazji i nadmiernej wrażliwości
odznacza się kłamliwością (pseudologia phantastica), wreszcie w okre
sach rozwojowych, kiedy charakter normalnego skądinnąd dziecka
nie jest jeszcze skrystalizowany, występują pojedyńczo najrozmait
sze objawy anormalne, które rodzicom nastręczać mogą obawy, że
ich dziecko jest psychopatyczne. Takie dzieci, poddane ściślejszej
obserwacji specjalisty w poradniach, wzgl. rychło wykażą swoją
normalną, choć nierozwiniętą strukturę psychiczną i nie potrzebu
ją dlatego przebywać tam aż pół roku, inne zaś wymagają takiej
obserwacji przez czas dłuższy, jeżeli np. objawy psychopatyczne
występują okresowo i w większej ilości (mianowicie w momentach
krytycznych rozwoju jak wyciąg, menstruacja i t. p.) i zdradzają tylko
wówczas osobow ość psychicznie nienormalną. Zadanie poradni,
które będą w pierwszym rzędzie stacjami obserwacyjnemi, polega
na ścisłem postrzeganiu objawów somapsychicznych dzieci oraz ich
rodziców jako przychodzących dla konsultacyj, konferencyj, wywia
dów, na stwierdzeniu stopnia, jakości i wielostronności obciążenia
dziedzicznego, sporządzaniu kart obserwacyjnych, wzorów gienealogicznych, określaniu indywidualnych objawów parasomatycznych
i parapsychicznych oraz ich zespołów i wzajemnej ich odpowiedniości, na ustaleniu typów, kategorji oraz obrazów osobowości
psychopatycznej, wykreślaniu indywidualizujących metod leczniczowychowawczych już to w ogniskach rodzinnych w przypadkach
lżejszych (degeneres supćrleurs) i tam, gdzie rodzice dają gwaran
cję wychowania dziecka według wskazówek lekarzy i wychowawców
poradni, utrzymania z nimi stałego kontaktu oraz zezwolenia wglądu
w ognisko rodzicielskie dla racjonalizowania życia dziecka-psycho-
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paty, wreszcie zalecania zabiegów terapeutycznych, mechanicznych,
fizykalnych, chemicznych i chirurgicznych, o ile tego zajdzie po
trzeba ze względu na poprawę ogólnej konstytucji (niedokrwistość,
nerwica serca) lub poszczególnych niedom óg jak szeplenienie, ją
kanie się, zajęcza warga, niemota przy zachowanym słuchu i t. p).
Naczelnym nakazem dla lokalizacji poradni, nie mówiąc
już o zakładach wychowawczo-szkolnych o charakterze leczniczym
i odradzającym, winna być bezwarunkowa dezurbanizacja, co wobec
wzrastającej lokom ocji pozamiejskiej (kolejki, tramwaje elektryczne)
nie powinno napotkać na poważne trudności, tembardziej, że zdo
bycie obszerniejszych lokali w miastach, szczególnie z otaczającą
je obszerniejszą połacią ziemi, słało się dziś i na dalszą przy
szłość wprost niemożebne. A więc w okolicach pozamiejskich,
w przyzwoitej odległości od zbiorowisk ludzkich, winna być zorga
nizowana poradnia czyli stacja obserwacyjna dla dziatwy i mło
dzieży psychopatycznej w taki sposób, aby ona w swoim ustroju
była zasadniczo podobna do zakładów leczniczo wychowawczych
dla tejże dziatwy i młodzieży i stała się tern samem asymilującym
czynnikiem przeżutego i przetrawionego rozpoznawczo materjału
dziecięcego dla organizacji wychowawczo-szkolnej, w której będzie
długi okres czasu przebywać dziecko po opuszczeniu poradni. L o
kal poradni składać się ma z poczekalni, z gabinetu lekarskiego,
pokoju przełożonego lub przełożonej, obszernej sali rekreacyjnej
1 jadalnej z werandami dla całego zbiorowiska dzieci i personelu,
jednej lub dwóch sal zajęć 10 x 10 m na dwadzieścia dzieci każda,
zależnie od ilości dzieci w poradni (maximum 40 dzieci), pokoi sy
pialnych dla wychowawczyń (po 2 wychowawczynie w pokoju), sal
sypialnych dla dzieci ( po 10 dzieci w jednej sali), infirmerji, szatni,
rozbieralni, kuchni, spiżarni, umywalni, dwóch łazienek po 2 wanny,
2 ubikacji klozetowych (po 3 siedzenia) dla dziatwy i personelu
w ychow aw czego (pisuary dla chłopców), przestronnego, widnego
kurytarza i hali do zebrań towarzyskich, uroczystości i t. p. Około
domu ma być parom orgowy ogród, w nim mieszkanko dla oddźwiernego i parobka, szopa ogrzewana, przeznaczona na praco
wnię dla dzieci, skład materjałów i opału. Personelu wychowawczego,licząc w poradni maximum 40 dzieci, winno być 10 osób
dziennej służby, t. j, jedna na czworo dzieci, która staje się ich
przybraną matką resp. ojcem i stale z nimi przebywa. Z tych
dziesięciu dwie dyżurne nocne, zmieniające się co tydzień, nato
miast dwie rezerwowe na zastępstwo dzienne. Poradnia w takich warun-
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ka?h może być koeduacyjną. Lekarz-psychjalra, odpowiednio do te] pracy przygotowany, odwiedza poradnię codziennie, bada nowoprzyjęte dzieci i decyduje o przyjęciu ich do poradni, obserwuje dzieci
internowane przy zajęciu i zabawie, przegląda raporty o zachowa
niu się dzieci i omawia je wspólnie z personelem wychowawczym,
modyfikuje sposoby postępowania z dziećmi, przepisuje zabiegi wy
chowawcze, wyznacza zajęcia, indywidualizując i przystosowując
je do moźliwoitci fizjologicznych i psychicznych danego dziecka,
odbywa konferencje z rodzicami i t. p. Ostateczne orzeczenie, ro
kowanie oraz dalsze postępowanie z dzieckiem po opuszczeniu
poradni decyduje komisja, złożona z dwóch dobranych doradców:
lekarza-psychjatry i pedagoga, pracującego w dziedzinie wychowa
nia specjalnego, resp. lekarza-wychowawcy. Lekarz ordynujący w po
radni ma prawo korzystania z konsultantów w każdej gałęzi me
dycyny oraz porad wypróbowanych sił wychowawczych. Stosunek
lekarza ordynującego do całokształtu pracy i osób, pracujących
w poradni, objęty jest odpowiednim regulaminem.
Jasną jest rzeczą, że tego rodzaju praca specjalna wymaga
od lekarza-psychjatry odpowiednich studjów przygotowawczych
z dziedziny psychologii, psychohygjeny i psychopatologii dziecięcej,
gruntownego poznania osobow ości psychopatycznej w jej objawach
rozwojowych, w życiu dojrzałem i starczem oraz zabiegów leczniczo-szkolnych wzglądem dziecka psychopatycznego. Tylko lekarzpsychjatra, mający za sobą powyższe studja i odpowiednią prakty
kę, może przyjąć na siebie odpowiedzialność za prowadzenie po
dobnej poradni. Stąd wniosek, że w rozwoju kultury narodowej
otwierają się dla lekarzy-psychjatrów nowe placówki działalności,
ale też i nowe obowiązki, do których odpowiednie przygotowanie
jest niezbędne. W tym celu winny powstać przy katedrach uni
wersyteckich psychjatrji specjalne wykłady psychohygjeny, psycho
patologii dziecięcej i psychopatii i ci kandydaci, którzy mieliby się
poświęcić pracy leczniczo-wychowawczej nad dziatwą i młodzieżą
psychopatyczną będą, mając propedeutykę psychologiczną i wycho
wawczą poza sobą, przygotowani na stanowiska lekarzy powyżej
scharakteryzowanych poradni. Byłaby to dla nich jedynie od
powiednia praktyka, przygotowująca do stanowisk lekarzy-ordynatorów i dyrektorów zakładów leczniczo-wychowawczych, gdyż jak
zaznaczyłem wyżej, organizacja i technika prowadzenia poradni
winny być etapem poprzedzającytn organizację i prowadzenie uzdrowisk dla psychopatów.
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Na zakończenie tego referatu o organizacji opieki nad psy
chopatami i o metodach leczniczo-wychowawczych w tej dziedzinie
wypada jeszcze scharakteryzować typowe uzdrowisko leczniczo-wy
chowawcze, jakich pewna ilość w miarę zapotrzebowań, wskaza
nych przez praktykę poradni, musi powstać w Państwie Polskiem.
Poza granicami Polski, na Zachodzie Europy, są stosowa
ne od paru dziesiątków lat metody wychowawczo-szkolne dla dziat
wy niedorozwiniętej i psychopatycznej, które w pewnej mierze
przyjęły się i u nas, mianowicie: Decroly’ego w Belgji, Triipera
w Niemczech i Hellera w Austrji. Odbiegają one od metod szkoły
normalnej, opierając się nie na uprawianym w niej werbaliźmie,
ale na bezpośredniem zetknięciu z przyrodą, na obserwacji i aso
cjacji myślowej, wysnutej ze zdobytych wrażeń i obrazów pamię
ciowych, związanych z podpatrzoną rzeczywistością, na pracy rąk
własnych, na zabawie intellektualnej o cechach specjalnych, na
przystosowaniu się do potrzeb każdego dziecka, mają więc charak
ter wybitnie wychowawczy, twórczy i indywidualizujący.
Pracując od 1904 r. w tworzonych przez siebie zakładach
leczniczo wychowawczych dla dziatwy polskiej o zmniejszonej war
tości psychicznej w Warszawie, Vevey (francuska Szwajcarja) i Poznańskiem, wprowadziłem w życie, niezależnie od wspomnianych
metod, syntezę środków wychowawczo-kształcących dla dziatwy
omawianego typu i stopniowo powiązałem je w system, któremu
dałem wyraz w ogłoszonej w r. 1925 pracy: „Szkoła Odrodzenia"*.
Wysnuty z praktyki leczniczo-wychowawczej i oparły na przeży
ciach w ychowawczo szkolnych, system ten nie różni się zasadniczo
od wyżej wspomnianych, gdyż podstawową jego właściwością jest
przystosowanie się do organizacji dziecka w ogóle i dziecka mniej
wartościowego w szczególności, posiada bodźce rozwojowe bardzo
silne i ożywiające ustrojowość dziecięcą, a przytem oszczędza jej
przyrodzone somapsychiczne energje, co specjalnie w stosunku do
dziatwy psychopatycznej, łatwo się wyczerpującej, ma w jej wy
chowaniu i szkoleniu specyficzną wartość. Pozatem system ten
w jego metodach i zabiegach, licząc się z psychiką polskiego
dziecka, jego nadmierną uczuciowością, wybujałą fantazją i skłon
nością do marzycielstwa, co u natur psychopatycznych występuje
w formach bardzo jaskrawych, stara się ująć- te skłonności w ramy
konkretnej i życiow o usprawiedliwionej rzeczywistości, ożywionej
* Dr. J. Gawroński;
Poznań 1925.

Szkoła Odrodzenia — Nakład Fiszera i Majewskiego,
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przytem ideologją polską. Typowe więc uzdrowisko leczniczo-wy
chowawcze, zorganizowane w myśl powyższych zasad, przedstawia
się w szkicowem zobrazowaniu następująco. Jest to obszerny park
pedagogiczny, a więc szkoła terenowa na świeżem powietrzu,
z szeregiem łożysk do ruchowej metody nauczania przedmiotów

Lekcja Geometrji.
szkolnych przy jednoczesnem stosowaniu pracy w grupach dzie
cięcych, połączonej z równie rytmicznem oddychaniem, czyli t. zwpracy rytmicznej. Ośrodek tego parku stanowi „Nasza Ojczyzna",
t. j. realne odtworzenie Polski w formach miniaturowych, z dostępnemi dla dzieci zbiorowemi pracami nad jej rozbudową.
W parku rozsiane są planowo domki rodzinne, gdzie psychopa
tyczna dziatwa, uwolniona od szkodliwych wpływów życiodawców
własnych, tworzy rodziny sztuczne (w każdej sześcioro odpowied
nio dobranych dzieci) pod opieką matek resp. rodziców, przygoto
wanych praktycznie do tego zadania w wyżej opisanych poradniach,
teoretycznie zaś na istniejących już w Warszawie kursach dla szkol
nictwa specjalnego. Całokształt podstaw wychowawczych i kształ
cących dziatwę, plan całorocznych zajęć i szereg innych właśęj-
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wości takiego uzdrowiska przedstawiony jest we wspomnianej pra
cy: „Szkoła Odrodzenia", do której zainteresowanych omawianą
tu S;prawą odsyłam.

Hópital Psychialriąue publicdeDziekanka—Dir. Dr med. Dr.phil.AL.PIOTROWSKI

L’organisation de I’assistance pubiic pour les psychopates et les
mćthodes de traitement medical et educatif dans ce domaine.
Par Je Dr. J. Gawroński.
Rapporf prśparć pour le Klllżme Congrbs des Mćdecins et des
Naturalistes Polonais ń Wilno, le 26—29 Septembre 1929.

Aprós une breve caracteristiąue du psychopatę et de son
inciinaison pour les maladies psychiąues aux ópoąues critiąues de
la vie, l’auteur souligne la necessite d’etablir une assistance sociale
et óducative pour les enfants de cette calegorie, de móme que
pour leur parents et ceci:
1.
afin de propager les connaissances qui se rapportent h la genese des maladies mentales et ?ux moyens d’y parer;
2.
afin d’examiner les ind!vidus psychopatiques (enfants et pa
rents) a des stations speciales, combinóes dMnternats pour
les enfants et donnant les moyens d’observer et d’ótudier les
•* parents qui se presentent pour coasultation, ce qui fournirait
les moyens de definir le degre et la qualite de transmission
hereditaire, de fixer les types psychopatiques, de determiner
les methodes de traitement a suivre soit dans la familie soit
dans un etablissement du type mentionne:
3.
afin dhntroduire une activite psychohygienique, en systematisant la vie de 1’enfant psychopatę soit au sein de la familie
soit dans un sanatorium au type familial;
4.
afin de procurer aux psychopates le traitement módical necessaire des le moment ou les difficultós de la vie auraient dechaine la maladie psychique.
Enfin l’auteur caracterise ses propres methodes de therapie,
qui presentent leur caractere specifique et leur formes propres
se manifestant par une synthese de methodes de mouvement dans
la technique scolaire, appelee par Tauteur: ,Parc psychohygienique“ .
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Krajowy Zakład Psychiatryczny Dziekanka
Dyr. Dr. med. Dr. phil. AL. PIOTROWSKI.

Jak winien wyglądać nowoczesny Szpital
Psychiatryczny.
Podał AL. PIOTROWSKI.
Referat zgłoszony na XIII Zjazd Lekarzy i Przyrodników polskich
we Wilnie w dniach 26—29 września 1929 r.

Jeszcze przed 150 laty psychicznie chorych więziono razem
ze zbrodniarzami, stosując względem nich przymus, przemoc,
a nawet gwałt. Gdy sobie przypomniano, że zaburzenia psychi
czne są przejawami chorego mózgu, że chorzy, to nie przestępcy
kryminalni, lecz istoty nieszczęśliwe, zasługujące na współczucie,
wtedy odseparowano ich od więźniów i internowano w t. zw. „do
mach warjatów". Atoli owe instytucje nie różniły się wiele od
dom ów karnych. Były to szczelnie zamykane i stale zamknięte
budowle o oknach zakratowanych, otoczone wysokimi murami,
okalającymi ciasne, ciemne podwórka. Chorzy zaniedbani, zanie
czyszczeni, nie ubrani, przedstawiali pożałowania godne zjawy.

Mimo wszystko jednak pewien postęp w traktowaniu osób,
dotkniętych psychozą, nie da się zaprzeczyć. Nie są to już zło
czyńcy, trzymani we więzieniu, lecz pacjenci odseparowani od spo
łeczeństwa ze względu na bezpieczeństwo publiczne.
Gdy z czasem zwyciężył pogląd, że chorzy powinni być
leczeni, urządzono dla nich osobne szpitale, które na razie mało
różniły się od “domów warjatów". Na te cele używano często
budowli o wyglądzie fortecznym lub stawiano t. zw. „bloki" z dłu
gimi, ponurymi gankami; wszystkie części szpitala były połączone
wąskimi korytarzami, niezbyt jasnymi, okna były zakratowane.
W środku zabudowań znajdował się ciasny, ciemny dziedziniec,
otoczony wysokimi murami.
Ciążyło na szpitalu piętno detencji.
A więc i szpital nie różnił się wyglądem zewnętrznym
i wewnętrzym od domu warjatów. W ysokie mury, ponure celki
ze zakratowanemi okienkami, puste ściany przejmowały zgrozą
przechodniów, odstraszały wrażliwych, wywoływały bojażń, strach
i niechęć do instytucji.

Lecznictwo psychjatryczne. aczkolwiek pomysłowo skon
struowane I obfitujące w różne zabiegi, stosowane względem cho10
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rych w celach uspokojenia głośnych i ubezwladnienia ruchliwych,
nie było racjonalne, to jednakże nosiło już znamię pomocy lekar
skiej i tern samem różniło się od praktyk dawniejszych, kiedy to
chorych pozostawiono samym sobie. Myśl psychjatryczna posunęła
się więc znowu krok naprzód.
Gdy liczne doświadczenia, zebrane tu i owdzie, wykazały,
że ulepszenie urządzeń wewnętrznych szpitala, złagodzenie warun
ków życiowych i upodobnienie ich do warunków bytowania w śro
dowisku domowem wywierało wpływ nader dodatni na chorych,
zwrócono uwagę na tę stronę życia szpitalnego i poczęto w miarę
środków i możności reformować szpital psychjatryczny. Reformę
przeniesiono także na budownictwo przez wprowadzenie t. zw. sy
stemu pawilonowego. Nowy zakład składał się ze szeregu pawi
lonów o specjalnem przeznaczeniu. Odtąd łatwiej było można se
gregować chorych i odpowiednio rozmieszczać po pawilonach.
Starano się, ażeby zbliżyć zakład — wyglądem zewnętrznym —
do estetyczniejszych budowli publicznych. Ciemne, długie, ponure,
niehygjeniczne korytarze, ciasne podwórka znikały powoli ale stale.
Urządzono przestrzenne, jasne i wygodne sale i wyposażono je w
sprzęt domowy. Wszędzie dano dostęp światłu i świeżemu powie
trzu. Kraty umieszczano tak, aby nie raziły przechodnia. Rozwój
tego typu zakładu postępował naprzód. Wreszcie w miarę zwięk
szania się zakładów budowano pawilony — olbrzymy na 100
i więcej chorych, o obszernych salach sypialnych, mogących po
mieścić 20 i więcej pacjentów.
Gromadzenie tak licznych chorych w jednej sali, ma jed
nak swoje ujemne strony i nastręcza różne trudności. Jeżeli już
w szpitalu ogólnym panuje niepokój na salach, to tern więcej
hałasu jest tam, gdzie przebywają osoby psychicznie chore.
Wywołują one bezustanny ruch. Podniecony, niezadowolony, złoś
liwy pieniacz wpływa ujemnie na towarzyszy, podburza ich i po
budza do różnych wybryków. Jeden niespokojny chory swojem
głośnem zachowaniem się zaraża resztę chorych; niesocjalnem po
stępowaniem dokucza towarzyszom i wywołuje niebezpieczne gnie
wne reakcje ze strony innych chorych, przez co obniża się poziom
socjalny oddziału. Chory, potrzebujący i łaknący spokoju, nie do
znaje go z powodu hałaśliwego zachowania się otoczenia. Prze
bywanie w takich warunkach nie podoba się choremu; dlatego
protestuje cn przeciwko pobytowi w zakładzie i domaga się na
tarczywie zwolnienia. Drogą sugestji zbiorowej zarażają się od
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niego inni pobudliwi pacjenci, skłonni do pieniactwa. Sugestja
zbiorowa — powstała na tle środowiska — rozszerza się szybko
i nieraz stanowi bezpośrednią przyczynę pewnych charakterysty
cznych objawów, uważanych jako patognomiczne dla psychozy sa
mej, np. głodówka, autyzm, mutyzm, negatywizm, stereotypje, ob
jawy katatonoidalne i kataleptyczne. Ażeby zapobiec niepożąda
nym zjawiskom, lekarze chwytają się środków obronnych w po
staci leków uspakajających, nasenników, izolacji i nieraz środków
krępujących. Są to środki zwodnicze; pomagają one tylko na
krótki czas. W otoczeniu szpitalnem chory ujawnia sentyment
przyjazny lub nieprzyjazny względem instytucji bądź drogą reakcji
bezpośredniej, zrozumiałej dla otoczenia, bądź pośredniej, symbo
licznej, którą trzeba umieć wytłumaczyć i zrozumieć. Opaczne lub
nieprzyjazne nastawienie pacjenta symbolizuje często jego opozycję
względem niesympatycznego środowiska. Zanieczyszczenie się niedementywnego chorego w wielu przypadkach należy rozumieć
i pojmować jako wyraz protestu przeciwko internowaniu i przeciw
zakładowi w ogóle. Walka z tego rodzaju objawami niepożąda
nymi sprawia duże trudności.
Abstrahując od tych niepożądanych zjawisk, wypada pod
kreślić fakt, że na ogół — dzięki reformom budowlanym, wyraża
jącym się w systemie pawilonowym, dzięki różnym ulepszeniom
wewnętrznych urządzeń, dzięki poprawie warunków życia — sto
sunki w zakładzie psychjatrycznym zmieniły się na lepsze, co się
uwydatnia przedewszystkiem w postawie chorych.
Jeżeli porównamy stan obecny chorych z dawniejszymi
obrazami, to stwierdzimy ogromny postęp. Zewnętrzny wygląd
chorych, ich zachowanie, postępowanie, nastroje poprawiły się, obja
wy psychotyczne złagodniały. Tego rodzaju przykre przejawy cho
robowe jak zanieczyszczanie ubikacji, łóżek i innych rzeczy, kałem,
moczem, ślinami, krwią menstruacyjną, niszczenie przedmiotów,
darcie ubrań i bielizny, wrogie nastawienie do lekarzy, pielęgniarzy,
do zakładu, wybuchy gniewu i furji, gwałtowne wyładowania itp.
nie występują w tych rozmiarach co dawniej. Na ogół panuje
w wielu zakładach, nawet na oddziałach dla chorych niespokojnych
ład, porządek, czystość, spokój, pogodny, zadowolony nastrój, czę
sto radość życia i przyjazne nastawienie. Chorzy w znacznej mie
rze są zadowoleni, weseli, zachowują się poprawnie. Oczywiście,
malkontenci i kA^erulanci, którym niczem dogodzić nie można, któ
rzy są zawsze niezadowoleni z siebie, ze wszystkich i ze wszyst10*
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kiego, którzy bezustannem lamentowaniem, pieniactwem, dokucza
ją sobie i otoczeniu, trafiają się i dziś i będą się zawsze trafiać.
Na szczęście takich osobników jest niewiele. Dawniej niezadowo
leni pacjenci stanowili pokaźną gromadę mieszkańców zakładów
psychjatrycznych, albowiem do kwerulantów właściwych przyłączy
li się chorzy, którzy ze względów istotnych mogli być niezadowo
leni ze swego opłakanego położenia. Dzisiaj niezadowolenie
nie przejawia się tak często i w tak przykrej formie co da
wniej. Przeciwnie nie rzadko zdarza się przecież, że ozdrowieniec,
który przyzwyczaiwszy się do warunków życia zakładowego, nie
chce opuścić zakładu z obawy przed walką o byt i nieraz w chwi
li wypisania reaguje cofnięciem się w chorobę (Flucht in die Krankheit) albo zwolniony w stanie wyleczenia, wraca z własnej woli,
gdy czuje, że nawrót choroby się zbliża. Dodatni ten objaw na
leży przypisać wyłącznie korzystniejszym warunkom zakładowym,
w jakich chory przebywa.
Zastosowanie w budownictwie psychjatrycznem systemu
pawilonowego oznacza olbrzymi krok naprzód w ewolucji psychjalrji praktycznej. Skutki tego rozwoju ujawniają się dobitnie pod
względem psychologicznym. Środowisko szpitalne stało się sym
patyczniejsze.
Dalsze polepszenia warunków bytowania w zakładzie psychjatrycznym dadzą jeszcze lepsze rezultaty terapeutyczne.
Każdy nowy okres, który przyniósł poprawę warunków
życia zakładowego przez udoskonalenia czy to w budownictwie
czy w urządzeniach wewnętrznych, przyczynił się do podniesienia
poziomu kulturalnego chorych ś do polepszenia ich stanu psychi
cznego. Owe udoskonalenia stanowiły silną podporę dla lecznictwa
i same przez się przedstawiały pośredni środek leczniczy.
Czem więcej wprowadzano kultury, tern kulturalniejszy za
panował duch w zakładzie psychjatrycznym. W porównaniu z da
wniejszymi czasy, stosunki w zakładach psychjatrycznych osiągnęły
obecnie wysoki stopień rozwoju.
Nie wolno jednakże przytem zatrzymać się, nie wolno sta
nąć na drodze rozwojowej, lecz trzeba postępować naprzód i iść
dalej w interesie chorych i ich rodzin. Wysoki poziom kulturalny
zakładów psychjatrycznych jest wyrazem wysokiej kultury społe
czeństwa i państwa.
Wywiady o wrażeniach w chwili przyjęcia do zakładu
i z czasu przebywania w zakładzie* zębranę od wyleczonych osób,
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dają cenne wskazówki, które mogą wpłynąć poważnie na sposób
reorganizacji zakładów, przedewszystkiem na sposób budowania,
na sposób upiększenia zewnętrznego wyglądu i na sposób ulepsze
nia wewnętrznych urządzeń, jakoteż na sposób traktowania chorych,
Jeżeli chcemy wytworzyć atmosferę przychylną i przystępną wśród
pacjentów dla działalności lekarza-psychjatry, t. j. jeżeli chcemy
zdobyć zaufanie chorych, musimy ich jeszcze staranniej segrego
wać. Może to nastąpić bez trudności, jeżeli będziemy rozporzą
dzać znaczniejszą liczbą mniejszych ubikacji. Zamiast wielkich sal,
lepiej budować pokoje średnich rozmiarów, połączone z sobą.
Wielkie sypialnie i w ogóle wielkie sale szpitalne sprzeciwiają się
zasadom hygjeny psychicznej. Wielka sala szpitalna nie robi przy
jemnego wrażenia, nie działa uspakajająco lub kojąco na wrażliwą
psychę chorego; wielka sala nie jest to samo co pokój mieszkalny. Wła
ściwie i racjonalnie byłoby, segregować chorych na małe grupy,
złożone z 4 - 8 osób i rozmieścić w pojedyńczych pokojach. W sy
pialniach dla chorych z ostrą psychozą winno być najwięcej 4 -6
łóżek. W poszczególnych salach (jadalniach, bawialniach, praco
wniach itp.), na oddziałach obserwacyjnych winno przebywać pod
stałym dozorem najwyżej 6 -8 chorych. W każdym pawilonie win
na się znajdować łazienka. Zakład powinien posiadać instytut hydroterapeutyczny (cf. Radziwiłłowicz: „Projekt zakładu psychjatrycznego pod Wilnem", Nowiny Psychjatryczne 1927, III). Segrego
wanie chorych pobudliwych w małe grupy zmniejsza ilość osób
podlegających sugestji zbiorowej. Pokoje i salki powinny wyglą
dać ponętnie i wesoło i winny być urządzone z komfortem. Po
koje nie powinny być ciemne, gołe i puste, lecz jasne i zaopa
trzone we wszystko, co choremu dać może wygodę i uprzyjemnić
mu pobyt w zakładzie. Zakład psychjatryczny winien górować nad
szpitalem ogólnym, nietylko komfortem ale nawet luksusem, ponie
waż leczenie trwa tu naogół dłużej. Tylko ci chorzy nie mają
zrozumienia dla komfortu i wygód, którzy od szeregu lat znajdo
wali się w warunkach niekorzystnych i przywykli do zimnych, go
łych i pustych ścian.
Dalszy postęp w rozwoju szpitalnictwa psychjatrycznego
wymaga, aby zaniechano w budownictwie stylu koszarowego wiel
kich pawilonów. Ponury, koszarowy styl budynków działa bowiem
przygnębiająco na widza. Moment ten wpływa niekorzystnie na
chorą psychę.
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Zamiast wielkich koszarowych budowli z oknami zakratowanemi, otoczonych wysokimi murami, zamiast pawilonów olbrzy
mów, zaleca się budować liczniejsze pawilony małe. Wtedy zasa
da segregacji ze względu na różnorakie stany psychotyczne pa
cjentów da się konsekwentniej, systematyczniej i z większą korzy
ścią dla chorych przeprowadzić. Referent niniejszego idzie jeszcze
krok dalej i żąda domów-wil, zbudowanych w suchej okolicy, za
lesionej drzewami iglastemi w pobliżu większego miasta z dogo
dną komunikacją. Budynki nie powinny się różnić od zwykłych
domów mieszkalnych i winny mieć ściany białe, upiększone zwo
jami winnej latorośli, werandy i ogródki. Domy mieszkalne nie
mają charakteru masowego, nie mają ponurego wyglądu wielkich
budowli koszarowych. Domy powinny być rozmieszczone nie
w sposób koszarowy, w prostej linji, lecz dla oka rozrzucone od
niechcenia, to tu, to tam między drzewami lasku wzgl. parku,
tworząc jednakże dla wewnętrznej organizacji pewne systematyczne
ugrupowanie.
Środek terenu przeznaczony na obszerne place, dziedzińce
z okazałymi gmachami — administracyjny, gospodarczy, techni
czny, warsztatowy, kaplica — zbudowanymi stylowo (budowle te
jako gmachy reprezentacyjne o charakterze ogólnym mogą impo
nować masą) stanowiłby trzon całości. Na około tego trzonu gru
powałyby się małe pawilony szpitalne i lazaretowe zawierające
oddziały obserwacyjne i kliniki dla chorób cielesnych.
Na dalszej peryferji wznosiłyby się w ładnych ogródkach
domy — wile dla spokojnych, socjalnych chorych, otoczone nie
wysokimi murami, lecz żywopłotem Wygląd domów, budowanych
nie szablonowo, lecz gustownie, nie powinien przypominać w niczem dawniejszego zakładu psychjatrycznego, a całość wyglądać
winna raczej jak posiadłość prywatna wzgl. podmiejska kolonja
wil. Domy parterowe winny liczebnie przeważać nad pawilonami
i gmachami piętrowymi.
Dla chorych niespokojnych, należałoby wybudować w pe
wnej odległości od reszty zabudowań osobny oddział złożony z kil
ku mniejszych pawilonów,abyłatwo móc przeprowadzić każdą pożąda
ną indywidualną segregację chorych. Obszar tego oddziału winien
być tak duży, aby mnożna wygodnie rozmieszczać chorych przeby
wających na świeżem powietrzu celem zapobiegania liczniejszym
skupieniom osobników niesocjalnych.
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“ asłem tej kolonji winna być praca na roli i we warszta
tach jako najważniejszy środek leczniczy. Ze względu na okoli
czność, że większość naszych chorych pochodzi ze wsi i obeznana
jest z pracą na roli, rola winna stanowić najważniejszy i najwięk
szy warsztat pracy.
Wtedy w domach tych nie będą przebywali niesocjalni
chorzy, otępiali, zidjociali, lecz będzie tam mieszkał ludek czynny.
Urzędnicy i personał pielęgniarski winni mieszkać w mie
szkaniach parterowych. Bo kto ma mieszkać na II. piętrze, ten nie
pójdzie na wieś, tę przyjemność znajdzie i w mieście. Personał
nieżonaty winien mieszkać w osobnym budynku i powinien mieć
swoje własne kasyno.
Niedogodnościom, które tkwią w systemie rozrzuconych
po terenie zakładowym domów wil (skomplikowana obsługa techni
czna i pielęgniarska, uciążliwa służba lekarska, trudności przy
transportowaniu potraw) można przeciwstawić korzyści lecznicze.
Zaniechanie budowania gigantycznych gmachów szpitalnych z dłu
gimi korytarzami, zaniechanie stawiania wysokich murów, krat, cel,
różnych urządzeń detencyjnych itp. pozwoli robić znaczne oszczę
dności przy budowaniu szpitala. Oszczędności te mogą być użyte
na ulepszenie urządzeń wewnętrznych gospodarczych i szpitalnych,
które powinne odpowiadać najnowszym wymogom techniki, hygjeny i terapji.
Przejście od wielkich pawilonów do mniejszych budowli,
do domów — wił, nie może sprawiać znaczniejszych trudności ani
technicznych ani finansowych.
Zakład dotychczasowy, z natury i z przeznaczenia zam
knięty, był, jest i pozostanie niedoskonałym i winien być zastą
piony przez zakład — fermę, zakład więcej otwarty niż zamknięty,
którego drzwi winny być na oścież otwarte dla wszelkiego rodzaju
udoskonaleń i dla wszelkich przejawów postępu. Urzeczywistnie
nie tego postulatu przedstawiałoby duży krok naprzód na drodze
rozwoju szpitalnictwa psychjatrycznego. Jeżeli dążenie do tego
celu napotyka na sprzeciwy ze względu na ew. trudności natury
finansowej, to dzieje się to dlatego, że utarło się mniemanie, iż
większość chorych psychicznie jest nieuleczalna i że chorzy nie
mają świadomości i nie oceniają środowiska.
Mówi się, że chorzy stoją pod wpływem swoich urojeń,
a okoliczności zewnętrzne nie mają dla nich żadnego znaczenia.
Tak jednak nie jest. Nawet pomieszani chorzy często zachowują

292

AL. PIOTROWSKI

ZESZYT I11-1V

zmysł obserwacyjny wobec otoczenia. Jeżeli obserwacje swoje
wypaczają patologicznie, to czynią to wtórnie. Doświadczenie
uczy, że większość chorych ma nietylko świadomość miejsca, ale
także odczuwa głęboko wpływ moralny środowiska, w którem żyje.
Doświadczenie uczy także, że znaczna ilość psychicznie chorych
wraca do zdrowia, o ile leczy się ich w odpowiednio urządzonem
środowisku.
Koszta połączone ze zmodernizowaniem budownictwa szpi
tala psychjatrycznego z punktu widzenia finansowego nader ko
rzystnie są wydane, ponieważ szpital taki umożliwi powrót do ży
cia społecznego znacznej ilości chorych, którzy nie wróciliby do
zdrowia i staliby się ciężarem dla społeczeństwa, gdyby ich leczo
no środkami niewystarczającymi. Zadaniem zakładu psychjatrycznego
ze stanowiska lekarskiego w pierwszym rzędzie winno być lecze
nie i wyleczenie psychicznie chorych, a dopiero w drugim obrona
społeczeńtwa przed niebezpiecznymi antisocjalnymi czynami cho
rych. Ten argument jest tak ważki, że powinien wykluczyć wszel
kie zastrzeżenia. Bo jeżeli istnieje pewność — a pewność istnieje
i opiera się na doświadczeniu — że polepszenie warunków bytu
w szpitalu psychjatrycznym wpływa korzystnie na chorych, że cho
rzy w odpowiedniem, sympatycznem środowisku szpitalnem przy
chodzą prędzej do zdrowia i że większa ilość ozdrowieńców opusz
cza zakład w stanie znacznej, co najmniej socjalnej poprawy, to
ze względu na tę okoliczność należy dążyć do tego celu, aby cho
rym przygotować jak najkorzystniejsze warunki szpitalne.
Tego domaga się psychoterapja i hygjena.
Psychoterapia działa tak we formie bezpośredniej przez
wpływ lekarza na chorego, jako też pośredniej przez oddziaływanie
środowiska i otoczenia na psychę jego. Na efektywność chorego
można wpłynąć drogą psychiczną. Dusza chorego jest na działa
nie bodźców zewnętrznych tak samo, a niekiedy może nawet
i więcej wrażliwa niż dusza osoby zdrowej. Osoba psychicznie
chora przyjmuje bodźce przyjemne z radością, zadowoleniem, roz
koszą. Słońce, zieleń, przestrzeń, kwiaty, pogoda, architektonicz
nie estetyczne budynki, miłe, wygodne mieszkania, jasne, czyste
pokoje, urządzone z pewnym komfortem, działają przyjemnie, uspakajająco na chorą psychę, a dobrze wychowany, wykwalifikowa
ny, rozumny, łagodny, grzeczny, przyjemny, czysto i ładnie ubra
ny personał pielęgniarski wpływa dodatnio na nastrój chorego, wy
wołuje zaufanie do zakładu i do personału i sprawia choremu za-
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dowolenie. Należy więc chorym dać jaknajwięcej przyjemnych wrażeń
i zadowolenia. Jest to jeden z najpierwszych postulatów hygjeny
psychicznej. Hygjena dąży do wyeliminowania albo przynajmniej
zredukowania i osłabienia czynników szkodliwych dla zdrowia psy
chicznego i stara się o pomyślne warunki dla jego podtrzymania
i zwraca się przeciwko nihilizmowi terapeutycznemu.
Hygjena psychiczna wymaga, aby zapobiegać wszelkim przy
krym wrażeniom, nasuwającym się choremu od chwili przyjęcia go
do zakładu oraz aby stosować względem niego pośrednią akcję su
gestywną, ułatwiającą dalsze leczenie. Przyjęcie do zakładu, win
no być przedewszystkiem sugestywne; należy robić wszystko, aby
zdobyć zaufanie chorego i rodziny do zakładu. Hygjena psychiczna
czuwa także nad tern, aby chorzy psychicznie nie razili swym wy
glądem zewnętrznym, czy to w ubiorze, czy też w sposobie jedze
nia, zachowania się itp. Chorzy, dbając o siebie, eo ipso czuwają
nad sobą i czynią pewne wysiłki, aby się dostosować do życia
społecznego i starają się, aby nie razić. Jednem z zadań hygjeny
psychicznej jest walka z przesądami, które społeczeństwo żywi
w stosunku do zakładów psychjatrycznych. Nie wolno zapominać
jednak, że najintensywniejsza propaganda będzie bezskuteczna, je
żeli nie poprawimy wrażenia, jakie wygląd zewnętrzny zakładu
wywiera na obserwatora.
Należy działać na zmysły chorego i to bezpośrednio i bez
względnie w sposób przyjemny. Wzrok winien doznawać wrażeń
pięknych, estetycznych, łagodnych, nieprzejaskrawionych. Tak sa
mo na inne zmysły winny działać bodźce przyjemne. Każde miłe
wrażenie wywołuje w duszy chorego zadowolenie (oczywiście z wy
jątkami). Odnosi się to nawet do ciężkich przypadków schizofrenji.
Miłe wrażenie powinno spotkać chorego już przy wstępie
do zakładu; pierwsze przyjemne wrażenie bowiem decyduje o na
stroju chorego. Do przyjemnych wrażeń należy estetyczny wy
gląd zakładu, imponujące budowle reprezentacyjne, ładne domy
mieszkalne, duża przestrzeń, zieleń, światło, ogrody, parki, trawniki,
ganki, aleje, kwiaty. Chory, dostawszy się w piękne otoczenie,
odczuwa je mile. Budynki zakładowe i mieszkania winny w pierw
szym rzędzie swoim estetycznym, pięknym, pogodnym wyglądem
działać zapraszająco na przybysza. Wpływa to dodatnio na uspo
sobienie chorego, na jego nastrój, działa łagodząco na przejawy
chorobowe. Chory wtedy szybko oswaja się z otoczeniem, uspo
kaja się, staje się socjalnym i przychodzi prędzej do równowagi
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psychicznej i do zdrowia. Chronik zatraca brzydkie narowy, na
wyki, nałogi, zachowuje swoją indiwidualność; objawy ostrego
okresu chorobowego tracą na nasileniu. Choroby, które dawniej
uchodziły za nieuleczalne i kończyły się często otępieniem, nie
przechodzą w zupełną demencję.
Należy stworzyć takie warunki w szpitalu psychjatrycznym,
aby każdy chory dobrowolnie i chętnie jak najrychlej udał się do
niego na kurację. Wiadomo przecież, że czem rychlej osoba psy
chicznie chora podda się kuracji, tern prędzej powraca do zdrowia,
a tern dłużej trwa choroba, im później chory został oddany w opie
kę zakładową.
Ze względów hygjenicznych nie należy do szpitala psychjatrycznego przyjmować kryminalnych chorych i psychopatycznych
nałogowych przestępców, bo tego rodzaju indywidua wymagają
innego traktowania, potrzebują ściślejszego, obostrzonego dozoru,
wywierają ujemny wpływ na otoczenie, wywołują niesmak u innych
chorych i odstraszają publiczność; rodzina niechętnie oddaje cho
rego do instytucji, w której przebywają zbrodniarze. Dla tej kategorji osobników powinny istnieć specjalne schroniska albo od
działy przy więzieniach, jak to ma miejsce w Belgji, Italji, Niem
czech itd. Pod tym względem nastąpiła także i w Polsce poprawa
przez otwarcie szpitala dla nerwowo i umysłowo chorych więźniów
w Grodzisku mazowieckim. Również dla psychopatów, histeryków
i narkomanów różnego typu należałoby budować osobne zakłady
zorganizowane na zasadzie samowystarczalności.
Celem psychjatrji praktycznej jest wyleczenie psychicznie
chorych uleczalnych oraz utrzymanie na wysokim poziomie socjal
nym osób nieuleczalnych, jakoteź usuwanie szkodliwości, któreby
mogły skrócić życie chorego. W interesie chorego, jego rodziny
i społeczeństwa, należy domagać się, ażeby pacjent jaknajprędzej
ozdrowiał i powrócił do swojego zawodu w takim stanie, aby
mógł zarobkować. Trzeba więc zmniejszyć jego upośledzenia psy
chiczne i cielesne i zwiększyć jego sprawność umysłową i przy
wrócić mu zdolność do zarobkowania. Chory powinien być przy
zwyczajony do takiego trybu życia, któryby go chronił przed na
wrotem ostrych zaburzeń psychicznych, a w razie nawrotu psycho
zy łagodził objawy psychotyczne, natomiast w przypadkach chro
nicznych paraliżował niebezpieczne przejawy choroby.
Cel ten da się osiągnąć w szpitalu psychjatrycznym. Je
żeli jednak szpital ma sprostać zadaniu, to koniecznem jest, aby
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był odpowiednio urządzony i posiadał właściwe warunki, ażeby
chorzy względnie ich rodziny z własnej woli szukali pomocy
w szpitalu psychiatrycznym i aby mieli także możność wprowadze
nia zamiaru w czyn. Niestety ta wola do szukania opieki w za
kładzie psychiatrycznym nie jest jeszcze powszechna w społeczeń
stwie, a tern mniej tam, gdzie zewnętrzny wygląd, budowa i urzą
dzenia zakładu są tak zacofane, że zrażają publiczność i wywołują
niechęć do zakładu psychiatrycznego. Tej niechęci trzeba przeciw
działać. Należy tylko zaniechać w budowie wszystkiego tego, co
upodabnia zakład do instytucji deteneyjnej. Zakład nie powinien
mieć charakteru wyjątkowego i nie powinien nasuwać myśli, że
panuje w nim przymus. Mury wywołują bunt ze strony tych cho
rych, którzy posiadają pewien zasób energji, a działają przygnębia
jąco na tych, którzy jej nie posiadają. Tendencje do usunięcia
tych wad, próby dalszej poprawy warunków mieszkalnych dla psy
chicznie chorych istnieją, są żywo propagowane i uwypuklają się
jaskrawo, mianowicie za granicą, gdzie zakłady psychjatryczne
prezentują się okazale i wywołują miłe, estetyczne wrażenie i sym
patycznym wyglądem i dogodnem położeniem wprost zapraszają
przybysza do wejścia. Takie warunki daje szpital domów-wil.
Wzór nowoczesnego szpitala istnieje w Gorden w Niemczech;
jest to instytucja zbudowana podług systemu domów-wil, rozrzu
conych w lesie. Urządzenia wewnętrzne odpowiadają najnowszym
wymaganiom techniki, hygjeny i psychoterapii.
Tak więc historja rozwoju szpitalnictwa psychiatrycznego
jakoteż rozważania psychoterapeutyczne i hygjeniczne oraz doświad
czenia praktyczne prowadzą do szpitala domów-wil. Odpowiada
on wszelkim wymogom psychjatrji praktycznej, kultury i cywili
zacji.
Koszta wydane na budowę i urządzenie takiego szpitala nie
będą wydane na marne, jeżeli wyposażymy go w odpowiednie
warsztaty, w pierwszym rzędzie we warsztaty rolnicze, ogrodnicze,
w rybołóstwo, w tartaki, w których dobrani pacjenci, stosownie do
swych kwalifikacji cielesnych i psychicznych, będą odpowiednio za
jęci i gdzie będą pracować z pożytkiem dla szpitala. Należy tylko
zoiganizow ać szpital na zasadzie samowystarczalności. Że to jest
możliwe, referent starał się wykazać w swoim referacie przygoto
wanym na VII Zjazd Psychjatrów Polskich w Koeborowie d. 4 - 6
VI. 27 r., wydrukowanym w Nowinach Psychiatrycznych 1927, IV
pod tytułem: „Samowystarczalność publicznego szpitala psychjatry-
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cznego". Da się to łatwiej przeprowadzić w dużym szpitalu niż
w mniejszym. Szpital powinien być urządzonym na minimum 1000
chorych, albowiem administracja, urządzenia techniczne, kanaliza
cja etc. nie wymagają więcej nakładu niż odpowiednie urządze
nia w szpitalu mniejszym, np. na 600-800 łóżek, natomiast admini
stracja większego szpitala jest stosunkowo tańsza.
Wobec szpitala, zobrazowanego w niniejszym referacie,
znika nieufność. Społeczeństwo chętniej będzie oddawać chorych
w opiekę szpitalną i pobyt w szpitalu doznawać jako dobrodziej
stwo, pozbędą się prędzej dolegliwości chorobowych, nawykną do
cywilizowanych, kulturalnych, hygjenicznych warunków życia, co im
wyjdzie na pożytek.
A szpital będzie nietylko lecznicą, ale także szkołą życia
i środkiem cywilizacyjnym, wywierającym wpływ dodatni na cho
rych i ich rodziny i przyczyni się do podniesienia poziomu kultu
ralnego i socjalnego w bliższem i dalszem sąsiedztwie. Dochodzą
do tego działania czynników psychologicznych, które wywołują za
dowolenie, wdzięczność, zaufanie, przywiązanie do zakładu ozdro
wieńców.

Hópital psychiatriqiie public de Dziekanka - Dir. dr. iiied. dr. pliil. Al. PIOTROWSKI

Quel doit eire 1’aspect d'un hópital psychiatriąue moderne.
Par Al. Piotrowski.
Rapport prćparś pour te XJ11 Congrfes des Mśdecins et des Naturalisles
Polonais ż Wilno, te 26—29 septembre 1929.

Apres un aperęu historiąue de l’evolution des ćtablissements psychiatriąues, 1’auteur etudie les conditions auxquelles doit
satisfaire un hópital psychiatriąue moderne; en se basant avant
tout sur les donnees de psychotherapie et d’hygiene mentale, il
formule ses propositions, en insistant plus particulierement sur la
necessite de differencier encore davantage les malades, ce qui n’est
possible ń Thópital que si on y a ń sa disposition un nombre suffisant de petites salles.
Chaque nouvelle etape qui apportait une amelioration des
conditions d’existence des malades, soit par un perfectionnement
des batiments soit de 1’installation interieure, contribuait k relever

ZESZYT III-IV

JAK WINIEN WYGLĄDAĆ SZPITAL PSYCHJATR.

297

leur niveau gćneral et ^ ameliorer leur etat mental. Ces perfectionnements constituaient ainsi pour eux-tnemes, d’une faęon indirecte, un agent therapeutique important. Les ameliorations dans
la vie des inalades dans les hópitaux psychiatriąues, preconisees
actuellement, donneront necessairement des resultats therapeutiąues
encore meilleurs.
A la place d’enormes batisses, rappelant par leur dimensions des casernes, avec des fenćires grillagees, entourees de
hautes murailles, 11 faut avoir de nombreux pavillons ayant 1’aspect
de villas. On evitera ainsi 1’aspect sombre et froid des anciens
batiments qui ne pouvaient que evoquer 1’idee de detention.
L’etablissement actuel, destine, dans 1’esprit de ceux qui
I’avaient cree, a etre un etablissement ferme, est encore loin, de
ce fait, de la perfection; il doit etre remplace par un etablissement
— colonie agricole ou etablissement ferme, plus ouvert que ferme,
ouvert surtout ń tout ce qui est perfectioniiement et progres. Les
pavillons doivent etre construits avec gout et ecarter toute impression de detention, en rappelant plutót une propriete privee ou, si
l’on veut, une cite suburbaine moderne. Des maisons ^ un seul
ćtage doivent depasser en nombre les pavillons et les batiments
a plusieures etages.
Le grand principe therapeutique de cet etablissement
— colonie doit etre le travail, soit le lravail agricole soit le travail dans les ate!iers. Etant donnć que la grandę majorite de
nos malades sont des cultivateurs, la plus large place doit etre
faite au travail agricole.
Pour des raisons d’hygiene, il ne faut pas admettre dans
cet hópital psychiatrique ni d’alienes criminels ni de psychopathes;
ceux-ci ont besoin d’une surveil!ance plus rigoureuse; de plus, ils
exercenl une influence defavorable sur leur entourage, determinant
un sentiment de malaise che<c les autres malades et discreditant,
dans les yeux du public, Tetablissement psychiatrique en le privant,
en partie, de son caractere hosp talier. Cette categorie de malades
necessile des etablissements speciaux ou encore des services psychiatriques annexes aux prisons.
La conception de Thópital psychiatrique, telle qu’elle vient
d’etre exposee, repond a toutes les exigences de la psychiatrie
pratique, de l’hygiene et de la psychotherapie, de la culture et de
la civilisation. En raison des frais eleves que comporte un tel hó
pital, il y a lieu dę 1’administrer en s’inspirant du principe qu’il
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doit se suffir a lui-meme. Ce but sera plus facilement atteint dans
un grand etablissement que dans un petit.
La mefiance du public disparaitra en presence d’un tel
hópital compose de vlllas. 11 confiera plus volontiers les malades
a un etablissement de ce genre, et ceux ci se sentiront mieux et
y gueriront plus rapidement. L’hópital psychiatriąue, dans ces conditiors, ne sera pas seulement un „hópital", mais deviendra un veritable centre de civilisation susceptible d’exercer une influence faYorable, a ce point de vue, sur les malades, sur leurs familles
ainsl que sur la population des localites avoisinantes.
Z oddziału Psychiatrycznego Szpitala na Czystem.
Ordynator.- Dr. A. WIZEL f .

O zaburzeniu instynktu samozachowawczego
w schizofrenii.
Podał ROMAN MARKUSZEWICZ (Warszawa), Asystent Oddziału.

„Psychoanaliza nigdy nie zapominała, że
egzystują również, popędy nieseksualne. . .
Nie ma ona, również najmniejszego powodu
nie uznawać egzystencji lub znaczenia po
pędów osobowości, — wówczas, gdy bada
rolę popędu seksualnego w stanie choroby
i zdrowia".
(Prof. Z. FREUD “Yorlesungen zur Einfiihrung in die Psychoanalyse“, Wien, 1Q18,
str. 405).
Psychoanaliza, dążąc do poznania głębin nieświadomości,
zatrzymała się przedewszystkiem na instynkcie seksualnym; popęd
ten bowiem był do czasów Freuda niewyzyskany dla zrozumie
nia psychiki chorej i zdrowej. Oczywistem jest wobec tego, że
wszystkie prace psychoanalityczne starają się pogłębić ten tak za
sadniczy problemat. Szkodliwem jednak ograniczeniem psychoana
lizy byłoby twierdzenie, że ta misterna metoda badania wyczerpuje
się poznaniem tylko instynktu seksualnego, gdyż popęd ten, cho
ciaż potężny, nie jest bynajmniej jedyny, jaki znamy. Dokładna
obserwacja psychoz poucza nas, że nie tylko instynkt seksualny,
lecz i popęd samozachowawczy ulega głęboko sięgającym zaburze
niom w przebiegu tych cierpień. A wobec tego należy zwrócić się
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do badania zaburzeń instynktu samozachowawczego, stosując me
todę psychoanalityczną, która okazała się tak niezawodną przy ba
daniu popędu seksualnego. Ażeby ułatwić sobie zadanie, obrałem,
jako materjał obserwacyjny, psychozy, a nie psychonerwice, gdyż
dzięki schizofrenicznemu procesowi, który przesuwa warstwy nie
świadomości w kierunku świadomości*), nie jesteśmy zmuszeni
do usuwania tych wszystkich psychicznych nadbudówek, ażeby
dotrzeć do nieświadomości. W psychozach bowiem zaburzenie
życia popędowego daje się obserwować bez zbyt wielkich trudno
ści, przyczem, jak to się postaram na podstawie niżej przytoczo
nego przypadku schizofrenji paranoidnej udowodnić, zaburzenie
to dotyczy nie tylko instynktu seksualnego, lecz i samozachowaw
czego.
Chory D. O, 1.20, wyznania mojż., został przywieziony dn.
12-VII- 1926 r. do szpitala naszego przez pogotowie ratunkowe
z raną ciętą palców i prawego przedramienia. Po nałożeniu opa
trunku i stwierdzeniu, że rany te są powierzchowne, chory został
przeniesiony z Oddziału chirurgicznego, na który początkowo go
przyjęto, na oddział psychjatryczny dra A. Wizla ze względu na
podniecenie chorego i stwierdzoną u niego psychozę.
Na oddziale psychjatrycznym chory zachowuje się w dal
szym ciągu niespokojnie, zaczepia innych chorych, z lekarzem roz
mawiać nie chce, tłomacząc się, że chrypka przeszkadza mu mówić,
— może tylko piśmiennie odpowiadać na pytania. Pisze, że od
dwuch tygodni stał się mędrszy od całego świata, — zaś wszyscy
mówią, że jest warjatem. Pacjent uważa, że jest mędrszy od naj
większego cadyka, lepiej bowiem od niego rozumie talmud, może
wszystkich księży, nawet arcybiskupa, nawrócić na wyznanie mojżeszowe, posiada pewien sposób, aby to uczynić, lecz tajemnicę
tę mógłby wyjawić tylko takiemu człowiekowi, który zna równie
dobrze talmud jak pacjent. Halucynacyj nie zdradza.
Badanie neurologiczne, internistyczne i serologiczne — nie
wykazało żadnych zaburzeń.
Z wywiadów od siostry i ojca dowiedzieliśmy się: matka
naszego pacjenta zmarła na gruźlicę płuc, gdy chory miał 6 lat.
Matka ta była drugą żoną ojca pacjenta. Z pierwszą żoną ojciec
miał 4 dzieci, zaś z drugą żoną 5-ro dzieci: pacjent jest trzeciem
*) R. Markiiszewicz, „O różniczkowem rozpoznaniu osłupienia kafatonicznego i liisterycznego“ (Kwartaln. kliniczn. Szpit. Staroz. Tom. IV, Zesz. III,
1925 r).
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dzieckiem z kolei. Druga żona była bardzo oddana swoim dzie
ciom, lecz odnosiła się wrogo do dzieci z pierwszego małżeństwa:
dzieci te mieszkały u krewnych, gdyż to było warunkiem małżeń
stwa ze strony macochy. Pozatem współżycie małżeńskie było
bardzo dobre. Ojciec pacjenta był nauczycielem hebrajskiego, miał
własną szkołę w Palenicy pod Warszawą. W dzieciństwie pacjent
był usposobienia łagodnego, zawsze lubił siedzieć przy chorej mat
ce. Już jako 5-letnie dziecko, pielęgnował matkę, która stale leżała
na werandzie z powodu gruźlicy płuc; pilnował również młodszych
dzieci, wyręczając chorą matkę. Starsze dzieci chodziły do szkoły,
zaś pacjent uczył się u matki. Pacjent był ukochanym synem mat
ki; był jej posłusznym. Po śmierci matki pacjent, który miał wów
czas 6 lat, zaczął chodzić do szkoły. Ojcu w tym czasie powo
dziło się gorzej materjalnie, a gdy przyjechał do miasteczka przed
stawiciel amerykańskiego komitetu, który przyjmował biedne dzieci
żydowskie na wychowanie do Rosji (działo się to na począlku
wojny), — ojciec, nie będąc w stanie utrzymać sam wszystkich
swych dzieci, oddał pacjenta komitetowi do Rosji. Sześcioletnie
dziecko przyjęło tę decyzję ojca z rezygnacją. Przed swym wy
jazdem w głąb Rosji pacjent powiedział tylko, że ojciec napewno
ożeni się jeszcze raz, a wówczas macocha będzie biła pozostałe
z ojcem dzieci, nie da im jeść, — podobnie jak ich matka odma
wiała pożywienia dzieciom z pierwszej matki. Pacjent był 5 lat
w Rosji: w przeciągu tego całego czasu nie nadchodziły żadne
wiadomości od niego. Przyjechał wraz z innemi dziećmi niespo
dziewanie. Na zapytanie, dlaczego przyjechał, odpowiedział, że
tęsknił za ojcem. Po powrocie swym był bardzo osłabiony, wy
głodzony, zemdlał, gdy zaczął jeść. O swym pobycie w Rosji nic
nie chciał mówić: był milczący, smutny, mówił cicho z opiiszczonemi oczami. Pracował niechętnie w introligatorni: był leniwy,
niepojętny w pracy, czytał dużo książek. Przesiadywał samotnie
w domu, gdyż mało pracował. Utrzymywał dobre stosunki z oj
cem i z resztą rodzeństwa. Nie miał kolegów, ani koleżanek. Był
bardzo nabożny, często chodził do bóżnicy, gdzie długo przesia
dywał. Był bardzo wstydliwy: wstydził się nawet swej bratowej,
nie chciał z nią rozmawiać, gdyż, jak mówił, — „ona jest bardzo
mądra i uczona, i gdy będę z nią mówić, to przepadnę." Bratowa
faktycznie cieszyła się w rodzinie opinją osoby mądrej: lecz pacjent
tak bardzo obawiał się bratowej, że unikał nawet ulicy, gdzie ona
mieszkała; gdy zaś przychodziła ona do ojca, to wymykał się z mie
szkania.
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Zachorował na parę dni przed przybyciem do szpitala:
miał zatarg z policją i z publicznością na ulicy, zrobił awan
turę w bóżnicy (o tern dokładnie dowiemy się później z opo
wiadań samego pacjenta). Dużo mówił, przepisywał fragmenty z biblji, rozprawiał o Bogu, o świecie. Chciał uciec z mieszkania, od
grażał się, że podpali dom.
W rodzinie chorób umysłowych nie było.
Z wywiadów i obserwacji szpitalnej chorego wnioskujemy,
że mamy do czynienia z ostro rozwijającą się schizofrenją paranoidalną. Pod względem klinicznym chory nasz nie odbiega od in
nych przypadków schizofrenji, natomiast pod względem psycholo
gicznym przypadek ten, jak zobaczymy wkrótce z przebiegu psy
chozy, zasługuje na głębsze zastanowienie się nad nim.
Już lata dziecięce naszego pacjenta noszą na sobie to nie
zatarte piętno obawy przed życiem, która z biegiem czasu coraz
bardziej oddziela pacjenta od otaczającego go życia. Swych lat
dziecięcych nie spędził pogodnie, beztrosko, - lecz już w 5 - tym
roku życia musiał opiekować się ciężko chorą matką i dawać ba
czność na młodsze rodzeństwo. Te codzienne troski dziecka
wciągnęły jego młodociane życie w krąg męczących obowiązków
ludzi dojrzałych. Długotrwała zaś choroba i wreszcie przedwczes
na śmierć ukochanej matki pozostawiła dziecko zbyt wcześnie wo
bec najpoważniejszego problematu życia. Dziecko jest jeszcze zbyt
młode, aby rozumieć owe przeżycia, - wyczuwa tylko okrucieństwo
życia, własną bezradność, co powoduje wyolbrzymienie lęku dzie
cka przed niebezpieczeństwami nieznanego mu życia. Uczucie mi
łości do matki, które było ostoją dla dziecka, zostaje podcięte przez
jej przedwczesną śmierć. Libido dziecka, szukające dla siebie opar
cia, dąży obecnie do znalezienia innego objektu przeniesienia: objektem tym staje się osoba ojca. Zapewne, nastręczają się pewne tru
dności przy tej nowej próbie przeniesienia. Za życia matki syno
wi mogło się wydawać, że jest on najważniejszą osobą w najbliższem otoczeniu matki: on bowiem opiekował się ciężko chorą
matką, oraz młodszem rodzeństwem i odgrywając w ten sposób
rolę opiekuna matki i młodszych dzieci, nieświadomie przejmował
obowiązki i władzę ojca. Po śmierci matki przeniosło jednak dziecko
libido na ojca. Przekonywamy się o tern z powiedzenia chłopca,
który po powrocie z Rosji usprawiedliwił swój nagły przyjazd
tęsknotą, jaką żywił do ojca. Przeniesienie to na ojca było umo
żliwione dzięki uczuciu bezsilności, jakję odczuło dziecko po
11
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Śmierci matki: bezradne, dążyło ono do oparcia się na ojcu jako
na jednostce silniejszej. W ten sposób chłopiec zrezygnował z ry
walizacji z ojcem — gdyż pierwsze przeżycia dziecięce spowodo
wały wzmożenie obawy jego przed walką z życiem. Widzimy
więc, że przeniesienie libido na ojca zostało uskutecznione przez
wcześnie rozbudzony i wzmożony popęd samozachowawczy. Lecz
i w tej nowej pozycji uczuciowej, okupionej wyrzeczeniem się sa
modzielności, dziecko nie zaznało nazbyt długo spokoju. Nastę
puje bowiem długie ciężkie przeżycie dziecięce, — ponowne roz
czarowanie: zniewolony przez niepomyślną sytuację materjalną ojciec
oddaje swego syna amerykańskiemu komitetowi. Dziecko, które
za życia matki odgrywało w rodzinie główną rolę, które następnie
dążyło do uczuciowego i życiowego oparcia w ojcu, — obecnie
zostaje wyłączone z rodziny. Chłopiec przyjmuje z rezygnacją
postanowienie ojca. Przy pożegnaniu wypowiada owe słowa,
o treści tak bardzo bolesnej: „obecnie ojciec ożeni się raz jeszcze',
a wówczas macocha będzie bić pozostałe dzieci i nie da im jeść,
— podobnie jak nasza matka nie chciała dawać jedzenia dzieciom
z pierwszej matki. “ Słowa te zawierają w sobie przedewszystkiem
zarzut przeciwko ojcu, który jakgdyby usuwa syna swego w tym
celu z domu, ażeby jeszcze raz ożenić się. Pozatem słowa te zdra
dzają wrogi stosunek dziecka do domniemanej macochy, co jest
w zupełności zrozumiałe z uczuciowego nastawienia syna do ojca.
Lecz znaczenie słów owych jeszcze nie jest wyczerpane. Natych
miast bowiem rzuca się w oczy, że u podłoża łęku przed domnie
maną macochą znajduje się nietylko możliwość karcenia przez ma
cochę, lecz i niedostateczność odżywienia. Widzimy tutaj zupełnie
wyraźnie przejawienie się popędu samozachowawczego, sytuacja
bowiem realna bynajmniej nie była taką, jak to sobie dziecko wy
obrażało: ojciec nie miał zamiaru ożenić się po raz trzeci. Dzięki
właśnie temu wzmożonemu popędowi samozachowawczemu przyj
muje dziecko z rezygnacją rozłąkę z domem rodzicielskim: przy
puszcza bowiem, iż lepiej będzie mu w dalekiej Rosji nawet mię
dzy obcymi ludźmi, niźli pozostałemu w domu rodzeństwu, które
cierpieć będzie głód z powodu macochy. Uczucia więc swe składa
dziecko w ofierze wzmożonemu popędowi samozachowawczemu.
Wobec nowego' niebezpieczeństwa dziecko kieruje swój wyrzut
nietylko w stronę ojca, lecz nie oszczędza również w rozgorycze
niu swej ukochanej matki: domniemana bowiem „macocha będzie
postępować podobnie, jak i nasza matka, która odmawiała jedzenia
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dzieciom z pierwszej matki". Powrócimy jeszcze do głębokiej
treści, zawartej w owych słowach, — obecnie stwierdzamy nowy
i ciekawy, zdaniem moim proces psychologiczny, polegający na
tern, iż wzmożony popęd samozachowawczy dziecka jest w stanie
stłumić przeniesienie uczuciowe. *)
Sześcioletnie dziecko zostaje wywiezione do Rosji, między
obcych ludzi. Pozostało niewypowiedziane, co dziecko tam prze
żyło. Możemy natomiast przypuścić, iż tak wcześnie rozpoczęte
życie zdała od domu rodzicielskiego wpłynęło na szybkie usamo
dzielnienie się dziecka. Lecz i to usamodzielnienie się spowodowało
jeszcze większe wzmożenie popędu samozachowawczego; dziecko
bowiem było zbyt młode, aby okrzepnąć w tern zmaganiu się
z życiem, — przeżywając zaś swoją samotność, odczuwało zarazem
i bezradność wobec nakazów życiowych. I otóż chłopiec powrócił
z Rosji faktycznie zupełnie odmieniony; smutny, milczący, dążył do
samotności. Ile przecierpiał w Rosji, — zrozumi(^y ze stopnia
wygłodzenia jego, które przejawiło się w omdleniu, gdy chłopiec
zasiadł do jedzenia. Dziecko obawiało się macochy, iż ta odmówi
mu pożywienia, — lecz nawet w Rosji, gdzie chłopiec przypu
szczał, że jest zabezpieczony od podobnych możliwości, bezlitosne
dla pacjenta naszego życie dało mu odczuć, co znaczy głód.
Wzmożony przez to przeżycie już do patologicznego stopnia
popęd samozachowawczy spowodował, iż chłopiec odczuwa
tak silny lęk wobec życia, że obecnie po powrocie do domu re
dukuje coraz bardziej swoje ustosunkowanie się do otaczającego
życia. Pracuje w introligatorni bardzo niechętnie, nie ma żadnych
znajomości, dąży do samotności, poświęcając się studjom ksiąg
0 treści religijnej.
Widzimy więc, że popęd samozachowawczy stopniowo
coraz bardziej potęgowany przez nowe tragiczne przeżycia wzma
ga się wreszcie do tak patologicznego napięcia, że w końcu su
mując się z schizoidną konstytucją, powoduje odwrócenie się na
szego pacjenta od życia realnego, - z obawy przed razami losu.
1 otóż, gdy ustosunkowanie się pacjenta naszego do życia otaczają
cego zostało zredukowane do minimum, przejawia się u pacjenta
naszego nowa namiętność; studjowanie ksiąg religijnych. Chłopiec
*) Teorja libido Freuda, jak wiadomo, uzależnia pfoces tłumienia od
świadomości osobnika. Z analizy natomiast naszego przypadku wynika, iż w pro
cesie tłumienia instynktu seksualnego odgrywa bardzo dużą rolę popęd samo
zachowawczy,
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chodzi często do bóżnicy, studjuje tam i w domu księgi talmudyczne, czuje się bowiem najlepiej w świecie ducha, gdjż świat rze
czywisty zgotowywał mu klęskę za klęską. Obserwujemy tutaj zna
ny mechanizm rekompensacji, - przypuszczamy jednak, że i ten me
chanizm zapoczątkowany został przez wzmożony instynkt samoza
chowawczy. Każdy bowiem człowiek musi czuć się silnym w jakiejkolwiekbądź dziedzinie, każdy dąży do zdobycia chociażby naj
mniejszej placówki, - w przeciwnym razie nie mógłby się utrzymać
na powierzchni życia. Zrozumiałem jest wobec tego, że pacjent
nasz, pokonany przez życie realne, z namiętnością oddaje się
studjom, przynaglany do tego przez wzmożony popęd samozacho
wawczy. Lecz ten właśnie patologicznie już wzmożony instynkt
samozachowawczy nakazuje mu unikać przeciwnika nawet w dzie
dzinie ducha. Chory nasz schodzi z drogi swej bratowej, gdyż
ona jest nazbyt mądra i uczona. Obawia się on doznać porażki
w tej jedynej dziedzinie, jaka mu w życiu pozostała, — groziłoby
mu to bowiem, jak sam pacjent mówi, — zagładą.
Stwierdzamy więc, że patologicznie wzmożony popęd sa
mozachowawczy coraz bardziej redukuje stosunek naszego pacjenta
do świata otaczającego, i jeżeli wreszcie przyjmiemy pod uwagę
stłumione dążności libido, — wówczas staje się zrozumiałe osa
motnienie chorego.
Był to właściwie stan psychiczny pacjenta, gdy wybuchła
psychoza. Obecnie wysłuchajmy, co chory sam opowiedział nam
o przeżyciach na początku psychozy, Opowieść tę uzyskaliśmy
od pacjenta, gdy znajdował się on już w stanie remisji.
Opowiadanie dotyczy dwuch ostatnich dni przed przyby
ciem chorego do szpitala. Po ukończonej modlitwie leżał pacjent
w ogrodzie, należącym do bóżnicy i wypoczywał. Panowały wów
czas silne upały i chłopcy, którzy oddawali się studjom talmudycznym, przebywali w ogrodzie, otoczonym wysokim parkanem. Z okna
sąsiednego domu wyjrzała dziewczyna, wyznania chrześcijańskiego,
trzymając w ręce garnek z wodą. Pacjent nasz odrazu powziął po
dejrzenie, iż dziewczyna ta zamierza wylać mu garnek wody na
głowę i dlatego pogroził jej palcem. Lecz właśnie w tym momen
cie dziewczyna, śmiejąc się, wylała na niego wodę i schowała się.
Oburzony tern, ydał się do najbliższego posterunku policyjnego>
opowiedział zajście i zażądał spisania protokółu. Policjant oburzył
się na pacjenta i skierował go do następnego posterunku, tłomacząc, iż nie ma czasu zajmować się podobnemi głupstwami. Pa^
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cjenł skierował się do następnego posterunku, lecz otrzymał odpo
wiedź, iż zlikwidowanie zajścia tego należy do pierwszego poste
runku, jako znajdującego się w bezpośredniej bliskości z bóżnicą.
Gdy zaś pacjent tłomaczył, iż właśnie pierwszy policjant skierował
go do drugiego, — wówczas zniecierpliwiony tern wszystkiem po
licjant posłał go do jeszcze bardziej oddalonego trzeciego poste
runku. Niezrażony tern, pacjent udał się do trzeciego policjanta,
lecz również i obecnie żądaniu jego nie stało się zadość. Podczas
tych pertraktacji z trzecim policjantem, krzyknął chłopiec jakiś na
pacjenta ze stojącego na posterunku tramwaju: „warjat", — kpiąc
zapewne z dość smutnie prezentującej się postaci w podartem
palcie i zniszczonych butach, żywo gestykulującej obok policjanta.
Czując się dotkniętym, pacjent wskoczył do tramwaju, aby ukarać
tego chłopca, lecz konduktor wyrzucił go z tramwaju ku uciesze
gawiedzi. Przechodzący w tej chwili przodownik, widząc zbiego
wisko, zapytał o przyczynę zajścia. Pacjent, zadowołony, że wre
szcie otrzyma satysfakcję opowieaział całą swą historję, skarżąć
się na posterunkowych, którzy nie chcieli spisać protokółu,
— lecz i przodownik ofuknął go, zalecając mu udanie się do domu.
Nie znalazłszy i u przodownika sprawiedliwości za wszystkie swe
przecierpiane krzywdy, pacjent postanowił zapamiętać numer tego
przodownika, aby znaleźć sprawiedliwość na drodze sądowej. Po
szedł więc za przodownikiem, starając się zobaczyć jego numer.
Przodownik, widząc dziwne zachowanie słę pacjenta, rozkazał mu
zatrzymać się. Pacjent w strachu zaczął uciekać; przodownik za
groził , że będzie strzelać, — wówczas zatrzymał się. Przodownik
zabrał go ze sobą do komisarjatu. W komisarjacie pacjent przeląkł
się bardzo: zaczął płakać, krzyczeć, że umiera, błagał o litość i krzy
czał przez łzy: „dajcie mi wo. . .o . . dy“. Obecnie, podczas opo
wiadania tego przeżycia, uśmiecha się i mówi, że wówczas zupeł
nie nie czuł się tak bardzo źle, lecz udawał tylko dlatego, gdyż
obawiał się policjantów, przypuszczając, iż będzie aresztowany i bi
ty. Pewna kobieta, która właśnie w owym czasie załatwiała własne
sprawy w komisarjacie, słysząc krzyki i płacz pacjenta, zlitowała się
nad nim, podała mu wody i wymogła na policjantach, ażeby zwol
nili do domu tak bardzo chorego i nieszczęśliwego człowieka. Pa
cjent powrócił do domu. Następnego dnia poszedł do bóżnicy. Po
drodze chłopcy znowuż krzyczeli za nim: „warjat“. Lecz obecnie,
nauczony gorzkiem doświadczeniem, szedł spokojnie swą drogą,
starając się nie zwracać uwagi na te ubliżające mu okrzyki gawiedzi
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ulicznej. W bóżnicy modlił się przez pewien czas, lecz ponieważ
dnia poprzedniego nic nie jadł, czuł się coraz bardziej osłabiony.
Siły stopniowo opuszczały go, — aż osunął się z ławki na ziemię.
Koledzy jego w przypuszczeniu, iż pacjent zemdlał, podnieśli gwałt
i, chcąc go przywrócić do przytomności, wylali mu na głowę dzba
nek wody. To już wyczerpało cierpliwość naszego pacjenta: roz
wścieczony zerwał się z podłogi, bił i kopał otaczających, powy
bijał szyby, raniąc się w prawą rękę. Przerażeni tern, otaczający
go ludzie wezwali pogotowie ratunkowe: nałożono mu opatrunek
na prawą rękę, która silnie krwawiła. Podczas nakładania opatrun
ku, koledzy, widząc wycieńczenie pacjenta, starali się mu wepchnąć
bułki do kieszeni. Lecz pacjenta jeszcze bardziej podnieciła ta zbyt
spóźniona pieczołowitość kolegów, — zamierzył się, aby najbardziej
natrętnego kopnąć, — lecz trafił sanitarjusza pogotowia. Pacjent
przeląkł się swego postępku i w obawie, aby sanitarjusze nie pobili
go za to, uderzył się sam w twarz. Ten czyn jego rozbawił sanitarjuszy i gdy pacjent znajdował się już w karetce pogotowia, za
pytano go, dlaczego on sam siebie uderzył w twarz. Objaśnił, że
chciał kopnąć kolegę swego — żyda, lecz nie sanitarjusza i, widząc
swą pomyłkę, wolał ukarać samego siebie, aby uniknąć kary przez
sanitariuszy.*)
Pogotowie ratunkowe przywiozło chorego do naszego
szpitala.
Po zapoznaniu się z początkowym okresem psychozy mo
żemy obecnie kontynuować analizę naszego chorego. Uprzednio
zatrzymaliśmy się na zobrazowaniu stanu psychicznego pacjenta
bezpośrednio przed rozwinięciem się psychozy, przyczem wskazali
śmy na patalogicznie wzmożony popęd samozachowawczy, jako na
najbardziej charakterystyczny przejaw psychiki pacjenta. Zaznaczy
liśmy już również, że właśnie wzmożony popęd samozachowawczy
spowodował oddanie się pacjenta z całą żarliwością studjom ksiąg
religijnych, gdyż stosunki jego ze światem realnym zostały za
chwiane. I otóż, gdy pacjent, znajdujący się w zobrazowanym wy
żej stanie psychicznym, dnia pewnego odpoczywał w ogrodzie po
męczących studjach, dumny i pewny siebie, — spotyka go obraza,
która nieoczekiwanie zakłóca pogodę i spokój, panujący w ogrodzie.
*) Powyższa tendencja samoukarania, aby uniknąć kary zewnątrz, reprezen
tuje sobą jeden z podstawowych mechanizmów w powstaniu psychonerwicy.
Zdaniem mojem, dążność owa do samoukarania płynie nie tylko z masochizmu
- lecz i ze wzmożonego patologicznie popędu samozachowawczego, eo jest zu
pełnie wyraźne w anałizowanym przypadku.
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Zapewne, była to tylko swawola dziewczęcia, którą sprowokował
sam pacjent przez swą przesadnie grołźną postawę, — dla chorego
naszego jednak żart ten urósł do poważnego ostrzeżenia, iż nawet
w swym małym, odgraniczonym od realności, świecie idealnym, nie
może się czuć pewnym przed atakami życia. To właśnie powo
duje tak nagłą przemianę pacjenta. Dotychczas słaby, bojaźliwy,
— przyjmuje z namiętnością rzucone mu przez życie wyzwanie,
dąży, nie bacząc na wszystkie przeszkody, do osiągnięcia sprawie
dliwości, do uchronienia przed ośmieszeniem i poniżeniem tego,
co dla niego przedstawia najwyższą wartość moralną.
Zapewne, oburzenie pacjenta może wydawać się niewspół
mierne z przyczyną, która je wywołała. Uprzytomnić sobie jednak
należy, że czyn dziewczyny pacjent zrozumiał, jako czyn, skiero
wany do siebie, jako do żyda, — i dlatego czuł się dotkniętym
w swych uczuciach religijnych, tembardziej, że przez wzmożony
popęd samozachowawczy był skłonny widzieć niebezpieczeństwo
tam, gdzie go nawet nie było. Pacjent dąży do sprawiedliwości
i dlatego zwraca się do posterunkowego, gdyż sam jest zbyt slaby,
aby wymierzyć karę dziewczynie. Lecz z chwilą, gdy pacjent po
rzuca swą dotychczasową bierność i wstępuje w życie, spotyka go
cios za ciosem. Policjanci zapewne nie byli w stanie zrozumieć
oburzenia pacjenta, spowodowanego drobnem pozornie zajściem.
Pacjent jednakże, niezrozumiany przez nikogo, wyśmiany przez gawiedź uliczną, zwracając wszystkich przeciwko sobie i nie znaj
dując w nikim oparcia, — przybywa wreszcie do komisarjatu, lecz
nie jako oskarżyciel, lecz jako oskarżony. Życie raz jeszcze zwy
ciężyło pacjenta, wykazało mu całą jego bezsilność i bezskute
czność walki. I dlatego pacjenta opuszcza ochota do dalszej
walki, — odtąd panuje już niepodzielnie popęd samozachowawczy.
Złamany temi przeżyciami gra pacjent w komisarjacie ową scenę,
wzbudzającą politowanie, aby tylko uzyskać wolność. Popęd
samozachowawczy, wzmożony do stopnia patologicznego, nakazuje
pacjentowi unikać wszelkiej walki z chrześcijanami, — i dlatego
właśnie wymierza sobie policzek, gdy kopnął przypadkowo sani
tariusza. To właśnie spoliczkowanie siebie świadczy o bez
miarze poniżenia, jakie osiągnął nasz pacjent: to bowiem, co jesz
cze dnia poprzedniego bronił odważnie wobec dziewczyny, obecnie
sam oplwał wobec chrześcijanina, — tłomacząc się, iż chciał kopnąć
żyda. Najświętsze, co dotychczas umożliwiało życie pacjentowi,
— wzmożone samopoczucie jego, jako żyda, — zostało obecnie
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zdruzgołane: rozpoczyna się psychoza. Zrozumiałem się również
staje, dlaczego pacjent podczas psychozy wypowiada urojenia wiel
kościowe o sobie, jako o żydzie, który jest tak mądry, że jest w sta
nie nawet arcybiskupa nawrócić na wyznanie mojżeszowe. Tkwi
w tern przebudzenie się godności własnej i nieświadomie przeja
wiająca się dążność zachowania w stanie psychozy tego, co życie
realne zniszczyło, ł dlatego ta tragiczna ucieczka pacjenta do psy
chozy staje się zrozumiała z punktu widzenia psychologicznego,
jeżeli uwzględnimy wzmożony do zenitu popęd samozachowawczy.*)
Przyszliśmy w ten sposób do wyniku, któiy może wydać
się nieco dziwny: konflikt na tle wzmożonego popędu samozacho
wawczego popycha schizoidnego osobnika do psychozy, a więc
kieruje się przeciwko zdrowiu. Lecz jeśli nawet ten pogląd, wypły
wający z analizy naszego przypadku, wydaje się, powierzchownie
rzecz biorąc, paradoksalny, to jednak zmuszeni jesteśmy przyznać,
że dla naszego pacjenta naturalnem wyjściem z wytworzonej
sytuacji psychicznej była psychoza. Nie pozostało bowiem dlań
nic, co mogłoby utrzymać go przy życiu. Zdarza się niejednokrot
nie, iż człowiek, dla którego rzeczywistość staje się nie do zniesie
nia, zaś sam on nie jest w stanie zmienić swego ustosunkowania
do niej, zafałszowuje rzeczywistość, starając się w ten sposób do
stosować ją do siebie. Działa tutaj specjalny mechanizm dostosowy
wania się, który podporządkowany jest popędowi samozachowa
wczemu. Ta właśnie zdolność dostosowywania się, która w biologji uznawana jest jako ważny czynnik bioplastyczny, — nabiera
również i w psychopatologji, jak obecnie widzimy, psychoplastycznego znaczenia. Zapewne, owa zdolność dostosowywania się
przejawia się w naszym przypadku w sposób patologiczny: nie
zmienia bowiem osobnika w myśl nakazów rzeczywistości, lecz
zmienia rzeczywistość w zależności od kompleksów osobnika. To
odwrócenie zdolności dostosowywania się spowodowane zostaje
przez proces schizofreniczny tak mało, jak wiemy, liczący się z re
alnością.
Widzimy więc, że psychoza umożliwiła choremu zachowa
nie jakiejkolwiekbądź łączności ze światem otaczającym. Chory
zapomina wszystkie ciosy losu, uważa siebie za najmądrzejszego,
*)Analizując stan psychiczny chorego, bynajmniej nie negujemy organicznego
podłoża psychozy: chodzi nam jednakowoż w pracy niniejszej o poznanie jednej
strony danego zjawiska, którego strona druga tkwi w zaburzeniach natury orga
nicznej.
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który w stanie jest nawet arcybiskupa nawrócić na wyznanie mojżeszowe. Charakterystyczne jest jednak, że chory nie rozwija
w związku z temi urojeniami żadnych teorji, niechętnie nawet mó
wi o sobie, stara się położyć kres wszelkiej dyskusji, wykazuje
obawę, aby w wierze swej w samego siebie nie być zachwianym.
Widzimy w tej ostrożności, zachowanej nawet w stanie psychozy,
analogiczne postępowanie, jakie obserwowaliśmy u pacjenta wobec
jego bratowej. *)
Remisja psychozy rozpoczyna się od 11. IX. 26, a więc po
dwuch miesiącach pobytu chorego na oddziale. Pacjent staje się
spokojniejszy, przystępniejszy, zaczyna korygować swoje urojenia
wielkościowe, — czuje się jednak w dalszym ciągu pewny siebie,
twierdzi, że niczego się nie obawia, że dopiero obecnie czuje się
prawdziwym człowiekiem. Widzimy, że w psychozie chory uzys
kał wreszcie to wzmożone samopoczucie, którego mu w życiu
przedtem tak bardzo brakowało. Świadczą o tern następujące sło
wa pacjenta: „obecnie czuję się pewny siebie, nie odczuwam lęku
w nocy. Przedtem (t. zn. przed psychozą) obawiałem się wszyst
kiego, lękałem się nawet sam spać. Nie bałbym się teraz pójść
w nocy sam do lasu". Widzimy więc, że jjsychoza przyniosła
choremu jednakowoż pewną korzyść: podczas choroby bowiem
pacjent uzyskał pewność siebie, wzmożone samopoczucie, w na
stępstwie czego umożliwiony został powrót jego do realności, do
zdrowia.
Obecnie zanalizujemy, jak przebiegała remisja schizofreni
cznego procesu w sferze psychicznej.
Chory nasz w tym okresie ma wzmożone samopoczucie,
lecz wyzbył się w pewnej mierze urojeń wielkościowych. Nie jest
już agresywny wobec innych chorych, stara się być im pomocny.
Mówi, ze chciałby uczynić coś dobrego na świecie, poświęciłby
chętnie całą swoją pracę, aby powołać do życia jakiś dobroczynny
zakład, jak np. stację mleka, która wydawałaby zadarmo mleko ubo
gim matkom. Chciałby również założyć zakład dobroczynny dla
biednych dzieci, które byłyby tam tak troskliwie pielęgnowane, jak
w najlepszych amerykańskich komitetach. Pieniądze na te wszyst
kie dobroczynne instytucje pacjent zarobi w ten sposób, iż będzie
grać w teatrze rolę proroka, posługując się swą dobrą znajomością
talmudu. Pozatem mógłby otrzymać w operze posadę „pomocnika
*) Ten właśnie brak wiary w samego siebie przemawia za tern, że w danym
przypadku nie mamy do czynienia z narcyzmem, tembardziej, iż nie stwierdziliśmy
u naszego pacjenta owego umiłowania samego siebie.
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głównego śpiewaka", lub wreszcie mógłby zagrać rolę umierają
cego. Za zarobione w ten sposób pieniądze chciałby również wy
budować ładną bóżnicę. Chory zapewnia, iż wszędzie, gdzie tylko
będzie mógł, dążyć będzie do dobra. Przedtem, gdy robił awantury, to
zawinił on sam i inni ludzie: wybił niestety szybę w bóżnicy i dla
tego pogotowie ratunkowe sprowadziło go do szpitala. Obecnie,
- zapewnia pacjent, - będzie czynić tylko dobrodziejstwa, - a wów
czas awantury więcej nie powtórzą się, pokój bowiem zapanuje na
ziemi. Nie jest ładnie, - rozumuje pacjent, - awanturować się: zja
wia się wówczas policja i można być pobitym. Jeśli zaś czynić
będzie dobrodziejstwa, wówczas nikt jego nie zaczepi, wszyscy
ludzie — nawet policja, — będą go kochać. Pacjent posta
nawia założyć zakład dobroczynny nie tylko dla żydowskich, lecz
i dla chrześcijańskich dzieci, ażeby policja nie zaczepiała go. Po
czątkowo będzie to nieduży zakład, lecz stopniowo pacjent będzie
go coraz bardziej powiększać, jeśli do czegoś wytrwale się dąży,
— to można to osiągnąć. Musi się stać dobroczynnym człowie
kiem, gdyż jeśli na świecie rozwielmożni się zło, to życie takie jest
dla niego nie do zniesienia. Pacjent zapewnia, że wszystkie, wy
żej przytoczone, przyrzeczenia spełni, otrzymał bowiem siły ku te
mu od Boga: przyśledł do przekonania, że cała jego dotychczaso
wa działalność była bezcelowa, że roztrwonił tyiko swą zdolność
do pracy. Uskarża się, że specjalnie przez polucje tracił napróżno
swe siły: obecnie postanawia swe siły zużytkować dla czynienia
dobra na ziemi.
Powyższe rozumowania naszego pacjenta przekonywują nas
w zupełności, iż dążenie jego do dobroczynności polega na tendencji
do zabezpieczenia się: pacjent bowiem żywi nadzieję, że dobrodziej
stwami swemi zmusi ludzi do wdzięczności, która będzie najtrwal
szą ochroną wobec ciosów losu. Widzimy z tego, jak duży jest udział
popędu samozachowawczego w dążności do działalności dobro
czynnej. Pacjent nasz doznał na sobie, iż najbardziej nawet zapo
biegliwa opieka matki nie może uchronić dziecka przed głodem.
Matka, która kocha tylko własne dzieci, zaś do dzieci innych odno
si się wrogo, przyczynia się mimowoli do tego, iż jej ukochane
dzieci rzucone być mogą na pastwę zmagania się z losem. Pacjent
właśnie z tego powodu wypowiada owe ważkie słowa przed
swym wyjazdem do Rosji, — i dlatego również obecnie dąży do
założenia zakładu dobroczynnego dla biednych dzieci. Jedynie bo
wiem miłość, ogarniająca wszystkich, zdolna jest uchronić dzieci
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od tych zaślepionych matek, które mogą zdobyć się na miłość
tylko do własnych dzieci. Pacjent nasz, który odczuł na sobie
wrogość między katolikami a żydami, zdobył i pod tym względem
doświadczenie życiowe: dąży on bowiem obecnie do tego, aby na
polu działalności dobroczynnej nie powodować się różnicami wyznaniowemi, aby przez miłość usunąć tę tak krzywdzącą i poniża
jącą obie strony niesprawiedliwość. Widzimy tutaj, podobnie
zresztą jak i w analogicznych przypadkach w życiu, iż te tak
szczytne hasła płyną nieświadomie z dążności do zabezpieczenia
się. *)
Przekonywamy się więc, że dążność do działalności dobro
czynnej naszego pacjenta jest wyrazem sublimacji popędu samo
zachowawczego. Życie bowiem przekonało pacjenta, iż samotność
nie jest rękojmią bezpieczeństwa. A wobec tego pacjent zwraca
się do społeczeństwa, aby dzięki uwzniośleniu popędu samoza
chowawczego osiągnąć to, co dotychczas mu się nie udawało.
Zasługuje na uwagę, iż procesowi sublimacji pacjent poświęca te
cechy, które wypływały z jego urojeń wielkości: mówi bowiem, iż
pieniądze na swe dobroczynne zakłady zdobędzie w (en sposób,
że grać będzie w teatrze rolę proroka, śpiewać w operze lub
udawać zmarłego. A więc to, co przedtem było wyrazem urojenia
wielkości, — pacjent bowiem wierzył, że je^t prorokiem, umie naj
lepiej śpiewać, etc. — obecnie urojenie to zostaje zdegradowane
do odegranej dobrze tej czy innej roli, a zdolność ta może jedy
nie znaleść usprawiedliwienie wówczas, jeśli przyczyni się do sze
rzenia dobra. Z chwilą, gdy popęd samozachowawczy znajduje
oporę dla siebie w społeczeństwie, urojenia wielkości tracą sto
pniowo znaczenie, — aż wreszcie zostają zupełnie skorygowane. Po
paru dniach mówi nam pacjent, że pieniądze na działalność dobro
czynną zdobędzie w ten sposób, iż postara się o posadę sprze
dawcy w jakimś sklepie. Koryguje więc w ten sposób swe uro
jenia wielkości, — lecz jeszcze w dalszym ciągu dąży do działal
ności dobroczynnej, chociaż obecnie odkłada już ją na pewien czas.
Pacjent motywuje to w sposób następujący: „Jeśli głupiec czegoś
*) Sprowadzając powyższe szlachetne dążności ludzkości do popędu samozacho
wawczego, bynajmniej nie zamierzamy je w ten sposób poniżyć lub powiększyć.
Naodwrót, - pojmując je, jako produkt sublimacji popędu samozachowawczego,
wypowiadamy w ten sposób przeświadczenie o trwałości i wszechludzkości tych
haseł, które opierają się o tak potężny czynnik, jakim jest instynkt samozacho
wawczy.
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chce, lo czyni to natychmiast, gdyż myśli tylko o czasie teraźniej
szym. Dopiero gdy się przekona, co wynikło z tego nieopatrznego
działania, — martwi się wówczas. Człowiek mądry natomiast
nigdy nie wprowadza natychmiast w czyn swego życzenia. Taki
człowiek cierpi chwilowo przykrości, — lecz spogląda w przyszłość,
a wówczas przekonywa się, że później oczekuje go przyjemność.
Należy właśnie zrezygnować z natychmiastowego spełnienia życzeń."
Powyższe słowa wskazują nam, iż pacjent przyjmuje zasa
dę rzeczywistości, odwracając się od zasady rozkoszy. Dlatego
właśnie tłumi on swe seksualne życzenia, czyni sobie wyrzuty
z powodu polucyj, — dąży do osiągnięcia zabezpieczenia, a nie
rozkoszy. Widzimy więc, że zasada rzeczywistości jest wykładnią
postulatów popędu samozachowawczego.
29. IX. 26 r. pacjent w remisji wypisany został z oddziału.
Ze względu na to, że pacjenta tego obserwowaliśmy i w czasie
pobytu jego w domu,— możemy zakomunikować o jego dalszych
losach.
Po wypisaniu ze szpitala zajmował się udzielaniem lekcyj
hebrajskiego języka: dopiero po miesiącu zwrócił się on do swego
właściwego zawodu i wówczas zrezygnował ze swych planów
działalności dobroczynnej. Chwilowo pacjent odbywał wędrówki
piesze z Warszawy do Palenicy, aby tam znaleźć uczni. O swej dzia
łalności nauczycielskiej wypowiada się w następujących słowach:
„udzielanie lekcyj sprawia mi dużą przyjemność. Czuję się wobec
mych uczuć, jako ich ojciec lub brat. Jestem dobry z nimi, mam
dobre serce, kocham nie tylko dzieci, lecz i cały świat, ażeby mnie
nikt nie wyrządził krzywdy, kocham wszystkich, byle tylko nikt
mnie nie skrzywdził, jeśli obcy człowiek zapyta o cokolwiek, otrzy
muje oschłą odpowiedź. Lecz jeśli zapyta on swego krewnego,
otrzymuje uprzejmą odpowiedź. Otóż jestem wobec wszystkich
ludzi, nawet obcych mi, tak dobry, jak wobec mych krewnych.
Rozmawiam z uczniami memi tak, jak z braćmi. Najwyższą mą
drością tory jest przykazanie: kochaj bliźniego, jak siebie samego.
Przedtem popełniłem dużo grzechów: uprawiałem onanizm, chcia
łem mieć to, co posiadali inni ludzie; ponieważ nie mogłem tego
osiągnąć, stałem się zazdrosny i samotny. Natomiast obecnie, po
przebytej chorobie, jestem zadowolony z tego, co posiadam, kocham
ludzi i jestem w dobrym humorze".
Słowa powyższe pacjenta wyjaśniają nam, dlaczego oddaje
się on pracy nauczycielskiej: chce on bovi/iem w ten sposób utoż-
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samic się ze swym ojcem. Ojciec jego był nauczycielem języka
hebrajskiego w Palenicy, — i otóż syn, dążąc do utożsamienia się
ze swym ojcem, odbywa piesze wędrówki do Palenicy, chociaż ła
twiej byłoby mu udzielać lekcyj w Warszawie, gdzie mieszka. Znaj
dujemy tutaj potwierdzenie poglądu, wypowiedzianego przez nas
uprzednio, iż syn po śmierci matki przeniósł swe uczucie na ojca.
Pacjent mówi wyraźnie, że wobec swych uczni zajmuje stanowisko
ojca. Widzimy atoli, że oprócz tego jeszcze inne motywy skła
niają pacjenta do serdecznego ustosunkowania się do swych uczni.
Pacjent mówi, że kocha swych uczni i wszystkich innych ludzi dla
tego, ażeby jemu nikt krzywdy nie wyrządził. Przykazanie o mi
łości bliźniego nabiera dla niego znaczenia: kochaj, a wówczas
i ty będziesz kochany. Widzimy więc znowuż dążność do zabez
pieczenia się, jako wynik sublimacji popędu samozachowawczego.
Zbliżyliśmy się do końca analizy naszego przypadku. Sta
raliśmy się zobrazować bieg życia naszego pacjenta i rozwój jego
psychozy. I otóż wszędzie, — w dzieciństwie, w rozwoju psycho
zy i przyjściu do zdrowia psychicznego — napotykamy popęd sa
mozachowawczy, jako potężny czynnik psychiczny, ‘ Popęd ten,
który patologicznie wzmożony doprowadza do konfliktów z życiem
otaczającem, występuje tak plastycznie w naszym przypadku, że
nasuwa przypuszczenie, iż zaburzenie instynktu samozachowawcze
go w psychozach odgrywa większą rolę, niźli to się ogólnie przy
puszcza. Zapewne, analiza jednego przypadku nie upoważnia nas
jeszcze do uogólnień. Opierając się jednak na tym przejrzystym
przypadku, winniśmy zwrócić baczniejszą uwagę na popęd samo
zachowawczy, który, jak obecnie przekonaliśmy się, może również
ulegać zaburzeniom, podobnie jak i popęd seksualny.
Jestem świadomy tego, że poglądy, wypowiedziane w ni
niejszej pracy, odbiegają od teorji libido Freuda. Nie uważam je
dnakże, ażeby przez to zostało naruszone znaczenie teorji libido: naodwrót należy się spodziewać, iż uznanie znaczenia popędu samo
zachowawczego przyniesie pożytek nie tylko teorji libido, lecz
i psychologji popędów. Nie chciałbym się w pracy niniejszej za
stanawiać nad zagadnieniem genezy obu tych popędów: chodzi mi
bowiem o zagadnienie kliniczno-psychologiczne, a nie o metapsychiczne.
Musimy zadowolić się stwierdzeniem, że reakcje
popędowe z punktu widzenia biologicznego są to filogenetycznie
utrwalone mechanizmy, a wówczas przekonywamy się, że czynności
popędowe, prowadzące do zadowolenia instynktu samozachowaw
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czego i seksualnego są tak różne, iż musimy uznać konieczność
wyodrębnienia i poznania instynktu samozachowawczego. Ta wła
śnie dążność do poznania popędu samozachowawczego, niezależnie
od instynktu seksualnego, jest uzasadniona również i przez to, że,
jak wynika z analizy naszego przypadku, popęd samozachowawczy
jest równie plastyczny, jak instynkt seksualny, i w stanie choroby
psychicznej ulegać może zaburzeniom.

Section Psychiatriąue de l’Hópital Czyste k Warszawa.

Troubles de 1’instinct de conservation dans la schizophrćnie.
Par Roman Markuszewicz (Warszawa.)

Basant son opin’on sur 1’analyse d’un cas de schizophrćnie
paranoidale, 1’auteur veut prouver que non seulement Tinstinct
sexuel, ce que nous savons par la psychoanalyse, mais aussi de
meme 1’instinct de conservation est sujet a des troubles profoncis
au cours de la psychose. L’auteur entreprend d’examiner les desordres de 1’instinct de conservation et employant la methode psychoanalytique il en vient aux conclusions suivantes:
10; Dans 1’analyse psychologique il est necessaire de faire
une distinclion entre 1’instinct de conservation et 1’instinct sexuel.
20; Comme il resulte du cas mentionne, Tinstinct de conservation est aussi plastique que 1’instinct sexuel et peut etrć sujet
a diverses modifications comme a la sublimation et a des desordres dans le genre d’accroissement pathologique comme le montre
la pathoplastique du cas mentionne. L’auteur attire 1’attention sur
la necessite d’une analyse des phenomenes psychiques de 1’instinct
de conservation, qui joue un role predominant comme facteur
psychique.
_________

Sprawozdania z posiedzeń lekarskich.
Posiedzenie naukowe lekarzy w Dziekance, z udziałem
gości, w dniu 7. 2. 1928 r.
Przewodniczący: p. PIOTROWSKI.

Sekretarz: p. ZAJĄCZKOWSKI.

I. P. Piotrowski wygłasza referat na temat „Ograniczenie
swobody osobistej psychicznie chorych".
Temat ten ma ogólne znaczenie. Chodzi tu o pozbawienie
wolnego obywatela swobody osobistej, swobody, która jest najwięk
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szym skarbem i przywilejem każdego z członków społeczeństwa.
Od zasady — „wolność i swoboda osobista ponad wszystko*
— musimy często, ze względu na dobro społeczeństwa czy nawet
na osobiste bezpieczeństwo samego pacjenta, odstąpić i jako lekarze
pozbawiać wolności osobistej chorych psychicznie, umieszczając ich
w zakładach zamkniętych. Referent zwraca się do audytorjum
prawniczego, aby zechciało wyrazić swoje zdanie o tym tak bo
gatym w treść prawniczą temacie. Niektórzy chorzy umysłowo
protestują energicznie przeciwko pozbawieniu ich wolności, poprze
stając na wyrażeniu swego protestu przed rodziną i lekarzem. Nie
liczne jednostki zwracają się na drodze oficjalnej do obrońcy
z urzędu wolności osobistej każdego z obywateli, to jest do pro
kuratora. Nie wszyscy jednak pacjenci nasi są niezadowoleni
z umieszczenia ich w zakładzie zamkniętym. Pokaźny ich procent
zachowuje się wobec tego faktu zupełnie apatycznie — są to cho
rzy na tyle pomieszani, że nie zdają sobie wogóle sprawy
z tego, co się z nimi dzieje, lub są tak zahamowani lub otępiali,
że zmiana otoczenia nie robi na nich żadnego wrażenia. Inni znów
pacjenci, odczuwając swą niezdolność do życia w społeczeństwie,
lub czując się psychicznie chorymi, sami zwracają się do zakładu
psychjatrycznego i są wdzięczni za udzielenie im opieki i ostoi ży
ciowej. Prócz tego cały szereg pacjentów wyszedł ze stanu cho
robowego i ma dostateczny wgląd w przebytą chorobę, chociażby
nawet poprzednio, w stanie chorobowym, energicznie protestował
przeciw internowaniu, później jest wdzięczny lekarzom za leczenie
ich w zakładzie i post factum uznaje słuszność przedsiębranych
względem nich sposobów leczenia i postępowania. Chorzy, pro
testujący przeciwko przymusowemu umieszczeniu ich w zakładzie,
przedstawiają typ względnie jednolity pod dwoma względami; 1) nie
mają poczucia swej choroby, 2) są skłonni do pieniactwa — mogą
oni zresztą cierpieć na najrozmaitsze choroby psychiczne jak: schizofrenja, parafrenja, psychoza manjakalno-depresyjna, paraliż postę
pujący itd. O ile prokurator otrzyma zażalenie od pacjenta, który
jest umieszczony w zakładzie psychjatrycznym, o pozbawienie go
wolności, to jedynym momentem interesującym go Jaędzie kryterjum, czy nie stało się tu jakie bezprawie. Czasami jest bardzo
trudno dowieść niefachowcowi istnienia u internowanego choroby
psychicznej, gdyż często znamiona psychozy są początkowo tylko
słabo zaznaczone i tak subtelne, że jedynie doświadczonemu'lekarzowi-psyćhjatrze udaje się rozpoznać zwiastuny choroby. Często

316

SPRAWOZD. Z POSIEDZEŃ LEKARSKICH

ZESZYT III-1V

też spotyka się lekarz z dysymulacją, która niekiedy posunięta jes
do tego stopnia, że pacjent potrafi opanować i ukryć w sobie
wszelkie patologiczne przejawy tak, że w danym momencie nie
łatwo lekarzowi chorobę zademonstrować z objawami objektywnie
stwierdzalnymi. Atoli siły takiego chorego w walce z domagają
cymi się ujawnienia objawami chorobowymi z czasem słabną i przy
dłuższej obserwacji choroba jego ukazuje się wreszcie w całej pełni.
Jako ilustrację powyższego referent przedstawia chorą, która w chwi
li przyjęcia do zakładu tak sprytnie umiała dysymułować, że nawet
łekarze-psychjatrzy nie byli pewni, czy ma'ą do czynienia z chorą
i wentylowali kwestję, czy internowana nie padła ofiarą intrygi
Dysyraułacja jednak nie trwała długo, albowiem już po kilku dniach
pojawiło się u pacjentki manjakalne podniecenie z ruchliwością,
gadatliwością, nadmierną wesołością i erotomanją. Następnie, jako
dalszą ilustrację swego referatu, p. Piotrowski przedstawia dwie
chore, które energicznie najrozmaitszemi drogami — przez proku
ratora i za pośrednictwem adwokata — usiłują odzyskać wolność
osobistą. Obie chore: jedna hebefreniczka, druga manjaczka, za
chowują się tak poprawnie i argumentują tak logicznie i przeko
nywująco, że audytorjum nie odnosi wrażenia, iż są to osoby chore.
Hebefreniczka w okresie ostrych zaburzeń psychicznych wykazuje
wyraźną sztywność afektywną, brak adekwatnych reakcji wzrusze
niowych na bodźce psychiczne, oraz osłabioną sprawność formalne
go i rzeczowego myślenia. Pacjentka nie odpowiada rzeczowo,
lecz zbywa pytania ogólnikami, półsłówkami, nigdy nie wyczerpuje
tematu, tak że w rozmowie nie można z nią przyjść do ładu.
Druga chora, cierpiąca na psychozę manjakalno-depresyjną,
w stanie manjakalnego podniecenia jest agresywna, drażliwa, nie
przyjazna, ucieka z domu, obgaduje w niemożliwy sposób dzieci,
charakteryzując je jako potwory.
Pozatem referent przedstawia chore, które w prze
ciwieństwie do powyżej opisanych są zadowolone ze swego poby
tu w zakładzie, lub ze względu na stan dezorjentacji i pomieszania,
w jakim się znajdują, odnoszą się do tej kAestji obojętnie.
W końcu p. Piotrowski przytacza przepisy obowiązujące
w Polsce zachodniej psychjatrę w sprawie umieszczenia psychicznie
chorego w szpitalu psychjatrycznym.
II. P. Bielawski przedstawia przypadek sądowo-psychjatryczny: J. M., lat 27, oskarżony o kradzież, oszustwa i sprzeniewie
rzenia, popełnione w latach 1925 i 1926. Czyny zostały dokonane
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Z wyrafinowaną premedytacją i wielką brawurą. M. przechodził
w 1917 r. kiłę, której nie leczył. U badanego znaleziono pod
względem cielesnym opieszałe oddziaływanie źrenic na światło,
lekkie drżenie wysuniętych rąk, powiek i języka, chwianie się w po
zycji stojącej przy zmrużonych oczach. Badanie krwi i płynu mózgowordzeniowego dało wybitnie dodatni odczyn B.-Wassermanna w obu
tych cieczach i wykazało znacznie wzmożone białko płynu mózgo
wo-rdzeniowego. Psychicznie M. produkuje następujące chorobowe
objawy: wzmożone samopoczucie, wielką pewność siebie, urojenia
wielkości, urojenia prześladowcze, osłabienie krytyki, osłabienie
zdolności kombinacyjnych, pamięci, pojęć etycznych i socjalnych.
Badany jest podniecony, wesoły, wielomówny, dowcipkuje; twarz
jego wyraża małą inteligencję. Referent rozpoznaje u badanego
porażenie postępujące. Co do związku obecnej chotcby z czynami
przestępczymi badanego, popełnionymi w latach 1925-26, p. Bie.
lawski zaznacza, że choroba, na którą cierpi M., jest cierpieniem
przewlekłem i w pierwszych etapach swego rozwoju nie uderza
otoczenia wyraźnymi objawami chorobowymi, mimo że już w tern
stadjum powoduje poważne zmiany we wzajemnem ustosunkowaniu
poszczególnych elementów psychicznych, naruszając tern samem
harmonję życia duchowego i powodując w szczególności antysocjalne wystąpienia chorego. Zwłaszcza wcześnie przy tej chorobie
zostają spaczone przyswojone pojęcia społeczne i etyczne, które
odgrywają tak ważną rolę w zachowaniu się jednostki w społe
czeństwie, chroniąc ją przed dopuszczaniem się czynów nieety
cznych i bezprawnych. Czy jednak przypisane badanemu czyny ka
ralne, popełnione w latach 1925-26, miały podłoże chorobowe,
trudno kategorycznie orzec, gdyż materjał psychologiczny akt są
dowych, oświetlających zachowanie się oskarżonego w okresie do
konywania zarzuconych mu czynów, nie dostarcza żadnych danych,
wykazujących, by M. już wtedy był dotknięty chorobą psychiczną.
W konkluzji referent przychodzi do wniosku, że istnieje
wysoki stopień prawdopodobieństwa, że badany M. w chwili doko
nywania czynów karalnych znajdował się w stanie takiego choro
bowego zakłócenia umysłu, który to stan wykluczał jego zdolność
kierowania swoją wolą.
Dyskusja.
P. prokurator Sobiccki, zabierając głos do referatu p. Pio
trowskiego, zaznacza, że o ile dostanie zażalenie od pacjenta
w sprawie jego przymusowego umieszczenia w zakładzie, to tra12
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kłuje sprawę pod kątem widzenia formalnego, t. zn. że o ile akta
zakładowe wykazują, źe zostały wypełnione przepisane formalności,
to nie może być mowy o bezprawnem pozbawieniu wolności oby
watela. Jedynie wtedy przymusowe umieszczenie w zakładzie psychjatrycznym jest karalne, gdy nastąpiło ono bezprawnie, t. zn. gdy
nie było wniosku rodziny wzgl. prawnego zastępcy chorego o umieszczenie go w zakładzie psychjatrycznym oraz świadectwa le
karskiego orzekającego, że pacjent jest psychicznie chory i że z po
wodu tej choroby jest niebezpieczny dla siebie i dla otoczenia i po
trzebuje koniecznie opieki zakładowej.
P. podprokurator Bitner natomiast oświadcza, że odniósł
wrażenie, iż demonstrowani pacjenci protestowali nie przeciwko
umieszczeniu ich w zakładzie, lecz przeciwko opinji o nich, że są
umysłowo chorzy, i ta opinja o nich najbardziej im dolega.
P. Piotrowski wskazuje na moment, który należy wziąć
pod uwagę, iż badany przedstawiony przez p. Bielawskiego nabjł
kiłę przed kilkunastu laty, że porażenie postępujące nie powstaje
nagle, przez jedną noc, lecz rozwija się powoli, stopniowo, przez
długie lata i zmienia osobowość psychiczną dotkniętego chorobą, iż
mimo braku zewnętrznych cech porażenia postępującego choroba
jako siła obca opanowuje osobowość psychiczną, która pod wpły
wem tej właśnie obcej siły niezawszemoże swobodnie kierować swoimi
czynami. Jakkolwiek lekkie formy porażenia postępującego niezawsze bezwzględnie wykluczają poczytalność chorego, to jednakże
w licznych przypadkach wywierają wpływ ujemny na postępowanie
dotkniętego tą chorobą. Uwzględniając oświadczenie chorego, że
wyrzucił jajecznicę, która mu się wydawała zatrutą, z czego wnio
skował, że go chciano otruć — a miało to miejsce przed dokona
niem czynów karalnych — można z pewnością przyjąć, że badany
miał wtedy omamy smakowe względnie węchowe i urojenia prze
śladowcze i był już wówczas psychicznie chory do tego stopnia,
że nie orjenlował się; z tego powodu nie mógł kierować prawidło
wo swoją wolą. Gdy uznamy ten fakt jako pierwszy objektywny
objaw porażenia postępującego, które się rozwinęło i potęgowało,
przyjdziemy do wniosku, że czyny karalne, które sprawca później
dopiero popełnił, dokonał w stanie ciężkiej choroby psychicznej, wy
kluczającej swobodne kierowanie wolą, a więc dokonał ich w stanie
niepoczytalności w myśli § 51 k. k.
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Streszczenia.
F. Bering, Essen: Uwagi krytyczne dotyczące leczenia kiły malarją.
Kiitisches zur Malariabehandliing der Syphilis).
1928, Nr. 28.

Wien. Klin. Wochenschrift.

Autor streszcza swoje doświadczenia szczepienia malarji
we wczesnych okresach zachorzeń luetycznych i oświetla je kry
tycznie.
Dwa punkty widzenia uwzględnione być muszą przy bada
niu płynu mózgowo - rdzeniowego, t. j. w jakim okresie chorobo
wym ma być on badany i czy we wszystkich wypadkach badanie
jest potrzebne, czy też badanie krwi wystarczy. W okresie drugo
rzędnym stwierdzenie, że płyn mózgowo-rdzeniowy reaguje doda
tnio lub ujemnie, nie ma wielkiego znaczenia. Badania autora wy
kazały, że przypadki znajdujące się w okresie wysypkowym zachorzenia miały odczyn w płynie mózgowo-rdzeniowym ujemny, przy
następnych zaś punkcjach dodatni, z drugiej strony dodatni odczyn
Wassermanna w płynie nawet bez leczenia stał się ujemnym. Dla
tego też punkcja winna być dokonywana po ukończeniu leczenia
albo w okresie latencji późnej (Spatlatenz). Dodatnia reakcja płynu
mózgowo-rdzeniowego w tym okresie musi być uważana niewątpli
wie jako objaw poważny.
Co do drugiego punktu, t. j. czy nie wystarczą badania
krwi, autor twierdzi, że ich wartość jest znacznie mniejsza od
badania płynu mózgowo-rdzeniowego; istnieje bowiem dużo przy
padków, w których badania krwi były ujemne ihimo poważnych
zmian w płynie mózgowo-rdzeniowym.
Efektem leczenia kiły w różnych jej postaciach winno być
otrzymanie ujemnego odczynu Wassermanna nietylko we krwi, lecz
i w płynie mózgowo-rdzeniowym. W tym celu leczenie zimnicą
przewyższa wszystkie inne metody terapeutyczne. Przeszczepiamy
zimnicę albo śródżylnie albo podskórnie. Autor zaznacza, że krzy
we ciepłoty po szczepieniach śródżylnych są bardziej nieregularne
niż po szczepieniach podskórnych. U pierwszych już po paru dniach
mamy wysoką temperaturę, utrzymującą się przez 3 do 4 dni na
wysokości 39-40° C i więcej, przyczem chorzy bardzo cierpią. Po
zastrzykach podskórnych gorączka zaczyna się później i podnosi
powolniej, przyczem stale wytwarza się tertiana, przeto autor sto
suje częściej szczepienie podskórne, chociaż przy tej metodzie ku
racja się przedłuża.
12*
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W przypadkach, w których odporność pacjenta jest już
zmniejszona, lekarz tylko wtedy ma prawo do przeprowadzenia
kuracji malarycznej, gdy dysponuje odpowiednim personelem po
mocniczym lekarskim i pielęgniarskim. Przypadki śmiertelne, które
przyczyniły się do obniżenia wartości kuracji malarją, według zda
nia autora, polegały na braku doświadczenia i czujności.
Przy wcześnie pojawiającem się zabarwieniu żółtaczkowem
trzeba być ostrożnym, tak samo przy krwotokach z nosa i ust.
Rzadko występują silne wymioty, prawdopodobnie z powo
du podrażnienia nerwu współczulnego. Doświadczenia wykazały,
że tacy chorzy najgorzej znoszą kurację malaryczną, cierpią bardzo,
dostają szybko żółtaczkę, są osłabieni tak, że trzeba przerwać ku
rację po 3—4 atakach. Przeciętnie w klinice autora chory prze
chodzi ośm ataków, które dla celów leczniczych wystarczają nawet
w takich przypadkach, gdzie mamy już poważne zmiany płynu
mózgowo-rdzeniowego a nawet zmiany kliniczne. Dla leczenia
wiądu rdzeniowego wystarczy mniejsza liczba ataków.
Szczególną wartość ma leczenie wstępne i następcze, osta
tnie jest jeszcze ważniejsze. Bez gruntownego leczenia następcze
go salwarsanem nie osiągnie się celu.
Skombinowane leczenie bismutem — malarją — salwarsa
nem (Bi — Mai — Salv) przewyższa o wiele leczenie bez malarji.
W przeważnej ilości przypadków odczyny zupełnie znikają z płynu
mózgowo-rdzeniowego, przyczem reakcja B.—W. trwa najdłużej.
Szczególnie ważne jest szybkie cofanie się procesów za
palnych. Te znikają często już po ukończonej kuracji malarycznej,
podczas gdy odczyny trwają uporczywie nadal, co podkreśla stale
Wagner-Jauregg. Z tych względów nie jest wskazane badanie
płynu już w kilka tygodni po ukończeniu kuracji nialaiją, gdyż
miałoby się wówczas mylne pojęcie o wyniku kuracji. Trzeba od
czekać przynajmniej 4—6 miesięcy.
Nawrotom skórnym nie można zapobiec w sposób pewny
przez kurację malaryczną. Autor widział nawrot choroby w posta
ci wysypek plamisto-brodawkowatych sześć miesięcy po kuracji.
Kuracja malarją okazała się pomyślną i w takich przypad
kach, których B.-^-W. we krwi był pozytywny mimo najstaran
niejszego leczenia. Połączenie kuracji malarją z następczem lecze
niem Salv -ł- Bi prawie zawsze jest skuteczne. I na kilaki kura
cja malaryczna działa pomyślnie.
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Skuteczne było leczenie malarją w przypadkach z groźneui
owrzodzeniem na skórze, w kościach, na błonie śluzowej jamy no*
sowo-gardłowej i podniebienia, w których salwarsan i bismut nie
działają. Wszystkie te ciężkie objawy cofnęły się podczas gorączki
i zniknęły wreszcie zupełnie. Oporność na leczenie Salv-f-Bi tak
że zniknęła.
Autor miał sposobność leczenia licznych przypadków kiły,
przechodzącej bezpośrednio w porażenie postępujące. Kuracja
z początku działa w niektórych przypadkach prowokująco tak, że
przeniesienie chorego do zakładu zamkniętego było konieczne.
Atoli po tygodniach lub miesiącach następowało znaczne polepsze
nie, a nawet zdolność do pracy. Równocześnie płyn mózgowodzeniowy poprawił się. Między chorymi byli tacy, którzy leczyli
rię od szeregu lat intensywnie i mimo stosowania kalomelu, salwarsanu i bismutu wykazywali zmiany anatomo-kliniczne, postępu
jące naprzód.
W przypadkach wiądu rdzenia możemy osiągnąć polepsze
nie, jeżeli u chorego trwa jeszcze proces syfilityczny. Jeżeli od
czyn Wassermanna w płynie mózgowo-rdzeniowym jest ujemny, to
tabes nie robi postępów i kuracja jest zbędna, stwierdzenie zaś
reakcji dodatniej jest i tutaj wskazaniem leczenia malarją. Często
zachorzenie nerwu wzrokowego polepsza się.
U pacjentów leczonych malarją autor nie zauważył skut
ków ujemnych.
Z pośród osób leczonych malarją — o ile płyn mózgowordzeniowy przed pojawieniem się objawów kiłowych w centralnym
systemie nerwowym wykazywał reakcję dodatnią — żadna nie za
chorowała na wiąd rdzenia lub porażenie postępujące.
W. Weygandt, Hamburg: Ocena wartości socjalnej parality
ków w zawodzie akademickim po leczeniu infekcyjnem. (Sociale
Einschaetzung paralytischer Akademiker nach Infekłionbehandlung)
Wien. Klin. Wochenschr. 1928, 28.
Paraliż postępujący do niedawnych jeszcze czasów uważano
za chorobę ciężką, wykluczającą pełną zdolność do działań praw
nych i dającą powód do ubezwłasnowolnienia i rozwodu. W miarę
zaś doskonalenia się djagnostyki klinicznej i serologicznej oraz terapji zapatrywania na to schorzenie uległy zmianie. Zdaniem au
tora wyzdrowienie paralityków jest możliwe. Zawody, wymagające
w każdej chwili przytomności umysłu jak pilot, kierownik parowo
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zu lub samochodu, kapitan okrętu, powinne być nieprzystępne dla
ozdrowieńców paralitycznych.
Co do zawodów akademickich, to najwięcej odpowiedzial
nym jest zawód lekarski. Autor poleca, aby lekarzom paralitykom
zakazano wykonywania operacyj. Nawet interniści mogą działać
szkodliwie w sytuacjach krytycznych,
U prawników nie wchodzą w rachubę sytuacje, wymagające
decyzyj momentalnych. U pedagogów niebezpieczeństwo szkodze
nia uczniom nie jest wielkie.
Przy badaniu zdolności zawodowej należy uwzględniać
swoistość odnośnego zawodu i indywidualizować w każdym przy
padku.
BR. JESIONOWSKI.

N ad e sła n e .
WYJAŚNIENIE.
Szanowny i Łaskawy Panie Redaktorze!
W ostatnim numerze „Nowin Psychjatrycznych" zamieści
łem ustęp przytoczony z rozporządzenia wykonawczego Ministra
Skarbu do ustawy o Państwowym Monopolu Spiritusowym, ogło
szonego w Dzienniku Ustaw, w którym Ministerstwu Skarbu zo
stało nadane prawo przyznawania remuneracji funkcjonarjuszom
Monopolu i spółdziałającym czynnikom Ministerswa Skarbu z czy
stego zysku monopolu do wysokości lOo/o (ściśle 9,9 o/o) tego zy
sku.
Dowiaduję się obecnie, że Rozporządzenie Prezydenta o Mo
nopolu Spirytusowym z marca 1927 r. przytoczony ustęp zmienia
w tym kierunku, że nie wskazuje ściśle sumy, lecz powiada ogól
nie, że Minister Skarbu może na cel powyższy przeznaczać „pewną
sumę" czystego zysku z Monopolu Spirytusowego.
Rozporządzenie Prezydenta ma moc Ustawy, której nie
miało ministerjalne rozporządzenie wykonawcze, jest późniejsze,
unieważnia rozporządzenie poprzednie.
Poczuwam się do obowiązku złożenia powyższego wyjaśnie
nia, o którego zamieszczenie w najbliższym numerze Nowin Psychjatrycznych upraszam Pana Redaktora.
Prot. Dr. med. R. Radziwiłłowicz.
Wilno 29. V. 29.
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XIII Zjazd Lekarzy Przyrodników Polskich w Wilnie.
Wilno, w kwietniu 1929.
(Okólnik Nr. 3).
Komitet organizacyjny Zjazdu podaje do wiadomości obecny stan
prac przygotowawczych.
1. Termin Zjazdu 26 — 29 września 1929.
li.Ostateczny skład sekcji naukowych
Sekcja Nr. 1 (Nauk matematycznych, fizycznych i astronomicznych),
Przew: prof. dr. Wiktor Staniewicz. Zast. przew; prof. dr. Władysław
Dziewulski i prof. dr. Wacław Dziewulski. Sekr. prof. dr J. Rudnicki,
zast. sekr. prof. dr. Stefan Kempisty. Biuro sekcji: Obserwatorjum
astronomiczne U. S. B., Zakretowa 15.
Sekcja Nr. 2. (Chemji). Przew. prof. dr. M. Hłasko, zast. przew: prof.
dr. E. Bekier. Sekr. mg. Osman Achmatowicz. Biuro: Zakład chemji
nieorganicznej U. S. B., ul. Nowogródzka 22.
Sekcja Nr. 3. (Geologji, geografji, mineralogji i paleontologji).
Przew. prof. dr. B. Rydzewski. Zast. przew prof. dr. M. Limanowski.
Sekr: dr. P. Radziszewski. Biuro: Zakład Oeologji U. S. B., ul.
Zakretowa 15.
Sekcja Nr. 4. (Anatomji, zoologji i antropologii). Przew: prof. dr. M.
Reicher. Zast. przew: prof. dr. Szeliga-Mierzeyewski. Sekr: dr. Jan
Priiffer. Biuro: ul. Słowackiego 15.
Sekcja Nr. 5 (Botaniki). Przew: prof. dr. Józef Trzebiński. Zast.
przew; prof. dr. Piotr Wiśni.ewski. Sekr: Bronisław Szakien.
Biuro: Zakład Botaniki Rolniczej U. S. B., ul. Objazdowa 2.
(Coli. J. Piłsudskiego).
Sekcja Nr. 6. (Przyrodniczo-dydaktyczna). Przew: dr, Zygmunt Fe
dorowicz (ul. Mała Pohulanka 1). Sekr: Zygmunt Hryniewicz, nau
czyciel gimn., ul. Dominikańska 3.
Sekcja Nr. 7. (Przyrodniczo rolnicza). Przew: prof. dr. Stefan Bazarewski. Sekr. inż. Józef Szystowski. Biuro: Zakład uprawy roli
i roślin U. S. B., ul. Objazdowa 2.
Sekcja Nr. 8. (Anatomji patologicznej i medycyny sądowej).
Przew: prof. dr. K. Opoczyński. Zast. przew: prof. dr. Schilling —
Siengalewicz. Sekr; dr. Z. Jakubowski. - Biuro: Zakład Anatomji pa
tologicznej U. S. B. Wilno, Antokol.
Sekcja Nr. 9. (Bakterjologji, hygjeny i medycyny społecznej).
Przew: prof. dr. Kazimierz Karaffa-Korbutt. Zast. prof. dr. T. Gryglewicz i dr. G. Sztolcman. Sekr. doc. dr. Safarewicz. Biuro: Za
kład Hygjeny U. S. B. Antokol, Szpital wojskowy.

324

NADESŁANE

ZESZYT 1I1-IV

Sekcja Nr. 10 (Fizjologji, chemji fizjologicznej, patologji do
świadczalnej i farmakologji). Przew: prof. dr. C. Traczewski. Zast.
przew; prof. dr. M. Eiger. Sekr: doc. dr. E. Czarnecki. Biuro: Za
kład fizjologji U. S. B., Zakretowa 15.
Sekcja Nr. 11. (Medycyny wewnętrznej). Przew: prof. dr. Z.
Orłowski. Zast. przew: dr. Leon Klott. Sekr.: dr. Kuncewiczówna
i dr. Cynkutisówna. Biuro: 1. Klinika chorób wewnętrznych U. S.B.,
szpital św. Jakóba.
Sekcja Nr. 12 (Chirurgji). Przew: prof. dr. K. Michejda. Sekr.
dr. Zemojtel. Biuro: Klinika chirurgiczna U. S. B., Antokol.
Sekcja Nr. 13. (Radjologji). Przew. dr. Leon Sułkowski. Sekr.
dr. Wł. Oimbutt. Biuro: Wilno, Szpital kolejowy.
Sekcja Nr. 14. (Ortopedji). Przew: dr. Zalewski. Biuro: Klinika
chirurg. U. S. B., Antokol.
Sekcja Nr. 15. (Otolaryngologji). Przew: prof. dr. J. Szmurlo.
Zast. przew. dr. F. Świeżyński. Sekr: dr. Tadeusz Wąsowski i dr.
Rozwadowski. Biuro: Klinika uszna, Antokol.
Sekcja Nr. 16. (Pedjatrji). Przew: prof. dr. W. Jasiński. Sekr:
dr. H. Kaulbersz-Marynowska. Biuro: Klinika chorób dzieci, Anto
kol, szpital wojskowy.
Sekcja Nr. 17. (Chorób nerwowych). Przew.: prof. dr. Stani
sław Władyczko. Zast. przew: dr. A. Falkowski. Sekr.: dr. Janina
Hurynowiczówna. Biuro: Klinika neurologiczna U. S. B., Szpital
św. Jakóba.
Sekcja Nr. 18. (Psychjatrji). Przew: prof. dr. R. Radziwiłłowicz.
Sekr: dr.
Jankowska. Biuro: Klinika psychjatryczna U. S. B.,
ul. Letnia 5, Antokol.
Sekcja Nr. 19. (Okulistyki). Przew.: prof. dr. J. Szymański.
Zast. przew.: dr. Halecki. Sekr.: doc. dr. Abramowicz. Biuro: Klini
ka oczna U. S. B., Antokol.
Sekcja Nr. 20. (Ginekologji i położnictwa.). Przew.; prof. dr.
W. Jakowicki. Sekr: dr. Zaleski. Biuro; Klinika ginekologiczna U.
S. B., Bogusławskich 3.
Sekcja Nr. 21 (Chorób skórnych i wenerycznych). Przew: dr.
Hanusewicz. Zast. przew: dr. M. Mienicki. Sekr: dr. E. Sawicki.
Biuro: Klinika Chorób Skórnych U. S. B., Antokol.
Sekcja Nr. 22. (Stomatologji). Przew: dr. A. Mancewicz. Zast.
przew: lek. dent. Adam Wolański. Sekr: A. Mikulski. Biuro: ul.
Wileńska 26 m. 6 (w mieszkaniu lek. dent. A. Wolańskiego).
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Sekcja Nr. 23. (Historji i filozofji medycyny). Przew: prof. dr. Stani
sław Trzebiński. Sekr. doc. dr. Czarnecki. Biuro: Seminarjum.
Historji medycyny U. S. B., Collegjum Świętojańskie.
Sekcja Nr. 24. (Medycyny wojskowej). Przew: pułk. lek. dr.
Szczepan Ordyłowski. Grodno D. O. K. Zast. przew: ppłk. lek.
dr. J. Bohuszewicz. Sekr: mjr. lek. dr. Jan Pióro. Biuro w mie
szkaniu sekretarza, szpital wojskowy.
Sekcja Nr. 25. (Nauk farmaceutycznych). Przew: prof. dr. J. Mu
szyński. Zast. przew: Wład. Sokołowski. Sekr: inż. W. Strażewicz.
Biuro; Zakład farmakognozji U, S. B., ul. Objazdowa 2.
Sekcja 26 (Weterynarji). Przew: lek. wet. Apolonjusz Głucho
wski, ul. Jagiellońska 7 m. 9. Sekr: lek. wet. Antoni Nowicki, ul.
Zygmuntowska 12. Biuro tamże.
Sekcja Nr. 27 (Prasy lekarskiej i przyrodniczej). Przew: prof. dr,
J. Szmurło. Zast. przew: dr. Jan Pruffer. Biuro: Klinika otolaryn
gologiczna U. S. B., Antokol.
Program Zjazdu w najogólniejszych zarysach ustalono na
stępująco: Każdego dnia odbędzie się jedno plenarne posiedzenie
z referatem bez dyskusji. Posiedzenia te trwać będą około godzi
ny (9 —10), poczem się rozpoczną obrady sekcyjne. Na zaproszenie
komitetu organizacyjnego wykłady na plenarnych posiedzeniach
wygłoszą: W pierwszym dniu Zjazdu prof. dr. Leon Marchlewski
z Krakowa na temat; Przemiana materji w ustroju zwierzęcym
a roślinnym, w drugim dniu prof. dr. Emil Godlewski z Krakowa
na temat; Starość i śmierć jako zjawiska biologiczne, w trzecim
dniu prof. dr. E. Piasecki z Poznania na temat: Biologiczne pod
stawy wychowania fizycznego, w czwartym i ostatnim dniu prof.
dr. Witold Nowicki ze Lwowa na temat: Zagadnienie choroby raka
w nauce i życiu społecznem. Ponadto zamierzone jest poświęcenie
części ostatniego posiedzenia pamięci J. Mianowskiego z powodu
50-lecia jego śmierci. Przemówienie wygłosi prof. Wrzosek z Po
znania.
Programowe wykłady w sekcjach ogłoszone będą przez
poszczególne sekcje.
Komitet organizacyjny prosi wszystkich lekarzy i przyrodni
ków, którzy zgłoszą referaty, w sekcjach, o nadsyłanie tematów wraz
ze streszczeniami, przed dniem 31. sierpnia. W Pamiętniku Zjazdu
wykłady ogólne będą drukowane w całości; na referaty programowe
w sekcjach rezerwuje się cztery stronice druku, na referaty mniej
sze po pół stronicy.
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W myśl postanowień statutu Zjazdów (§ 25) na posiedze
niach sekcyjnych prelegenci mają prawo mówić 20 minut. W dy
skusji wolno zabierać glos dwa razy, mówić wolno minut 10.
Sekcja mieszkaniowa apeluje do wszystkich członków i uczest
ników Zjazdu o ogłaszanie swego udziału przed dniem 31. sierpnia.
Jest to potrzebne ze względu na wygodne rozmieszczenie i na przy
gotowanie odpowiednich mieszkań. Zgłaszać się należy na ręce
przewodniczącego sekcji d-ra H. Rudzińskiego, ul. Wielka 51 (wojew. Urząd Zdrowia) z podaniem życzenia co do mieszkania (mieszkannie w hotelu, w domach prywatnych, w klinikach).
Dla członków i uczestników Zjazdu są przewidziane zniżki
kolejowe w granich przyjętych przez Zarząd Kolejowy (66%-owa
zniżka w drodze powrotnej).
Sekcja wycieczkowa organizuje szereg wycieczek w bliższe
i dalsze okolice Wilna. Bliższe szczegóły poda do wiadomości
sekcja wycieczkowa, na której czele stoją prof. Limanowski i prof.
Rydzewski. Zwiedzanie miasta odbędzie się pod kierownictwem
proszonego w tym celu prof. Ruszczyca.
W czasie Zjazdu zorganizowana będzie wystawa. Na czele
sekcji wystawowej stoi prof. Muszyński (Wielka 24).
Wysokość wkładki za udział w Zjeździe ustalono dla członków na
zł. 30, dla uczestników — zł. 20. Komitet organizacyjny prosi
wszystkich członków i uczestników o nadsyłanie wkładki przy za
mawianiu mieszkania do P. K. O. konto Nr. 81309 (skarbnik dr.
W. Bądzyński).
(—) Prof. Michejda m. p.
( _ ) Prof. Januszkiewicz
Generalny Sekretarz.
Przedwodniczący.

Zarząd Sekcji Neurologicznej Xlll-go Zjazdu Przyrodników
i Lekarzy Polskich, mającego odbyć się w dniu 26—29 września 1929 r.,
podaje do wiadomości, że codziennie zrana od godz. 9—10 odby
wać się będą posiedzenia plenarne z referatami bez dyskusji. Na
zaproszenie Komitetu Organizacyjnego referaty wygłoszą: W pier
wszym dniu Zjazdu — Prof. dr. Leon Marchlewski z Krakowa na
temat: Przemiana materji w ustroju zwierzęcym a roślinnym,
w drugim dniu — Prof. dr. Emil Godlewski z Krakowa na temat:
Starość i śmierć jako zjawiska biologiczne, w trzecim dniu —Prof.
dr. E. Piasecki z Poznania na temat: Biologiczne podstawy wy
chowania fizycznego, w czwartym dniu — Prof. dr. Witold Nowicki
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ze Lwowa na temat: Zagadnienie choroby raka w nauce i życiu
spolecznem. Na ostatniem posiedzeniu przemówienie, poświęcone
pamięci J. Mianowskiego, z powodu 50-Iecia Jego śmierci, wygłosi
Prot. A. Wrzosek z Poznania.
Na popołudnie 26. IX. 29 r. jest prze^/idziane wspólne po
siedzenie Sekcji Psychjatrycznej i Neurologicznej na temat: Psychopatja konstytucjonalna, z referentami:
Dr. E. Minkowski. O dziedziczności.
Dr. J. Mazurkiewicz. Życie afektywne psychopatów.
Dr. Gawroński. Metody leczenia psychopatów.
Dr. Wilczkowski. Badanie serologiczne psychopatów.
Dr. W. Sterling. Postacie psychopatyczne.
Dr. N. Grzegorzewska i Rozenblumówna. Dzieci psychopaDr. J. Nelken. Psychopatja w wojsku.
[tyczne.
Dr. W. Łuniewski. Sądowo-psychj. znaczenie psychopatji.
W dniu 27. IX. 29 r. o godz. 10-ej rano wspólne posiedze
nie z Sekcją Psychjatryczną, na którem zostaną wygłoszone referaty;
Doc. Dr. M Rosę. Zasady architektonicznej lokalizacji
w korze mózgowej. Dr. J. Hurynowiczówna. O znaczeniu chronaksji w fizjologji i klinice.
Tegoż dnia po południu posiedzenie Sekcji Neurologicznej
z tematem głównym: Nowotworowatość opon,— referenci Dr. Arendt
(część kliniczna). Dr. Z. Messing (część anatomiczna). Referaty
luźne: Prof. St. Władyczko. Współczesne poglądy na histerję.
Dnia 28. IX. 29 r. przedpołudniowe posiedzenie Sekcji Neu
rologicznej z tematem głównym: Dystonja. Referenci: Dr. Brzezicki
i Dr. Dzierżyński. Potem referaty luźne. Tegoż dnia po południu
Posiedzenie Sekcji Neurologicznej będzie poświęcone: 1) Sprawie
utworzenia Polskiego T-wa Neurogicznego (referuje Prof. St. Wła
dyczko). 2) Referaty luźne: W. Niechay (hospitant Kliniki Neurolo
gicznej U. S. B.) i Dr. J. Murynowicz. Zmiany we krwi u chorych
na kiłę systemu nerwowego (doniesienie tymczasowe).
Dnia 29. IX.29 r. Zamknięcie Zjazdu
Podając powyższe informacje. Zarząd Sekcji Neurologicznej
uprasza o nadsyłanie zgłoszeń, odczytów luźnych oraz streszczeń
referatów do dnia 15. lipca b. r. W pamiętniku Zjazdu wykłady
ogólne będą drukowane w całości; na referaty programowe w sek
cjach rezerwuje się cztery stronice druku, na referaty mniejsze po
* /2
stronicy.
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W myśl postanowień Statutu (§25) na posiedzeniach sek
cyjnych prelegenci mają prawo mówić 20 minut. W dyskusji wol
no zabierać glos dwa razy po 10 minut.
Sekcja mieszkaniowa uprasza wszystkich członków i uczest
ników Zjazdu o zgłoszenie swego udziału przed dniem 31. sierpnia
w celu przygotowania odpowiednich mieszkań. Zawiadomienia na
leży skierować do przewodniczącego sekcji D-ra H. Rudzińskiego,
ul. Wielka 51 (Wojew. Urząd Zdrowia) z podaniem życzenia co
do mieszkania (w hotelu, w domach prywatnych, w klinikach). Dla
członków i uczestników Zjazdu są przewidziane zniżki kolejowe
w granicach przyjętych przez Zarząd Kolejowy (óóo/g-wa zniżka
w drodze powrotnej).
Sekcja wycieczkowa pod kierownictwem Prof. M. Lima
nowskiego i Prof. B. Rydzewskiego organizuje szereg wycieczek
w okolice Wilna. Zwiedzanie miasta odbędzie się pod kierownic
twem prof. Ruszczyca.
Na okres Zjazdu będzie czynną wystawa. Przewodniczą
cym sekcji wystawowej Prof. J. Muszyński (Wielka 24).
Udział w Zjeżdzie ustalono; dla członków zł 30, dla ucze
stników zł. 20. Komitet organizacyjny prosi wszystkich człon
ków i uczestników o nadsyłanie wkładek przy zamawianiu mie
szkania do P. K. O. konto Nr. 81309.
Zarząd Sekcji, Zygmuntowska 4 —1: Prof. St. Władyczko
oraz Dr. J. Hurynowiczówna, ul. Mickiewicza 15 m. 6, Wilno.
Sekretarz

Przewodniczący

( - ) dr. J. Murynowicz.

(—) prof. S. Władyczko.

Komitet Organizacyjny VII Zjazdu
Lekarzy i Działaczy Samorządowych.
Komunikat.
Dnia 7—8 września r. b. odbędzie się w Poznaniu z ra
mienia Związku Miast Polskich doroczny Walny Zjazd Lekarzy
1 Działaczy Samorządowych.
Komitet Organizacyjny Zjazdu prosi Panów Lekarzy, Dzia
łaczy Samorządowych i Społecznych pracujących w dziedzinie zdro
wotności publicznej, o jaknajliczniejszy udział w Zjeździć, którego
charakter ze względu na przypadający okres pierwszego dziesięcio
lecia Niepodległości Polskiej powinien stać się wyrazem postępów
poczynionych na polu zdrowia publicznego w miastach polskich
i dać wytyczne pracy na przyszłość.
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Program Zjazdu jest następujący:
Dn. 7-go września, sobota, godz. 10 ta. Otwarcie Zjazdu:
„
, do 14-ej
Referat: Organizacja i zakres działania
samorządowej służby zdrowia w miastach polskich. Referent: Dr.
Kasprzak Marcin, Kierownik Działu Epidemjologiczno - Statysty
cznego Państwowej Szkoły Higjeny w Warszawie. Koreferaty: „Stan
Sanitarno-porządkowy miast polskich" Koreferent: Inż. Rudolf Zy
gmunt (Departament Służby Zdrowia w Warszawie M. S. W.).
Koreferat: „Sprawy medycyny zapobiegawczej w miastach polskich".
Koreferent; Dr. Czesław Wrończyński (Naczelny Lekarz Kasy Cho
rych m. st. Warszawy).
godz. 21-sza Raut w Ratuszu wydany przez Prezydenta
Miasta.
Dn. 8 go września, niedziela.
godz. 9.ta—14ta. 1. Referat; „Współdziałanie opieki społe
cznej z działalnością służby zdrowia". Refererent P. Wilczyński
(Naczelnik Wydz. Opieki Społecznej w Województwie Poznańskiem)
Koreferent: Dr. Margołis Aleksander (Łódź), Przewodniczący Wy
działu Zdrowia Magistratu m. Łodzi. 11. Referat: „Stan budownictwa
szpitalnego w niepodległej Polsce i sprawy szpitali na Międzynaro
dowym Kongresie Szpitalnictwa w Ameryce. Koreferat: „Walka
z zakażeniami wewnątrzszpitalnemi w związku z organizacją i bu
dową szpitali". Koreferent: profesor Dr. Szenajch Władysław (Na
czelny Lekarz Szpitala Karola i Marji w Warszawie).
Po południu zwiedzianie wystawy Powszechnej Krajowej
i zwiedzanie autobusami urządzeń sanitarnych miejskich.
U w a g a : Uczestnictwo w Zjeździe należy zgłosić do dnia 1-go
września b. r. na ręce Naczelnika Wydziału Zdrowia Magistratu
m. Poznania Dr. Tadeusza Szulca (adres: Poznań-Ratusz). — Wpi
sowe na Zjazd wynosi 10 zl; może być uiszczone w chwili przyby
cia do Poznania.
W zgłoszeniach należy nadmienić żądanie zarezerwowania
noclegów.
Komunikat

Departamentu Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w sprawie kursu wyszkolenia i stypendjów dla lekarzy,
pragnących wstąpić do państwowej służby zdrowia,
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Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zawiadamia, iż organi
zuje w r. bieżącym w Państwowej Szkole Higjeny w Warszawie
specjalny kurs wyszkolenia dla lekarzy, którzy pragnęliby poświę
cić się publicznej służbie zdrowia.
Kurs trwać będzie 9 miesięcy, a mianowicie od dnia 2 wrze
śnia r. 1929 do dnia 31 maja r. 1930 (w czem 6 miesięcy studjów
teoretycznych oraz 3 miesiące praktyki administracyjno-sanitarnej).
Kandydaci, zgłaszający się na kurs, mogą się ubiegać
o przyznanie im przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na czas
trwania kursu stypendjum pod warunkiem, iż złożą zobowiązanie,
że po ukończeniu kursu pozostaną na żądanie Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych przynajmniej przez 2 lata w służbie przy państwo
wych władzach administracyjno-sanitarnych na zasadach ogólnych,
określonych ustawą o państwowej służbie cywilnej, a to pod ry
gorem zwrotu otrzymanego stypendjiim.
Stypendjum będzie wynosić 350 złotych miesięcznie.
W czasie pobytu na kursie w Państwowej Szkole Higjeny
w Warszawie stypendyści, a w miarę możności i pozostali ucze
stnicy kursu, będą mogli korzystać z bursy, istniejącej przy tej
Szkole, za opłatą kosztów utrzymania.
Podania o dopuszczenie na kurs, a ewcnt. i przyznanie
stypendjum, należy wnosić do dnia 1 sierpnia r. b. do Departa
mentu Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w War
szawie (ul. Nowowiejska 39) z załączeniem curriculum vitae oraz
dowodów (oryginalnych bądź należycie uwierzytelnionych), stwier
dzających;
a) wiek kandydata.
b) posiadanie obywatelstwa polskiego.
c) ukończenie studjów lekarskich i posiadanie prawa wykony
wania praktyki lekarskiej w Państwie Polskiem, i
d) stosunek do służby wojskowej.
Ponadto należy w podaniu wskazać przynajmniej 2 bardziej
znane osoby, które mogłyby udzielić opinji o kandydacie. Kandy
daci, ubiegający się o stypendjum, powinni dołączyć zobowiązanie,
o którem była mowa wyżej.
„Trzeźwość“,
miesięcznik ilustrowany, ukazał się Nr. 4 za kwiecień, i za
wiera treść następującą:
Odpowiedź Prezydenta Hoovera-Kazimierz Kalinowski „Pol
skie być albo riie być“-Basen. Wojciech Wiącek “Pamiętniki z woj-
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ska ausiryjackiego"-Tadeusz Olpiński “Życiorys kardynała Manninga“-sen. Aleksander Iżycki „Z pola walki o lepsze jutro". Ryki-Mielnica.
M. Skiba „Alkoholizm inteligencji" (opój w “polskiem radjo") —Ela
Oleska „Iskra rozdmuchana" (Kurs alkohologji w Krakowie) — Anto
nina Tatarówna „Z Podhala"- M. Skiba „Z wystawy przeciwalko
holowej „Trzeźwości" Organizujmy się! Kurs alkohologji w Kra
kowie-Kurs alkohologji w Brześciu Kujawskim (z rysunkiem) — Pro
hibicja w Polsce-Przegląd Prasy Kronika. Numer przedstawia się
bardzo interesująco, zawiera dużo bogatego materjału.
Prenumerata roczna 6 zł. z przesyłką, wpłacać na konto
P. K. O. Nr. 270.
Polecamy łaskawej uwadze W. W. P. P. Lekarzy „Przegląd Naukowego Piśmiennictwa Lekarskiego" za rok 1928, doty
czący preparatów leczniczych wyrabianych przez Przemysłowo-Han
dlowe Zakłady Chemiczne LUDWIK SPIESS 1 SYN, Sp. Akc., War
szawa. „Przegląd" zawiera zestawienie artykułów, jakie ukazały
się tak w polskiem jak i w obcem piśm ennictwie lekarskiem.
Ze względu na stale wzrastające zainteresowanie poszcze
gólnymi preparatami wymienionej firmy, broszurka stanowi cenny
przyczynek do rodzimego piśmiennictwa lekarskiego.

Konkurs.
Koło Lekarzy Towarzystwa,.Pomoc Lekarska" przy ul. Grzy
bowskiej Nr. II, egzystującego od roku 1906 i mającego na celu
niesienie pomocy lekarskiej ubogim bez różnicy wyznania, ogłasza
konkurs za najlepszą pracę z biologji lub patologji żydów.
Nagroda wynosi 1.000 złotych.
Warunki konkursu.
1. O nagrodę mogą się ubiegać wszyscy lekarze Państwa Pol
skiego.
2 . Praca, o rozmiarze dowolnym, winna być napisana maszy
nowo na jednej stronie arkusza kancelaryjnego z margine
sami, podpisana obranem godłem. Wraz z pracą należy na
desłać zamkniętą kopertę opatrzoną tern samem godłem, we
wnątrz zawierającą imię, nazwisko i dokładny adres autora,
Pracę należy przysłać w 3-ęh egzemplarzach,
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3. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 czerwca 1930 r.
4. Gdyby żadna z prac nie została zakwalifikowana, nagroda
1,000 zł. zostanie podzielona na dwie mniejsze po 500 zło
tych za prace najwięcej wyróżnione.
5. W razie zakwalifikowania do nagrody kilku prac jednakowej
wartości pierwszeństwo przyznane będzie pracy lekarza pra
cującego przy T-wie „Pomoc Lekarska".
6. Wynik konkursu ogłoszony będzie dnia I października 1930 r.
7. Koło Lekarzy przy T-wie ,,P. L.“ zastrzega sobie prawo ogło
szenia nagrodzonych prac w swym ewentualnym pamiętniku.
Personalja.

Zakład Psychjatryczny Dziekanka.
Wstąpili do służby: dr. Fr. Wilczyński dnia ]8. 10. 28, dr.
A. Liszka dnia 15. 11. 28, dr. W. Gorzkowski dnia 1. 1. 29, dr.
St. Świerczek dnia 15. 1. 29, dr. Zbigniew Tustanowski dnia 8. 4.
29, dr. Fr. Ksok dnia 8. 5. 29, dr. T. Rajewski dnia 1. 7. 29.
Opuścili służbę: dr. A. Liszka dnia 28. 2. 29, dr. H. Za
jączkowski dnia 15. 5. 29 (objął kierownictwo sanatorjum dla al
koholików w Świacku), dr. Fr. Ksok dnia 31. 7. 2Q.
Inne zakłady.
Dyrektor Zakładu Psychjatrycznego w Chełmie dr.
Fuhrmann objął kierownictwo Zakładu Psychjatrycznego w Kulparkowie.

STARA DROGERJA, E D M U N D
Tel. Nr. 257

Założona roku 1831.
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Ul. Warszawska 6.

B a c z n o ść !

Polecam w najlepszych gatunkach
po cenach bardzo korzystnych:
Farby — Lakiery — Pokosty
Farby: gotowe do malowania, la
kierowe i pokostowe W'różn. kolorach
Pędzle - Szczotki malarskie i szablony
Kredę do bielenia w beczkach i lu
zem po najtańszej cenie!
Gips - Karbolineum - Kwas solny

□::c

Dla zwier2<"jt domowych i pociągo
wych: fosforan wapna, krędę dla byd
ła, sól bydlęcą, sól w bryłach (lizawkę).
Najróżniejsze proszki dla koni, świń
i krów. Środki przeciw molom, mu
chom, karaluchom i t. d. W wieikim
wyborze i korzystnych cenach: Mydla toaletowe, Kotońskie wody. Pudry,
Perfumy (także i na wagę) 1

•):)
\j
;;
•;:)

SKOROWIDZ AUTORÓW.

Liczby podkreślone oznaczają strony prac oryginnlnych, streszczeń i ocen, omawiających odnośny
materjał.

Abramowski 11, 18, Adler 28, Aguglia 231, Alisler 231, Arcangeli 232,
Arreat 21, Artwiński 231, 237, Audry 233, 236, Aulhorn 21.
Baender 237, Balint 231, Balogh 231, Bayly 225, Beaurain 167, Beccle 226,
Bechtierew 33, Becker 153, 196, Befani 233, Behdjet 233, Benon 220, Beresowski 168, Berger 247, Bergson 38, Behring 232, 319, Bernhard 225, Bernheim 21,
24, Bethe 38, Bianchi 233, Bielawski 59, 82, 112, 150, 167, 234, 316, Bigland 222,
Bing 229, 232, 233, 237, Binswanger 223, Bleuler 23, 28, 35, 36, 233, 236, Boeck
226, 233, 233, 237, Boutnan 231, Brali 50, 257, Bralz 227, 228, 231, Brenlano 21,
Breuer 36,40, Brinkmann 220, Biichler 237, 239, Bunker 232, Bychowski 25,
Byk 21.
Chakir 233, Charcol 21,40, Chevallier 232, Ciarla 222, 223, Claude 231.
Daraszkiewicz 222, Dallner 225, Dćcsi 231, Demol 211, 212, Deulsch 33,
Dielmann 238, Dillhey 31, Dold 224, Donalh 228, Donner 231, Doran 51, 257,
Doring 21, Dorr 222, Driesch 38, Drought 226.
Economo 211, 215, Einsiedel 222, Erdmann 21, Esskuchen 261, 262, 268.
Fabinyi 238, Falkowski 166, Feldmann 226, 231, 237, Ferenczi 31, 35, 40,
Finger 232, 236, Firkel 49, Fischer 238, Fleck 228, 239, 242, 243, Foersler 224, 226, 233, 237, Fonlecilla 265, 266, 268, Forsler 222, 223, 227, 229, 232,
239, 241, Frąckowiak 168, Freud 23, 35, 41, 298, 303, 313, Friedmann 214,
Froschamer 21.
Oans 211, Oanlkowski 258, Gariner 223, Gawroński 112, 168, 177, 275.
Gerson 220, Gerstmann 225, 227, 230, 240, 241, Glogau 21, Godlewski 325, Goria, 223, 242, Gorzkowski 58, 245, Groddeck2‘ 5, GureviO 28, Gurtinkel 226, 231,
237, Guillain 262, 268, Gyiira 240.
Haguenau 232, 219, Hall 256, Hartmann 2!,Hauptmann 220, Hegedus 231,
Heilig 228, Henke 220, Hensge 220, Herbart 25, Hermann 225, 227, Herschman
220, Herxheimer 233, 237, Herzig 232, Hesnard 223, 232, Hess 212, Higier 23,
Hirschl 224, Hoche 232, 242, 243, Hoff 227, Holler 25, Hutter 212, 237, 239,
Ilberg 222,
Jacob 232, 237, 239, 240, 245, Jaderson 233, 237, Jahnel 222, 232,
Jahrreis 221, Jane 21, Januszewski 169, Janzen 232, 237, 239, Jauregg 225,320,
Jauregui 224, Jeanselnie 233, 237, Jones 221, Jossmann 225, 230, 237, 239, 242,
243, Jung 23, 28, 40.
Kafka 228, 229,262, 264, 265, 266, Kaldewey 232, 240, Kalischer 21, Kal
lenbach 225, 230, Kander 225, Keidel 222, Kihn 232, Kinder 105, Kirby 220, 232,
Kirschbaum 225, 229, 230, Kirschner 233, Kling 237, Koch 226, Kohen 220, 223,
238, Kolb 222, Kollmeier 220, Konrad 232, 236, Koskinas 227, 228, Kostyleff 38,
Kraepelin 64, 221, 222, Kretschmer 21, Kriczewskij 222, Kronfeld 24, 42, Ku
czyński 226.
Ladame 38, Lafora 222, Laitinen 49, Lakę 232, Lange 221, 262, 265, 266,
268, 0 ’Leary 225, 226, 231, Leroy 232, Levin 221, 232, Levis 232, Lichtenberg
21, Loberg 226, 231.
Łosski 32, Łuniewski 49.
Macbride 232, 243, Macfie 231, 237, Maeder 25, Maier 220, Marburg 221,
231, 232, Marchand 221, Marchlewski 32.5, Maiie 220, 222, 224, 232, 238, 242,

243, Markuszewicz Ź93, Maty 228, 23I,MaflauscIiek 221, Medem 170, 260, Meggendorfer 220, 222, 223, Meissner 232, Merzbacher 233, Mesfchersky 232, Mestrezat 262, 264, Moore 222, Mras 232, 236, Mucha 232, 236, MOhlens 226, 230, 237,
Mycoson 261.
Nissle 223, 232, Nonne 220, 222, 226, 261, 265, 266, 268.
Oberc 169, Oppenheiin 229, Ormea 233.
Pacheo e Silva 232, 243, Paoletti 228, Paoli 231, 240, Paulian 221, Pawłów
211, Pernet 222, Pese 220, Peter 228, 231, Pierron 211, 216, Pilcz 220,221, Pinkus 221, Piotrowski 1,58, 85, 109, _U0, 112, 1 ^ 149, 153, 163, 181, 183, 191,
192, 195, 196, 197, 206,216, 217, l i i , 234, 254, 258, 261, 266, 2 ^ im , 316, 318,
Plaut 222, 224, Plehn 226, 229, 231, Poincarś 21, Polzer 52, Pousepp 49, 168,
giez 256, Purves 226.
Radziwiłłowicz 1, 48, 289, 322, Rank 35,37, Redlich 232, Reese 228, 231,
Reich 31, Richet 21, Rickert 30, Rieux 226, Rittershaus 4, Roger 223, 256, RoRubenson 232.
Sagel 224, Sągin 169, Salomon 222, 223, Sanguinetti 222, La Sapfere 233,
237, Scarpini 243, Scheler 32, Schelling 21, Scherber 232, Schereschewsky
224, Schilder 30, 33, 35, 36, 39, Schilling 228, Schneider 232, 242, 243, Schramm
223, Schroeder 238, 242, Schulze 226, 230, 237, 239, Schulz 220, Semon 38, Sśzary 222, Sherrington 38, Sicard 223, 224, 228, 232, 239, 243, Siemerling 238,
Siemionkin 168, Sierra 232, 241, Silberstein 227, Simon 196, Sioli 223, 232, 239,
Solomon 224, Somogyi 232, 237, 238, 239, Steenarts 225, 231, 239, 242, 243,
Stekel 21, 28, 35, Sterling 278, Stewart 226, Straiissler 227, 228, Świerczek 220,
Syz 1C5, 107, 108, Szymoński 11.
Tannenbaum 38, Tausk 32, Targowla 231, Templeton 243, Treupel 223.
Untersteiner 231.
Vandervelde 50, 257, Yarendonck 27, 32.
Wagner 225, 226, 228, 229, 230, 232, 237, 320, Warstadt 226, 232, 233, 239
240, Watson 222, Weichbrodt 228, 263, Weinberger 226, 231, Weygandt 225, 229,’
230, 237, 239,241, 321, Wiesel 220, 222, Wilczyński 58, 170,187, Willmanns 222,
Winogradów 38, Worms 224, Worster 226, 231, Wundt 25, 41.
Yorke 225, 231, 237.
Zajączkowski 58, 112, 169, 205, 245, 253, Zieler 232, 233, 236, Zie
liński 101, Zschimer 21.

SKOROWIDZ MATERJAŁU.
Liczby podkreślone oznaczają strony prac oryginalnych, streszczeń i ocen, omawiających odnośny
materjał.

Abstynencja 258
Afekt 63, 66, 75, 77
Agrawacja 72
alkohol a choroby psychiczne 52, 59,
253, ^
245, 258
Alkohol, etjologja 253
Antisaloon League 51

Anestezja 13
Asfiksja 107
Asocjacja 16
Autyzm 188, 194, 287
Behavioryzm 28
Bezsenność 58, 191, 168, 205
Białko w płynie m.-rdz. 263

Bismut 321
Cholesferyna 263
Czyn, motywy 77
Deliryczne stany 131
Dementia traumatica 73,
„
praecox 81, 82
Determinizm 24, 38, 85
Dezin;egracja jaźni 28
Dysymulacja 65, 316
Dyfuzja Neriego 89, 90
Encephalitis lethargica 92
Endokrynne zaburzenia 107
Englobuliny 268
Epifenomenizm 25
Erotomanja 3 '6
Fenomenologizm 33,44
Finizm 38
Fizykoterapja 198
Freudyzm 23
Gardenal 198
Oiuptactwo 61
Gruźlica 155
Haemoterapja, auto- 255
Halucynacje 98, 100, 191
Hebefrenja 66, 80, 81, 316
Haemoglobulina 263
Higjena psychiczna 293
Histerja 91, 294
„
reaktywna 95
„
urazowa 69, 70
„
Bernheima 70
Hypnoza 13

Kokaina 107
Kongresy 48, 56, 323, 325, 328
Kwerulancja 288
Koszty utrzymania chorego 147
Kurcze eksperymentalne 107
Lecznictwo psychjatryczne 150,152, 178
Lęki 109
~~
Libido 301, 304.
Luminal 217, 255
Malarja 150, 220, 225, 235, 241, 234,
237, 319, 321
Manja 316
„
atypowa 68
Meningitls malarica 229
Mischzustand Kraepelina 64
Monoideizm 13
Mutyzm 91, 287
Muzyko-medycyna 101
Meningo-myelitis syphylitica 269
Narkomanja 294
Nasenniki 287
Negalywizm 287
Nekrofilja 60
Nerwica 69, 70, 72, 73
Niedorozwój psychiczny 61, 74
Niepoczytalność 62, 75, 76, 81, 86
Nirwanol 217, 218
Nominalizm 44

Ideokineza 26
Indeterminizm 86
Instynkt jaźniowy 30
„
samozachowawczy w schizofrenji
298
»
seksualny 298
Internowanie psych, chorego 66
Introspekcja 15
Izolatki 188

Odżywianie chorych psychicznie 147,
193
Omamy 318
Oligofrenji, stopnie 61
Opieka rodzinna 153
O sobow ość psychiczna 90, 318
Otępienie postępujące 78
»
wczesne 40
Owarjoterapja 193
Paraliż postępujący 64, 99, 220, 260,
268, 315, 317 .
"
„
„
terapja 58
Paralityk, wartość socjalna 318
Parafrenja 100, 315
„ phantastica 68, 98
Paranoid 100

Karanie, celowość 84
Kiła 260, 266, 267,268, 319, 321, 324

Paranoid erotyczny 68, 99
Pieniactwo rentowe 69

Pielęgniarstwo psychiatryczne 150, 152,
177
Poczytalność 60, 61, 62, 83, 318
Poświadotność 18
Popędy płciowe 61
„ samozachowawczy 302, 313
Prohibicja 256, 257, 259
Przepuszczalność naczyń 107
Psychoanaliza 12, 34, 298
Psychopatia 58, 105, 106, 275, 294
Psychonerwica 23, 70, 306
Pseudologia phantastica 81
Psychoterapia 196
Psychozy 58, 68, 109, 196, 256
„ m. — d. 315
Puerylizm 92

Seksualizm dziecięcy 27
Segregacja psych, chorych 298
Skopolamina 190
Stereotypie 287
Stupor sytuacyjny 76
Sugestja zbiorowa 95
Szpital Psych, nowoczesny
285
Tabes indpiens 266
Tańce figurowe 192
Ubezwłasnowolnienie 258
Urojenie 309, 317
„ prześladowcze 63, 67
„ wielkości 64
Yorbeireden 81

Reakcja symboliczna 287
rtęć 223
Salwarsan 221, 223, 225
Samowystarczalność nowoczesnego Za
kładu 295
Schizofrenia 96, 98, 109, 298
Schizoid 13

Walka o rentę 73
Wiąd rdzenia 191, 217
Wychowanie przestępców 85
Zatrudnianie chorych pracą 194
Zapalenie opon mózg. 261
Zbrodnia i zbrodniarz 82, 87, 294
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