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Opis przypadku
Case report
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STRESZCZENIE
Cel. Przedstawiono trudnoci diagnostyczne zwi¹zane z rozpoznawaniem zespo³u Münchhausena.
Przypadek. Pacjent z niezwykle bogat¹, czêciowo niespójn¹ dokumentacj¹ medyczn¹, obejmuj¹c¹ ró¿norodne schorzenia.
Analiza funkcjonowania pacjenta i krytyczny przegl¹d dokumentacji pozwoli³y na rozpoznanie zespo³u Münchhausena.
Komentarz. Rozpoznanie zespo³u Münchhausena wymaga wnikliwej analizy aktualnego stanu pacjenta oraz jego wczeniejszej
dokumentacji medycznej i bywa niezwykle trudne.
SUMMARY
Objective. Difficulties related to diagnosing the Münchhausen syndrome are reported.
Case. A patient with an extremely rich and partly inconsistent medical records concerning a variety of complaints. An analysis of
the patients functioning and a critical review of his medical history and records justified the diagnosis of the Münchhausen syndrome.
Commentary. The diagnosis of the Münchhausen syndrome requires a very careful analysis of both the patients present condition
and his/her previous medical records. The task can be extremely difficult.
S³owa kluczowe: zespó³ Münchhausena / zaburzenia pozorowane / diagnostyka
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Hieronymus Karl Friedrich (17201797) by³ pi¹tym
z omiu dzieci w rodzinie baronów (w³aciwie Freiherr)
von Münchhausen. W wieku 17 lat rozpocz¹³ s³u¿bê na
dworze rezyduj¹cego w Rosji ksiêcia Antona Ulricha
von Braunschweig. Szybko awansowa³, by³ nawet przez
pewien czas odpowiedzialny za ochronê Katarzyny II.
Po powrocie do Niemiec w 1750 r. zas³yn¹³ z opowiadania niesamowitych przygód spisanych w 1785 r. przez
Rudolfa Ericha Raspego, póniej przez Gottfrieda
Augusta Burgera i innych.
Nazwisko s³awnego pseudologa sta³o siê, niezbyt
adekwatnie, nazw¹ zespo³u chorobowego umieszczonego w klasyfikacji ICD-10, w punkcie: zamierzone wytwarzanie lub naladowanie objawów czy niewydolnoci
fizycznych lub psychicznych i zaliczonego do zaburzeñ osobowoci i zachowania doros³ych [1]. Klasyfikacja DSM-IV sytuuje go w s¹siedztwie zaburzeñ pod
postaci¹ somatyczn¹ (a przed dysocjacyjnymi) [2]. Odrêbnym wariantem zaburzenia jest zespó³ Münchhausena
przeniesiony (by proxy), w którym objawy s¹ wywo³ywane u osoby bliskiej, najczêciej dziecka. Wród
cech charakterystycznych Andreasen wymienia pocz¹tek
choroby we wczesnym okresie ¿ycia doros³ego, czego
nie potwierdzaj¹ inni autorzy [3, 4, 5]. Opisywano tak¿e
przypadki takiego zespo³u u dzieci [6].

Wród metod stosowanych dla wytworzenia objawów, do najczêstszych nale¿¹: wstrzykiwanie substancji
toksycznych, za¿ywanie leków, j¹trzenie ran, manipulacje zwi¹zane z uk³adem moczowym i w 7% przypadków
fa³szowanie dokumentacji medycznej [7]. Wymieniane
w literaturze najczêstsze objawy zespo³u to dolegliwoci bólowe [8, 9], najbardziej spektakularne efekty
podejmowanych przez pacjentów dzia³añ, to niejednokrotnie powa¿ne zabiegi chirurgiczne [10].
OPIS PRZYPADKU
Obecnie 23-letni mê¿czyzna, jak wynika z wywiadu
uzyskanego od matki, wychowywa³ siê w pe³nej rodzinie
do 18 r.¿., kiedy zmar³ jego ojciec. Ma jednego brata
(sam pacjent wskaza³, ¿e ma dwóch m³odszych braci).
Okres oko³oporodowy i dzieciñstwo bez obci¹¿eñ. Ukoñczy³ szko³ê zawodow¹, zdobywaj¹c zawód elektryka.
Nastêpnie podejmowa³ naukê w technikum zaocznym
i ni¿szym seminarium ojców franciszkanów, ale przerywa³ j¹ z powodu trudnoci. Odby³ 5 miesiêcy s³u¿by
wojskowej, zosta³ zwolniony, gdy¿ nie dawa³ sobie rady
z obowi¹zkami i nie potrafi³ u³o¿yæ sobie stosunków
z kolegami. Matka nie potrafi³a podaæ medycznych
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przes³anek skrócenia s³u¿by wojskowej. Podj¹³ pracê
magazyniera w supermarkecie, z tym samym skutkiem.
Zmianê jego stanu psychicznego matka zaobserwowa³a po raz pierwszy po 18 roku ¿ycia, krótko po mierci
ojca i po zwolnieniu z wojska. Zacz¹³ siê izolowaæ od
otoczenia, studiowa³ Pismo wiête, ale tak¿e obawia³
siê wizyty zmar³ego ojca. Przejawia³ wahania nastroju,
okresy pobudzenia i lêku (bli¿szego opisu w historii
choroby nie zanotowano).
Pacjent po raz pierwszy trafi³ do Szpitala  Centrum
Psychiatrii w lutym 2001 r. Miesi¹c wczeniej by³
w zwi¹zku z pobiciem hospitalizowany na oddzia³ach
laryngologicznym i chirurgii urazowej (skutków pobicia
nie opisano bardziej szczegó³owo). Kilkakrotnie powodowa³ u siebie krwotoki z nosa poprzez samouszkodzenie luzówki, co by³o powodem skierowania na oddzia³
psychiatryczny.
Opis zanotowany przy przyjêciu brzmia³: kontakt formalny, afekt niedostosowany, nastrój i napêd nieco obni¿one, rozkojarzenie toku mylenia, poczucie zagro¿enia,
urojenia przeladowcze i hipochondryczne. W trakcie
hospitalizacji obserwowano przede wszystkim sztywnoæ
afektu i zachowania, stereotypowe mylenie i dzia³anie,
wzmo¿on¹ aktywnoæ ukierunkowan¹ na za³atwianie
swoich spraw, ale w sposób nieadekwatny. Badanie psychologiczne wykaza³o cechy organicznego uszkodzenia
o.u.n. w testach triady oraz niski intelekt badany testem
Wechslera I.Q. = 46 (!), przy czym ten ostatni wynik
opisano jako zani¿ony w stosunku do rzeczywistego
poziomu funkcjonowania z powodu braku motywacji
do wspó³pracy w badaniu lub symulacji. Pacjent by³ hospitalizowany przez ok. 6 tygodni, otrzymywa³ risperidon. Wypisany bez czynnych objawów psychotycznych,
z nastawieniami hipochondrycznymi, brakiem krytycyzmu. Rozpoznano zaburzenia urojeniowe i organiczne
zaburzenia osobowoci.
Druga hospitalizacja mia³a miejsce w lipcu 2001 r.
Zosta³ dowieziony przez pogotowie z informacjami, ¿e
w domu by³ agresywny, grozi³ no¿em swojej matce i bratu, czemu pacjent zaprzecza³. Zanotowano, ¿e od czasu
wypisu jest przekonany o swoich ró¿nych schorzeniach.
By³ roszczeniowy, dra¿liwy. Niechêtnie wyrazi³ zgodê na
hospitalizacjê. Po 3 dniach zawiadomi³ telefonicznie policjê, ¿e jest bezprawnie zatrzymany. Nastêpnie owiadczy³, ¿e ma ustalony termin przyjêcia na oddzia³ chirurgiczny, na co okaza³ stosowne zawiadczenie. Zosta³
wypisany na w³asne ¿¹danie z rozpoznaniem organicznych zaburzeñ osobowoci i zaburzeñ urojeniowych.
Przez nastêpne 1,5 roku pacjent nieregularnie zg³asza³ siê do PZP, czêsto zmieniaj¹c lekarzy i domagaj¹c
siê zawiadczeñ o braku przeciwwskazañ psychiatrycznych do ró¿nego rodzaju procedur medycznych.
Po raz kolejny zosta³ przyjêty na oddzia³ w styczniu
2003 r. Zosta³ wówczas przekazany z orodka ostrych
zatruæ po próbie samobójczej przy u¿yciu alkoholu i leków przeciwbólowych. Ujawni³, ¿e próbê tê podj¹³ po
k³ótni z dziewczyn¹. Wymieni³ kilka chorób somatycznych, na które choruje, poda³, ¿e od 3 lat nadu¿ywa alko-

holu, pod koniec 2002 r. leczy³ siê odwykowo, co znalaz³o potwierdzenie w dokumentacji szpitalnej.
W nastêpnych dniach pacjent stopniowo, dawkuj¹c
informacje, zg³asza³ kolejne choroby, przedstawiaj¹c na
ich poparcie niezwykle obszern¹ dokumentacjê medyczn¹. Okrelenie zg³asza³ choroby jest nieprzypadkowe,
poniewa¿ nigdy nie wymienia³ dolegliwoci, ale zawsze
gotowe rozpoznania, sprawnie pos³uguj¹c siê nomenklatur¹ medyczn¹. Rozpoznania te poparte by³y nazwiskiem i pe³nym tytu³em naukowym odpowiedniego autorytetu medycznego.
Dokumentacja medyczna, któr¹ pacjent przedstawi³,
obejmuje 20 kart wypisowych z ró¿nych oddzia³ów
szpitalnych na terenie ca³ego województwa. Pacjent
w 2001 r. by³ hospitalizowany przez 80 dni, ale ju¿
w 2002 r. przez 180 dni. Rozpoznawano: nadcinienie
têtnicze, cukrzycê typu II, przewlek³e odmiedniczkowe
zapalenie nerek i pêcherza moczowego, przewlek³y
bronchit spastyczny, mia¿d¿ycê zarostow¹ koñczyn dolnych, chorobê Reynauda, angiopatiê cukrzycow¹, zespó³
szyjny, polineuropatiê, przewlek³e zapalenie migda³ków, zmiany zwyrodnieniowe kolana z uszkodzeniem
otaczaj¹cych tkanek, perforacjê przegrody nosowej, alkoholizm, próchnicê zêbów, serce hiperkinetyczne, stan
podgor¹czkowy. Pacjent by³ w czasie tych hospitalizacji poddawany nastêpuj¹cym zabiegom chirurgicznym:
tonsillektomii, trzem zabiegom na stawie kolanowym
oraz trzem zabiegom plastycznym na przegrodzie nosowej z powodu jej perforacji (przyczyny perforacji nie
okrelono, ale jeli wzi¹æ po uwagê wczeniejsze informacje o wywo³ywaniu krwotoków z nosa, nasuwa siê
myl o samouszkodzeniu). Jednoczenie w klinikach nefrologii i chorób wewnêtrznych, wykluczono cukrzycê,
mia¿d¿ycê zarostow¹, nie obserwowano cech spazmu
oskrzelowego po odstawieniu hydrokortyzonu, który
pacjent przyjmowa³. Potwierdzono jedynie rozpoznanie
nadcinienia têtniczego bez zmian na dnie oka. Rozpoznania psychiatryczne pojawiaj¹ siê rzadko, zwykle
jest to dystonia neurowegetatywna oraz dwukrotnie podejrzenie psychozy.
Odrêbny rodzaj dokumentacji  to liczne zawiadczenia uzyskiwane w trybie ambulatoryjnym. Znajduje
siê wród nich m.in. ksi¹¿eczka chorego na cukrzycê,
skierowanie na badanie TK g³owy z podejrzeniem raka
prostaty z przerzutami do mózgu, badanie patomorfologiczne wycinka z miênia podudzia prawego, wreszcie
zawiadczenie o leczeniu ortopedycznym, zawieraj¹ce
m.in. zdanie: nie stwierdza siê przeciwwskazañ ortopedycznych do ewentualnego zabiegu transplantacji
w¹troby. Na tym samym zawiadczeniu internista dopisa³ wyniki prób w¹trobowych wynosz¹ce AlAT 1105 U/l,
AspAT 306 U/l, bilirubina 15,5 (przy tym ostatnim wyniku brak jednostki). Na zawiadczeniu tym znajduj¹
siê piecz¹tki czterech lekarzy, w tym psychiatry, który
stwierdzi³, ¿e pacjent jest zdolny do wyra¿enia zgody
na ewentualn¹ transplantacjê. Zawiadczenia zawieraj¹
na ogó³ podejrzenia ró¿nych chorób, opatrzone licznymi
znakami zapytania, zwykle z powo³aniem siê na wywiad
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lub ju¿ posiadane zawiadczenia. Np. do neurologa pacjent zg³osi³ siê z informacj¹, ¿e by³ leczony z powodu
raka prostaty, a obecnie od 6 tygodni ma opadanie powieki i ¿uchwy. Skutkiem by³o wspomniane ju¿ wczeniej podejrzenie przerzutów do mózgu.
W trakcie pobytu na oddziale pacjent zg³asza³ nastêpuj¹ce dolegliwoci:
 wypadanie w³osów  okazywa³ kilkucentymetrowej
rednicy pola skóry ow³osionej g³owy, pokryte wie¿ymi odrostami po prawdopodobnie zgolonych w³osach; w zwi¹zku z tym stwierdzi³, ¿e podejrzewa
u siebie bia³aczkê, a informacji, ¿e wypadanie w³osów
w bia³aczce jest skutkiem terapii, a nie objawem samej
choroby, nie przyj¹³ do wiadomoci;
 wymioty treci¹ ¿ó³ciow¹, której jednak nie obserwowano;
 zatrzymanie moczu, nie znajduj¹ce ¿adnego potwierdzenia;
 za¿ó³cenie spojówek, obiektywnie nie obserwowane.
Przez ca³y czas pobytu na oddziale pacjent pozostawa³ w kontakcie formalnym, wypowiada³ siê w sposób
stereotypowy, niezwykle ceremonialnie, z u¿yciem wyszukanych form towarzyskich, przy czym trudniejszych
s³ów u¿ywa³ czasem niezgodnie z ich znaczeniem. Jego
afekt w³aciwie pozbawiony by³ modulacji, o swoich
licznych chorobach mówi³ bez przygnêbienia czy niepokoju, za to z niezmiennym poczuciem godnoci. Na
próby kwestionowania objawów reagowa³ dysfori¹,
przejawiaj¹c¹ siê zapowiedzi¹ odwo³ania siê do wy¿szych instancji, np. dyrektora, profesora, izby lekarskiej,
zawsze z u¿yciem pe³nych tytu³ów (czasem niezgodnych z posiadanymi przez te osoby). Nigdy nie zachowywa³ siê niegrzecznie czy wulgarnie. Poza tematami
ze sfery czysto medycznej, pacjent opowiada³ o swojej
dziewczynie, z któr¹ zamierza³ wzi¹æ lub w dzieñ po
zakoñczeniu hospitalizacji, rozdawa³ nawet wród pacjentów zaproszenia na wesele (warto dodaæ, ¿e podczas wczeniejszej hospitalizacji na oddziale odwykowym wystêpowa³ jako ¿onaty). Istnienia tej dziewczyny
nie uda³o siê w ¿aden sposób potwierdziæ, nie uzyskano
te¿ ¿adnego kontaktu z rodzin¹. Jej cz³onkowie wg informacji pacjenta pracowali od rana do wieczora lub
przebywali w szpitalu.
Ze wzglêdu na rozbie¿noæ pomiêdzy wynikiem badania psychologicznego, wskazuj¹cego na intelekt na
poziomie upoledzenia umiarkowanego, a wra¿eniem
klinicznym, podjêto próbê ponownego wykonania testu
Wechslera. Niestety, pacjent po pierwszych, szybko pojawiaj¹cych siê trudnociach, odmówi³ dalszego udzia³u w badaniu, stwierdzi³ przy tym, ¿e to badanie jest
mieszne, a ta pani psycholog, która próbowa³a poprzednio robiæ mu taki test, ju¿ tu nie pracuje. W tej
czêci testu, któr¹ wykona³, stwierdzono natomiast dobry
wynik w powtarzaniu cyfr wprost, co wskazuje na dobr¹
pamiêæ i koncentracjê uwagi i jest to prawdopodobnie
podstaw¹ skutecznoci pacjenta w uzyskiwaniu dokumentacji medycznej. W znacznie mniej podatnym
na zniekszta³cenia tecie Rawena uzyska³ wynik na po-

ziomie 18 pkt., co potwierdza funkcjonowanie na poziomie upoledzenia.
W trakcie pobytu uzyskano jedynie znikniêcie z wypowiedzi pacjenta informacji o mylach samobójczych.
Zosta³ wypisany po 3 tygodniach pobytu, w zwi¹zku
z ustalonym terminem przyjêcia do kliniki nefrologii
(tu równie¿ okaza³ stosowne zawiadczenie z rozpoznaniem cukrzycy i nadcinienia têtniczego, przy czym
to drugie rozpoznanie zosta³o opatrzone dwoma znakami zapytania).
Ró¿nicowanie
Hipotez¹ wymagaj¹c¹ zweryfikowania w trakcie hospitalizacji pacjenta by³o podejrzenie psychozy. Przypomnijmy, ¿e w czasie wstêpnego badania podczas
pierwszej hospitalizacji opisywano afekt niedostosowany, rozkojarzenie toku mylenia, urojenia przeladowcze i hipochondryczne. Jednak¿e w trakcie hospitalizacji
obserwowano g³ównie rozwlek³oæ mylenia, sztywnoæ mylenia, afektu i zachowania, które uznano za
skutek organicznego uszkodzenia orodkowego uk³adu
nerwowego. Nie obserwowano objawów wytwórczych,
a bli¿sza analiza wspomnianych wczeniej urojeñ hipochondrycznych i przeladowczych wskazuje, ¿e by³y
to wypowiedzi koncentruj¹ce siê wokó³ obaw pacjenta
o swój stan zdrowia. Analiza dalszego przebiegu choroby pozwala przypuszczaæ, ¿e okrelenie rozkojarzenie
zosta³o nieprawid³owo u¿yte dla opisania trudnoci
w kontakcie z pacjentem, wynikaj¹cych z rozwlek³oci
toku mylenia i sk³onnoci do pos³ugiwania siê okreleniami, których prawid³owego znaczenia pacjent nie
zna³. Podczas drugiej, zaledwie trzydniowej hospitalizacji, podtrzymano rozpoznanie zaburzeñ urojeniowych, opis jest jednak ostro¿niejszy: od czasu wypisu
przekonany jest o ró¿nych schorzeniach, wypowiada
skargi o cechach urojeñ hipochondrycznych. Tok mylenia i zachowanie opisano jako zborne. Wreszcie podczas trzeciej hospitalizacji psychiatrycznej wypowiedzi
pacjenta, wci¹¿ skoncentrowane wokó³ jego problemów
zdrowotnych, nie nosi³y cech urojeñ  skonfrontowany
z argumentami o ich b³êdnoci, pacjent zmienia³ nieco
wersjê lub umiejêtnie zmienia³ temat, zwykle podsuwaj¹c swojemu rozmówcy kolejne rozpoznanie. Nie zdradza³ objawów wskazuj¹cych na ewentualne omamy
cenestetyczne  w jego wypowiedziach pojawia³y siê
skargi na objawy obiektywne  wypadanie w³osów, czy
za¿ó³cenie spojówek. Afekt, opisywany wczeniej jako
niedostosowany, nie mia³ cech dziwacznoci, a raczej
organicznego dostojeñstwa, które wydawa³o siê nieadekwatne w zestawieniu z m³odym wiekiem pacjenta.
Ostatecznie postawiono rozpoznanie zespo³u Münchhausena. Ze wzglêdu na niemo¿noæ uznania za miarodajne wyników testów badaj¹cych inteligencjê, jak
równie¿ powa¿ne trudnoci w ocenie funkcjonowania
spo³ecznego, nie uda³o siê jednoznacznie ustaliæ, czy
zaburzenia poznawcze badanego wynikaj¹ z upoledzenia umys³owego czy nabytych uszkodzeñ orodkowego uk³adu nerwowego. St¹d poprzestano na ogólnym
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rozpoznaniu organicznych zaburzeñ osobowoci i zaburzeñ funkcji poznawczych.
Rozpatrywano te¿ mo¿liwoæ symulacji objawów
oraz celowych zniekszta³ceñ wyników testów psychologicznych. W analizie tego problemu wykorzystano
stanowisko Andreasen, która definiuj¹c ró¿nice pomiêdzy zaburzeniami pozorowanymi, zaburzeniami pod postaci¹ somatyczn¹ i symulacj¹ stwierdza, ¿e w zespole
Münchhausena pacjent jest wiadomy mechanizmu powstawania objawów chorobowych, nie jest natomiast
wiadomy swojej motywacji. W symulacji oba te czynniki pozostaj¹ w sferze wiadomoci, a w zaburzeniach
pod postaci¹ somatyczn¹  obydwa s¹ nieuwiadamiane
[3]. Definicja ta trafnie charakteryzuje obserwowanego
przez nas pacjenta, zw³aszcza w kontekcie ponoszonych przez niego szkód zdrowotnych.
KOMENTARZ
Pierwsze kontakty pacjenta ze s³u¿b¹ zdrowia wi¹¿¹
siê czasowo z ukoñczeniem przez niego 18 lat i mierci¹ ojca. Wkraczaj¹c w doros³e ¿ycie, próbuje podejmowaæ kolejne zadania  rozpoczyna naukê w technikum,
próbuje znaleæ miejsce w zakonie, odbywa kilka miesiêcy s³u¿by wojskowej, podejmuje kilka ró¿nych prac
 i we wszystkich tych próbach doznaje niepowodzenia.
W tym samym czasie przypadkowo, w wyniku pobicia,
trafia do szpitala i zapoznaje siê z rol¹ chorego, która
stopniowo zajmuje coraz wiêksz¹ czêæ jego ¿ycia.
Z przedstawionych kart wypisowych  jedna pochodzi
z 1999 r., piêæ z 2001 r., a a¿ piêtnacie z 2002 r. Dziêki
tej sytuacji uzyskuje zainteresowanie i troskê  jest m³odym, powa¿nie chorym cz³owiekiem, który przyjmuje
swoje cierpienie ze spokojem i godnoci¹. Jako niepe³nosprawny, co potwierdzono formalnym orzeczeniem,
otrzymuje zasi³ek i jest zwolniony z kolejnych prób znalezienia pracy. Przy tym niebagateln¹ czêæ czasu
(w 2002 r. pó³ roku) spêdza w szpitalach, co znacznie
zmniejsza ewentualne problemy socjalno-bytowe. Wreszcie, co w jego przypadku wydaje siê istotne, uzyskuje
dostêp do warstw spo³ecznych, które w roli innej ni¿
rola pacjenta, by³yby poza jego zasiêgiem. Jako tzw.
trudny i ciekawy przypadek jest kierowany do przedstawicieli najwy¿szych szczebli w medycznej hierarchii.
Nie podejmuj¹c roli chorego, mia³by trudnoci z
utrzymaniem jakiegokolwiek zatrudnienia z powodu
specyficznych cech osobowoci  znacznej sztywnoci
zachowañ, sk³onnoci do postawy wy¿szociowej i konfliktowoci. Z tych samych przyczyn niewielkie wydaj¹
siê jego szanse na udany zwi¹zek emocjonalny i za³o¿enie rodziny. Rola chorego sta³a siê wiêc dla naszego
pacjenta sposobem na ¿ycie, podobnie jak w innych
przypadkach opisywanych w literaturze [11].
Zwa¿ywszy wyniki przedstawionego powy¿ej bilansu, a tak¿e nisk¹ sprawnoæ funkcji poznawczych pacjen-

ta i istniej¹ce organiczne uszkodzenie o.u.n., uznano, ¿e
brak zarówno motywacji, jak i mo¿liwoci leczenia przy
pomocy psychoterapii. Nie zdecydowano siê w trakcie
hospitalizacji na otwarte skonfrontowanie pacjenta z informacjami o prawdziwym charakterze jego choroby.
Ju¿ próby dokonania choæby drobnego wy³omu w jego
wizji w³asnej osoby, powodowa³y wzmo¿enie deklaracji samobójczych. Prawdopodobieñstwo korzystnego
efektu takiego posuniêcia jest praktycznie równe zeru,
a mo¿liwoæ dekompensacji o burzliwym przebiegu
 znaczna. Stosowana farmakoterapia wydawa³a siê nie
mieæ jakiegokolwiek wp³ywu na jego stan psychiczny.
Nie znalaz³a zreszt¹ jego uznania i jedynie alprazolam
zosta³ przez niego w pewnym stopniu zaakceptowany.
Rokowanie d³ugoterminowe w przypadku omawianego pacjenta wydaje siê niekorzystne. Dysponuj¹c opisan¹ wczeniej dokumentacj¹, pos³uguj¹c siê ni¹ wybiórczo, jest on w stanie nak³oniæ s³u¿bê zdrowia do wielu
ryzykownych dla niego dzia³añ, mo¿e te¿ sam je podejmowaæ, by stworzyæ dostatecznie przekonuj¹ce dowody
swoich chorób. Fragmentaryczne informacje, dotycz¹ce
jego losów po zakoñczeniu hospitalizacji, wydaj¹ siê tê
prognozê potwierdzaæ. Zg³osi³ siê on kilkakrotnie do poradni, zwykle prosz¹c o kwalifikacjê psychiatryczn¹ do
ró¿nych zabiegów medycznych. Informowa³, ¿e leczy siê
onkologicznie z powodu bia³aczki, ¿e podda³ siê amputacji palucha i przygotowuje siê do operacji neurochirurgicznej z powodu torbieli przegrody przezroczystej. Jeli
choæ czêæ podejmowanych przez niego starañ oka¿e siê
skuteczna, istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e skutki
którego z nich oka¿¹ siê dla niego tragiczne.
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