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abstract

Historia artykułu:

Background: The aim of this study was to collect data about the most frequent psychia-
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tric diagnoses reached in a neurology ward. The analysis was performed in the Upper
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Silesian Medical Center in Katowice, Poland during 2000–2013. Methods: All psychiatric
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consultations in the neurology ward were counted and divided into sections according to
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The most common diagnoses were: organic mental disorders, including symptomatic

 neurologia

the neurology ward were of organic origin, followed by anxiety disorders and affective

the International Classiﬁcation of Diseases and Related Health Problems ICD-10. Results:
disorders (39.12%), neurotic, stress-related and somatoform disorders (26.26%), and mood
(affective) disorders (9.15%). Conclusion: The main causes of psychiatric consultations in
disorders.
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 Neurology

Zgodnie z danymi epidemiologicznymi dotyczącymi krajów
zachodnich, występowanie zaburzeń psychicznych w tej
populacji jest częste i w ciągu całego życia szacowane na
poziomie około 25,9% w Europie [1]. Odsetek ten jest jeszcze
wyższy wśród pacjentów z chorobami neurologicznymi i wg
różnych autorów waha się w przedziale 39–64% [2–4].
W piśmiennictwie podkreślany jest fakt, że często zaburzenia psychiczne nie są w tej grupie formalnie diagnozowane
z powodu trudności w rozpoznawaniu zaburzeń psychicznych przez neurologów bądź ich obawy przed stygmatyzacją
pacjentów chorobą psychiczną [5, 6].

Opracowania poświęcone psychiatrii konsultacyjnej
w Polsce koncentrowały się na różnych jej aspektach, m.in.
na ocenie jej znaczenia, na analizie skierowań i roli konsultacji psychiatrycznych w szpitalu ogólnym, na konsultacjach psychiatrycznych w ramach izby przyjęć czy w oddziałach np. kardiologicznych [7–11].
Celem tej pracy jest krótka analiza konsultacji psychiatrycznych w oddziale neurologii w szpitalu wielospecjalistycznym pod kątem najczęstszych rozpoznań psychiatrycznych.
Uzyskanie powyższych informacji jest uzasadnione faktem, że w Polsce brak jest badań z tego zakresu. Postawiono
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hipotezę, że w grupie pacjentów z oddziału neurologii
dominują zaburzenia psychiczne związane z organicznym
uszkodzeniem OUN.

Metoda
Analizie ilościowej i jakościowej poddano dokumentację
lekarską pod kątem rozpoznania psychiatrycznego ustalonego
w latach 2000–2013, w trakcie konsultacji psychiatrycznej
w oddziale neurologii dużego szpitala wielospecjalistycznego.
Konsultacje wykonywane były zarówno w trybie pilnym –
najczęściej dotyczyło to sytuacji ze znacznym pobudzeniem
psychoruchowym pacjenta, u którego oczekiwano uspokojenia, bądź planowym – celem pogłębienia diagnostyki, modyﬁkacji leczenia psychotropowego, jeśli było wcześniej stosowane, poprawy komfortu i współpracy pacjenta przy leczeniu.
Wyniki zestawiono za pomocą arkusza kalkulacyjnego
programu Microsoft Excel.

Pozostałe prawie 9% przypadków dotyczyło sytuacji, w których rozpoznanie nie mogło być ustalone i wymagało dalszej
obserwacji stanu psychicznego (6,23%) bądź też nie stwierdzono objawów choroby psychicznej (1,59%) lub pacjent
odmówił konsultacji psychiatrycznej (0,8%) czy wreszcie
konsultacja dotyczyła oceny stanu psychicznego (0,27%) pod
kątem zdolności do czynności prawnych. Wśród postawionych rozpoznań psychiatrycznych dominowały, w kolejności
malejącej, zaburzenia psychiczne na podłożu organicznym
(39,12%) i zaburzenia lękowe (26,26%). W dalszej kolejności
były zaburzenia afektywne (9,15%) i te związane z używaniem substancji psychoaktywnych (8,09%), wśród których
dominował alkohol (57,38%), a dalej leki nasenne i uspokajające (31,15%).
Wśród przyczyn konsultacji nie odnotowano zaburzeń
rozwoju psychicznego (psychologicznego) ani też zaburzeń
zachowania i emocji rozpoczynających się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym.

Omówienie
Wyniki
W latach 2000–2013 przeprowadzono 754 konsultacje psychiatryczne w oddziale neurologii, z tego 687 konsultacji zakończyło się ustaleniem diagnozy. Przeciętnie wykonywano
prawie 54 konsultacje rocznie (53,86  4,83). Konsultacje
wykonywali specjaliści psychiatrzy oddziału psychiatrycznego tegoż szpitala.
W tabeli I przedstawiono bezwzględne liczby i wartości
procentowe rozpoznań ustalonych przez konsultujących
psychiatrów z rozbiciem na sekcje klasyﬁkacji zaburzeń
psychicznych wg ICD-10.
Z przedstawionych informacji wynika, że w ponad 91%
przypadków w wyniku badania psychiatrycznego ustalono
diagnozę zaburzeń psychicznych wg kryteriów ICD-10.

Tabela I – Bezwzględne liczby i wartości procentowe
rozpoznań wg sekcji klasyfikacji ICD-10
Table I – Absolute numbers and percentages of diagnoses by
section classification ICD-10

F0
F1

F2
F3
F4
F5

F6
F7

Sekcja klasyﬁkacji ICD-10

Liczba

Odsetki

organiczne zaburzenia psychiczne,
włącznie z zespołami objawowymi
zaburzenia psychiczne i zachowania
spowodowane używaniem substancji
psychoaktywnych
schizofrenia, zaburzenia typu
schizofrenii i urojeniowe
zaburzenia nastroju (afektywne)
zaburzenia nerwicowe, związane ze
stresem i pod postacią somatyczną
zespoły behawioralne związane z
zaburzeniami ﬁzjologicznymi i
czynnikami ﬁzycznymi
zaburzenia osobowości i zachowania
dorosłych
upośledzenie umysłowe
w sumie

295

39,12

61

8,09

27

3,58

69
198

9,15
26,26

8

1,06

24

3,18

5
687

0,67
91,11

Z powyższej analizy wynika, że – zgodnie z oczekiwaniem –
najczęstszymi zaburzeniami rozpoznawanymi podczas konsultacji były zaburzenia na podłożu organicznym. Jest to
zgodne z naszą hipotezą i wynika ze specyﬁki chorób
neurologicznych dotyczących uszkodzenia OUN, którym często towarzyszą objawy psychiatryczne. Nasze wyniki odpowiadają obserwacjom z innych badań [1, 7].
Podczas 14 lat prowadzonych konsultacji największa
przeprowadzona ich ilość w danym roku wyniosła 61,
najmniejsza zaś 45, dało to średnią prawie 54 konsultacji
w roku. W każdym z analizowanych lat zachowana była
regularność proﬁlu – dominowały zaburzenia na podłożu
organicznym (36–43%), kolejność następnych trzech rozpoznań była taka sama, jak przedstawiono w powyższej
tabeli.
Interesujące, że drugą pod względem częstości rozpoznań
grupę stanowią zaburzenia lękowe, z dominacją zaburzeń
adaptacyjnych. Z jednej strony opisywane jako częstsze
wśród pacjentów kardiologicznych [6, 9], z drugiej strony
wiele chorób neurologicznych stanowi znaczne obciążenie
psychiczne i sprzyja wystąpieniu takich zaburzeń. Analogiczne wyniki przedstawili inni autorzy [3, 4, 12].
Trzecie najczęstsze rozpoznanie ustalone w wyniku konsultacji to zaburzenia afektywne z dominacją zaburzeń
depresyjnych. Są one najczęściej rozpoznawanymi zaburzeniami psychicznymi wśród populacji ogólnej, a także
w grupie pacjentów przewlekle chorych [2, 4, 12, 13].
Mniejsza rozpoznawalność zaburzeń depresyjnych w badanej grupie najprawdopodobniej spowodowana jest istnieniem potwierdzonego uszkodzenia OUN, co jest jednym
z czynników wykluczających depresję wg kryteriów ICD-10.
W naszej analizie najczęstszym szczegółowym rozpoznaniem były zaburzenia nastroju, ale na podłożu organicznym.
Zdecydowana większość konsultacji była uzasadniona
z psychiatrycznego punktu widzenia, jedynie w 1,59% przypadków nie stwierdzono objawów zaburzeń psychicznych.
Prowadzący konsultowanych pacjentów neurolodzy również
w większości stosowali proponowane zalecenia (około 87%
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konsultowanych pacjentów wymagało włączenia lub modyﬁkacji leczenia psychotropowego). Jedynie w przypadku
6 pacjentów konieczne było ich przekazanie do oddziału
psychiatrycznego celem dalszego leczenia. Rekonsultacje
stanowiły znikomy odsetek konsultacji (około 2,03%).
Przedstawiona analiza objęła dużą liczbę pacjentów,
uzyskane wyniki mają – jak się wydaje – wartość poznawczą
i dotyczą praktycznego wymiaru pracy psychiatry. Prezentowane informacje mogą również zainteresować neurologów,
którzy, co podnoszono w literaturze, zbyt rzadko zlecają
konsultacje psychiatryczne u swoich pacjentów [5, 6].
Pewnym ograniczeniem naszych wyników może być fakt,
że część przebadanych pacjentów oprócz typowych chorób
neurologicznych cierpiała na współistniejące schorzenia,
zwłaszcza układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze
i miażdżyca uogólniona skutkujące udarami mózgu).
W przyszłości celowe wydaje się dokonanie analizy rozpoznań psychiatrycznych u tych pacjentów, u których występują jedynie izolowane problemy neurologiczne.

Wnioski
1. Wśród konsultowanych pacjentów oddziału neurologii
dominują zaburzenia na podłożu organicznym, a w dalszej kolejności zaburzenia lękowe oraz zaburzenia afektywne.
2. Konsultacje umożliwiły w zdecydowanej większości przypadków ustalenie diagnozy psychiatrycznej.
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