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Opis przypadku
Case report

Zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego a dalszy przebieg schizofrenii
Contracting a marriage and the subsequent course of schizophrenia
JANUSZ PERZYÑSKI
Z Katedry i Kliniki Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie

STRESZCZENIE
Cel. Przedstawiono przyk³ad wp³ywu ma³¿eñstwa na przebieg schizofrenii.
Przypadek. Kobieta piêciokrotnie hospitalizowana psychiatrycznie z powodu schizofrenii, zawar³a zwi¹zek ma³¿eñski i wyjecha³a
za granicê podtrzymuj¹c nadal kontakt ze swoim lekarzem psychiatr¹. Od wielu lat pozostaje w remisji.
Komentarz. Ma³¿eñstwo mo¿e mieæ korzystny wp³yw na przebieg schizofrenii.
SUMMARY
Objective. An example of the effect of marrying on the course of schizophrenia is presented.
Case. A women with a history of five episodes of inpatient psychiatric treatment for schizophrenia married and went abroad,
remaining in contact with her psychiatrist. She has been in remission for many years now.
Commentary. Marriage can have a beneficial effect on the course of schizophrenia.
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Do najrzadziej poruszanych w pimiennictwie psychiatrycznym zagadnieñ nale¿¹ problemy zwi¹zane z zawieraniem przez osoby choruj¹ce psychicznie zwi¹zków
ma³¿eñskich.
Twórca Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
dr Rafa³ Radziwi³³owicz, organizuj¹c latem 1917 r.
kursy dla lekarzy powiatowych pisa³, i¿ maj¹ one: daæ
lekarzowi, posiadaj¹cemu ogólne przygotowanie lekarskie, zasób wiedzy potrzebnej i wskazówki jej u¿ytkowania przy spe³nianiu zadañ, jakie na niego, jako urzêdnika pañstwowego i rzeczoznawcê psychiatrycznego
w zakresie spraw cywilnych i karnych spaæ mog¹.
W odniesieniu do spraw cywilnych autor kursów omówi³
jedynie  opieraj¹c siê na Prawie Cywilnym Królestwa
Polskiego  problemy dotycz¹ce ubezw³asnowolnienia
oraz, w odniesieniu do przepisów administracyjnych,
kwestie dotycz¹ce umieszczania chorych psychicznie
w zak³adach psychiatrycznych [1].
Nastêpny podrêcznik psychiatrii s¹dowej zosta³
opracowany w okresie okupacji hitlerowskiej, w latach
19391942, a wydany drukiem  po uzupe³nieniach
 w roku 1950. Autor, docent Witold £uniewski, dostrzega³ potrzebê szkolenia lekarzy na odcinku prawa
cywilnego stwierdzaj¹c, ¿e znajomoæ wielu problemów prawnych jest dla psychiatrów wrêcz konieczna
[2]. Do wa¿nych dla praktyki lekarskiej zalicza³ m.in.
znajomoæ art. 9 obowi¹zuj¹cego wówczas Kodeksu
Rodzinnego z 1950 r. Artyku³ ten nie pozwala³ na zawar-

cie ma³¿eñstwa osobie dotkniêtej chorob¹ psychiczn¹
albo niedorozwojem psychicznym. S¹d móg³ jednak
zezwoliæ na zawarcie zwi¹zku, jeli stan zdrowia nie pozostawa³ w sprzecznoci z istot¹ i celami ma³¿eñstwa.
O tzw. lubach kocielnych nie mówiono w ogóle,
jako ¿e tylko ma³¿eñstwa zawarte przed urzêdnikiem
stanu cywilnego by³y wa¿ne w wietle obowi¹zuj¹cego
wówczas prawa.
Dopiero w podrêczniku wydanym w 1996 r. przez
Collegium Medicum UJ, znalaz³ siê rozdzia³ autorstwa
Stanis³awa Ko³akowskiego, powiêcony ocenie psychicznej zdolnoci do zawarcia ma³¿eñstwa [3]. Autor
dok³adnie omówi³ regulacje prawne zawarte zarówno
w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuñczym, jak te¿ w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Wskaza³ tak¿e na istotn¹
zmianê stanowiska S¹du Najwy¿szego. W 1961 r. S¹d
Najwy¿szy niemal automatycznie dopuszcza³ uniewa¿nienie ma³¿eñstwa zawartego przez osobê chor¹ psychicznie, jeli ma³¿eñstwo to zosta³o zawarte bez zgody
odpowiedniego S¹du Rejonowego. W siedem lat póniej S¹d Najwy¿szy rozró¿ni³ pojêcia stan choroby
psychicznej i stan remisji, co równa³o siê z przyzwoleniem na zawarcie ma³¿eñstwa chorym np. na schizofreniê, ale po ust¹pieniu objawów psychotycznych.
W praktyce S¹d Rejonowy, przed wydaniem zgody
na zawarcie zwi¹zku ma³¿eñskiego, oczekuje od psychiatry odpowiedzi na pytanie: jak bêdzie funkcjonowaæ
ma³¿eñstwo zawarte przez osobê chor¹? Jest to pytanie
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o prognozê przebiegu psychozy, a wiêc pytanie bardzo
trudne. Podobne pytania stawiane s¹ bieg³ym przez S¹d
Biskupi, chocia¿ kanon 1095 Kodeksu Prawa Kanonicznego (z 1983 r.) psychiczn¹ niezdolnoæ do zawarcia
ma³¿eñstwa ujmuje szerzej ni¿ Kodeks Rodzinny i Opiekuñczy [3, 4, 5].
Jeli spotykamy w codziennej pracy pacjentów, którzy
zawarli zwi¹zek ma³¿eñski ju¿ po wyst¹pieniu choroby
psychicznej, to okazuje siê najczêciej, ¿e zawarli go
z pominiêciem obowi¹zuj¹cych procedur prawnych.
Opinie psychiatrów na temat zdolnoci chorych psychicznie, a szczególnie chorych na schizofreniê, do
zawarcia ma³¿eñstwa s¹ skrajnie ró¿ne. Mam na myli
opinie wyg³aszane na spotkaniach nieformalnych. Pimiennictwo dotycz¹ce tej problematyki jest bardzo ubogie, warto wiêc  z racji rangi zagadnienia  podj¹æ
szerokie interdyscyplinarne badania.
Przypadek, który chcê przedstawiæ jest jednym z kilkunastu z jakimi siê zetkn¹³em, potwierdzaj¹cym tezê,
¿e zawarcie ma³¿eñstwa przez osobê cierpi¹c¹ na chorobê psychiczn¹ mo¿e mieæ korzystny wp³yw na dalszy
przebieg schorzenia.
OPIS PRZYPADKU
D., pracownica biblioteki uniwersyteckiej, zachorowa³a psychicznie w 27 roku ¿ycia. W okresie pierwszych siedmiu lat choroby by³a piêciokrotnie hospitalizowana w oddzia³ach psychiatrycznych w Krakowie
i Lublinie. Podczas ka¿dego z zaostrzeñ dominowa³y
objawy zespo³u paranoidalnego (lêk, omamy psychiczne, urojenia oddzia³ywania zewnêtrznego). Rozpoznawano proces schizofreniczny. Z pacjentk¹ zetkn¹³em siê
po raz pierwszy w trzy miesi¹ce od zakoñczenia jej pi¹tej hospitalizacji. Zg³osi³a siê do Kliniki bezporednio
po wizycie w poradni zdrowia psychicznego, podczas
której us³ysza³a od lekarza psychiatry, posiadaj¹cego
drugi stopieñ specjalizacji, s³owa: Pani ma schizofreniê, nigdy Pani nie bêdzie mog³a wyjæ za m¹¿!. Pytanie o ma³¿eñstwo, które zada³a lekarzowi mia³o charakter zupe³nie teoretyczny. Pacjentka nie snu³a w tym
czasie ¿adnych planów ma³¿eñskich, nie mia³a nawet
sympatii, z któr¹ mog³aby ewentualnie wi¹zaæ takie plany. S³owa psychiatry spowodowa³y, ¿e  jak wówczas
to okreli³a  zawali³ jej siê ca³y wiat. Nagle pojawi³y
siê myli o odebraniu sobie ¿ycia. Walcz¹c z nimi zg³osi³a siê po pomoc do Kliniki. Po rozmowie uspokoi³a
siê. Nie zachodzi³a potrzeba hospitalizacji. Pacjentka
zmieni³a lekarza i leczy³a siê ambulatoryjnie przez nastêpne cztery lata. Przeprowadzona zaraz na wstêpie
analiza dokumentacji szpitalnej, dane od pacjentki oraz
od jej rodziców, pozwoli³y na stwierdzenie, ¿e ka¿demu
z zaostrzeñ psychozy towarzyszy³y delikatne zmiany
nastroju, rzutuj¹ce jednak zarówno na zachowanie, jak

i treæ urojeñ. Skutkowa³o to zmian¹ rozpoznania ze
schizofrenii paranoidalnej na zaburzenia schizoafektywne oraz do³¹czeniem wêglanu litu do podtrzymuj¹cych
dawek neuroleptyku (najczêciej pochodnych piperazynowych fenotiazyny).
W czwartym roku leczenia ambulatoryjnego pacjentka wysz³a za m¹¿ za cudzoziemca i wyjecha³a do jednego z krajów skandynawskich. Nauczy³a siê jêzyka,
ukoñczy³a szko³ê uzyskuj¹c odpowiednik polskiego
wiadectwa maturalnego i podjê³a pracê zawodow¹ jako
sekretarka dyrektora du¿ej firmy handlowej. Przez ca³y
czas kontynuowa³a leczenie ambulatoryjne pod opiek¹
miejscowego lekarza rodzinnego, konsultuj¹c siê okresowo ze swoim polskim psychiatr¹. Po siedmiu latach
przyjecha³a do Polski na pogrzeb matki. Wydarzenie to
spowodowa³o dekompensacjê psychotyczn¹ i pacjentka
zosta³a poddana dwumiesiêcznej hospitalizacji w Klinice Lubelskiej. Objawom zespo³u paranoidalnego towarzyszy³y delikatnie zaznaczone obni¿enie nastroju i spadek aktywnoci. Od dwóch lat pacjentka przebywa poza
krajem, mieszka z mê¿em, pracuje, kontynuuje leczenie
ambulatoryjne. Dwukrotnie w ci¹gu roku, w okresach
wi¹t Wielkanocnych i Bo¿ego Narodzenia przyje¿d¿a
do Polski i konsultuje siê ze swoim psychiatr¹.
KOMENTARZ
Wydaje siê, ¿e dokumentowanie tego typu przypadków jest konieczne chocia¿by po to, aby odpowiadaj¹c
na pytania S¹du Rejonowego czy S¹du Biskupiego, dotycz¹ce przewidywania wp³ywu choroby na przebieg
ma³¿eñstwa, mo¿na oprzeæ siê nie tylko na przes³ankach
teoretycznych ale równie¿ na konkretnych przyk³adach
zaczerpniêtych z pimiennictwa powiêconego kazuistyce. Na zakoñczenie warto przytoczyæ cytowane wczeniej s³owa S. Ko³akowskiego [3]: Pamiêtajmy, i¿ czêsto
w odniesieniu do naszych pacjentów, w mo¿liwoci zawarcia konkretnego zwi¹zku ma³¿eñskiego widzimy
istotny czynnik terapeutyczny.
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