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Opis przypadku
Case report

Kontrowersje diagnostyczne wokó³ rozpoznania schizofrenii
u osoby przejawiaj¹cej zachowania antysocjalne
Diagnostic controversies concerning the diagnosis of schizophrenia
in a person manifesting antisocial behaviours
KATARZYNA KAMIÑSKA, STANIS£AW IZDEBSKI, JAN KOZIE££
Z Wojewódzkiego Orodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu
STRESZCZENIE
Cel. Podjêto próbê okrelenia zale¿noci miêdzy zachowaniami antysocjalnymi i schizofreni¹ oraz ustalenia przyczyn ustêpowania zachowañ antysocjalnych w przebiegu tej choroby. Poruszono równie¿ problem obligatoryjnego orzekania niepoczytalnoci
w przewlek³ych psychozach.
Przypadek. Przedstawiono postêpowanie diagnostyczne u osoby ujawniaj¹cej od wczesnej m³odoci zachowania antysocjalne,
niektóre o znacznej szkodliwoci spo³ecznej. Podstawy do rozpoznania schizofrenii istnia³y ju¿ w okresie szkolnym, jednak uczyniono to dopiero kilkanacie lat póniej, gdy u pacjenta wyst¹pi³y nasilone objawy wytwórcze  zw³aszcza omamy s³uchowe imperatywne, zwiêkszaj¹ce ryzyko zachowañ agresywnych i autoagresywnych.
Komentarz. W¹tpliwoci diagnostyczne w du¿ej mierze wynika³y prawdopodobnie z obawy, ¿e rozpoznanie przewlek³ej choroby
psychicznej bêdzie równoznaczne z orzeczeniem niepoczytalnoci, co skutkowa³oby niemo¿noci¹ przypisania choremu winy i trudnociami w powstrzymaniu jego aktywnoci.
SUMMARY
Objective. An attempt was made to establish firstly, the relationship between antisocial behaviours and schizophrenia, and
secondly, the reasons for antisocial behaviour abatement in the course of the disease. Moreover, the problem was discussed of compulsory judgment of the patients non-accountability in chronic psychotic disorders.
Case. The diagnostic process was reported concerning a person who had manifested antisocial behaviours, sometimes of a considerable social noxiousness, since early adolescence. Although as early as in the school age there had been justification for diagnosing
him with schizophrenia, the illness was diagnosed over a decade later, after the onset of exacerbated productive symptoms, especially
auditory imperative hallucinations increasing the risk of aggressive and self-aggressive behaviours.
Commentary. Diagnostic doubts were due mostly to the apprehension that the diagnosis of a chronic mental disorder would
be equipotent with the judicial decision about the patients non-accountability, in consequence of which he could not be deemed guilty
and his activity could not be restrained.
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Wed³ug twórców klasyfikacji ICD-10 schizofreniê
dzieciêc¹, schizofreniê okresu adolescencji i schizofreniê u osób doros³ych rozpoznajemy wg tych samych
kryteriów diagnostycznych [1, 2]. Pomimo opracowania cis³ych kryteriów czêsto pojawiaj¹ siê w¹tpliwoci
diagnostyczne.
W pracach wielu autorów poruszany jest temat rozpoznawania schizofrenii w wieku dzieciêcym, odmiennoæ
objawów choroby w tym okresie ¿ycia, zaburzenia funkcjonowania spo³ecznego i emocjonalnego w okresie
przedchorobowym [3]. Okres zwiastunowy schizofrenii
u dzieci i m³odzie¿y mo¿e objawiaæ siê m.in. w postaci
zaburzeñ behawioralnych  zachowania agresywne, negatywne, jak np. odmowa chodzenia do szko³y, trudnoci
wychowawcze [1, 4]. W celu w³aciwego rozpoznania
nale¿y przeanalizowaæ dok³adnie objawy kliniczne, prze-

bieg zaburzeñ, czas utrzymywania siê objawów, funkcjonowanie przedchorobowe, obci¹¿enie rodzinne [1, 2].
Problem ten budzi takie zainteresowanie klinicystów,
gdy¿ wczesne rozpoznanie schizofrenii i wczesna interwencja terapeutyczna maj¹ du¿e znaczenie dla przebiegu choroby [1, 5], u³atwiaj¹ te¿ trafne opiniowanie
s¹dowo-psychiatryczne przez bieg³ych psychiatrów [6].
OPIS PRZYPADKU
B. ma 26 lat. Matka  pracownica zak³adów miêsnych, ojciec  mechanik. W rodzinie matki nie by³o
chorób psychicznych. Prawdopodobnie dwie siostry
ojca leczy³y siê psychiatrycznie. Wczenie dosz³o do separacji (34 r.¿.) i rozwodu rodziców (6 r.¿), wed³ug
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matki  powodu niezrównowa¿enia mê¿a, awantur i zdrad.
Ojciec przebywa³ jednorazowo na obserwacji w szpitalu psychiatrycznym. Podczas ci¹¿y zosta³a przez niego pobita, ale ci¹¿a przebiega³a bez komplikacji. Od
4 roku ¿ycia B. nie mia³ kontaktu z ojcem. Ma starsz¹
o 2 lata siostrê (obecnie pielêgniarkê) oraz m³odsz¹
o 10 lat siostrê przyrodni¹. B. urodzi³ siê z ci¹¿y II,
niepowik³anej, poród by³ o czasie, fizjologiczny, waga
3 850 g, bez patologii, Apgar 10 pkt. Siada³ od 6/12,
chodzi³ od 12/12, pierwsze s³owa 12/12. Powa¿nych
chorób ani urazów nie przechodzi³.
Przyprowadzony przez matkê do PZP dla Dzieci
i M³odzie¿y w 8 r.¿. (skargi na zachowanie w szkole).
Dokumentacja obejmuje okres do 18 r.¿. Po raz pierwszy badany testem Wechslera w poradni wychowawczozawodowej (6 r.¿.)  I.Q w skali pe³nej = 88, s³ownej
= 92, bezs³ownej = 86. Póniej trzykrotnie (8,13 i 15 r.¿.)
badanie powtarzano z podobnymi wynikami.
Pierwszy zapis EEG w 11 r.¿.  zapis o zmianach
uogólnionych z przewag¹ w okolicy skroniowo-potyliczno-ciemieniowej obustronnie. Kolejne zapisy (w 12,
13 i 15 r.¿.) tak¿e mia³y patologiczny charakter.
Od pierwszej wizyty w PZP w³¹czono tiorydazynê
w dawkach 1030 mg/die. Póniej do³¹czono karbamazepinê w dawkach 300500 mg/die. Leki bra³ przez ca³y
okres leczenia nieregularnie, okresowo odstawia³. W tym
czasie wpisy w dokumentacji, obrazuj¹ zachowania dyssocjalne i dysfunkcjonalne. Podjêlimy próbê nastêpuj¹cego ich pogrupowania.
 K³opoty wychowawcze i brak postêpów w nauce  np.:
na lekcjach nudzi³ siê, czêsto wychodzi³ z ³awki,
spacerowa³, rozmawia³, w domu nie potrafi³ zaj¹æ siê
lekcjami, ucieka³ od ich odrabiania, najchêtniej tylko
bawi³by siê i biega³ po podwórku, wydmuchiwa³ kulki
z plasteliny z rurki do dzieci, nie wykonywa³ poleceñ
nauczycieli, ucieka³ z lekcji, ca³¹ godzinê piewa³ na
lekcji nie reaguj¹c na uwagi nauczyciela, chodzi³
w czasie lekcji po budynku szkolnym i trzeba go by³o
szukaæ, podczas wycieczki nie szed³ z ca³¹ grup¹,
tylko ci¹gle ucieka³.
 Ujawniana wprost agresji.  np.: k³u³ dzieci szpilkami, zacz¹³ zapamiêtale biæ kolegê po g³owie i karku,
na polecenie nauczyciela aby przesta³ biæ, w ogóle
nie reagowa³, odci¹gany, szarpa³ siê z nauczycielem.
 Czyny przeciwko mieniu  np.: w wieku 14 lat
ukrad³ butelki z oran¿ad¹ z pojemnika w barze wchodz¹c przez okno.
 Agresja zwi¹zana z seksualnoci¹  w 15 roku ¿ycia
dokona³ podczas pobytu w szpitalu psychiatrycznym
zgwa³cenia oralnego innego pacjenta.
 Zachowania obserwowane przez psychiatrów i psychologów w bezporednim kontakcie  np.: ch³opiec
w bardzo trudnym kontakcie, na pytania odpowiada
pojedynczymi s³owami lub nie odzywa siê wcale,
wykazuje powolne tempo pracy i du¿e trudnoci
w koncentracji uwagi, niewielki kontakt emocjonalny, ubog¹ mimikê twarzy i gestykulacjê, wypowiedzi
wyci¹gane, prymitywne, wy³¹cznie w p³aszczynie

pytañ, je¿eli z czym siê nie zgadza  wybucha z³oci¹, agresj¹, po czym znowu zamyka siê w sobie, ambiwalentny, zmienny.
 Inne  np.: czêsto opowiada³ niestworzone rzeczy,
tak ¿e trudno by³o zorientowaæ siê kiedy mówi³ prawdê, a kiedy k³ama³. Czyta³ wy³¹cznie pismo wiête
i komiksy, twierdzi³, ¿e najlepiej czu³ siê w samotnoci. Gdy w 8 r.¿. spad³ na g³owê uciekaj¹c przez
p³ot przed nauczycielk¹, nie p³aka³ i nie skar¿y³ siê
na ból. W 13 r.¿. spad³ z okna ³ami¹c sobie oba nadgarstki i przedramiona, w trakcie pobytu w szpitalu
psychiatrycznym próba samookaleczenia oprawk¹ od
¿arówki. W domu zupe³nie bezczynny, nawet ³ó¿ka
nie z³o¿y³ po sobie.
Bardziej konkretnie przedstawia zachowania B. w ponad dziesiêcioletnim okresie list dyrektora szko³y podstawowej, do której uczêszcza³ 8-letni B.:
...Ch³opiec w bie¿¹cym roku sprawia ogromne k³opoty wychowawcze, utrudnia prowadzenie zajêæ lekcyjnych, uniemo¿liwia
skupienie uwagi przez pozosta³ych uczniów klasy. Jest bardzo
absorbuj¹cym uczniem. Wymaga ci¹g³ego g³askania i chwalenia
(mimo, ¿e nie zas³uguje na to), natomiast najmniejsza nawet nagana powoduje atak z³oci, który wy³adowuje na dzieciach, na ró¿nych przedmiotach, zwierzêtach, a nawet starszych. W dniu
17.10.1984 r. poza szko³¹ znaleziono kota z wyd³ubanymi oczyma. Wiadomoæ o tym donios³a kobieta mieszkaj¹ca w pobli¿u.
B. krwawi¹cego kota wrzuci³ na balkon, na którym by³a córka
kobiety. B. pocz¹tkowo nie przyznawa³ siê, póniej w obecnoci
dyrektora, zastêpcy dyrektora i pedagoga szkolnego przyzna³ siê,
lecz nastêpnego dnia znów odwo³a³. Czêsto opowiada niestworzone rzeczy, ¿e trudno zorientowaæ siê, kiedy mówi prawdê, a kiedy
k³amie. Agresja ch³opca jest tak nieoczekiwana i gwa³towna, i¿
obawiamy siê jakiego nieszczêcia.

Od 8 roku ¿ycia B. zalecono nauczanie indywidualne. Gdy mia³ 12 lat próbowano przywróciæ zwyk³y tok
nauczania, co nie powiod³o siê ze wzglêdu na agresjê
w stosunku do innych dzieci.
W okresie leczenia w PZP rozpoznawano: zespó³
nadruchliwoci, zaburzenia zachowania, ociê¿a³oæ
umys³ow¹, zaburzenia emocjonalne znacznego stopnia,
encefalopatiê niewiadomej etiologii i dysharmoniê rozwojow¹ znacznego stopnia z reakcjami sytuacyjnymi
znacznie nasilonymi, podejrzenie schizofrenii prostej,
dzieciêc¹ postaæ choroby Bleulera, osobowoæ schizoidaln¹, zaburzenia rozwoju osobowoci, schizofreniê
prost¹ i ciê¿k¹ charakteropatiê. Po raz pierwszy podejrzenie schizofrenii wysuniêto, gdy mia³ 14 lat. Kilka
miesiêcy póniej w zawiadczeniu dla S¹du (chodzi³o
o wspomnian¹ kradzie¿ z baru butelek z oran¿ad¹)
psychiatra rozpozna³: encefalopatia i charakteropatia,
podejrzenie schizofrenii dzieciêcej. Ten sam psychiatra wystawi³ tego samego dnia zawiadczenie w celu
uzyskania zasi³ku pielêgnacyjnego z rozpoznaniem
encefalopatii i dzieciêcej postaci choroby Bleulera. W¹tpliwoci, czy B. choruje na schizofreniê czy nie, nie
zosta³y jednoznacznie wyjanione do koñca leczenia
w Dzieciêco-M³odzie¿owej PZP. Z okresu 5 lat po zakoñczeniu leczenia w tej poradni nie ma dokumentacji.
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W aktach sprawy, która bêdzie opisana w dalszej kolejnoci, jest tylko informacja, ¿e w tym okresie B. odby³ 8-miesiêczny wyrok za rozbój dokonany wspólnie
i w porozumieniu z drugim skazanym (gro¿¹c natychmiastowym gwa³tem)  zabrali przedmioty o ³¹cznej
wartoci 105 z³. B. by³ hospitalizowany siedmiokrotnie.
Hospitalizacja 1. Pierwsza hospitalizacja w klinice
psychiatrycznej (14.r.¿.). Wypisany po trzytygodniowym pobycie (zaburzeñ zachowania o z³o¿onym uwarunkowaniu, m.in. na pod³o¿u encefalopatii okresu
wczesnodzieciêcego). Z listu ordynatora:
...w wyniku przeprowadzonej obserwacji nie stwierdzilimy zaburzeñ typu schizofrenicznego. Rozpoznajemy natomiast u niego encefalopatiê pochodz¹c¹ z okresu wczesnodzieciêcego, co potwierdzaj¹ zarówno wyniki badania EEG, jak i fakt istnienia g³êbokiego
deficytu w zakresie analizatora wzrokowego (WFDR 0,51), a przede
wszystkim typowy obraz psychopatologiczny w postaci charakteropatii: znacznie wzmo¿ona dra¿liwoæ i impulsywnoæ prowadz¹ce
do agresji i nieustannych konfliktów z otoczeniem. Do znacznego
nasilenia patologicznych zachowañ przyczynia siê niski poziom
krytycyzmu ch³opca, jego niedojrza³oæ emocjonalna i wrêcz infantylizm. W swoim postêpowaniu kieruje siê wy³¹cznie zasad¹
przyjemnoci, unikaj¹c wszelkich obci¹¿eñ, zw³aszcza wysi³ków
umys³owych (brak motywacji do nauki). Sytuacja rodzinna, brak
ojca, bezradnoæ matki, która wobec koniecznoci pracy zarobkowej
nie jest w stanie zapewniæ tak trudnemu ch³opcu odpowiedniego
nadzoru i wzmo¿onych oddzia³ywañ wychowawczych. Pacjent
przebywaj¹c sam w domu przed po³udniem nie wpuszcza tam
nauczycieli, a czas spêdza na niekontrolowanych przez nikogo wêdrówkach, czego wynikiem jest popadniêcie w konflikt z prawem
(sprawa w S¹dzie, prawdopodobnie o kradzie¿ z w³amaniem)....

Hospitalizacja 2. Krótko potem, ponownie hospitalizowany, tym razem na oddziale psychiatrycznym, nieklinicznym. W trakcie pobytu odnotowano ucieczkê
z oddzia³u (jednak sam po 2 godzinach powróci³), próbê
wy³amania drzwi i ucieczki powstrzyman¹ przez personel w dniu, w którym by³ bardzo wzburzony po odrzuceniu go przez pacjentkê i dosz³o do wspomnianej
próby samookaleczenia oprawk¹ od ¿arówki. W trakcie pobytu w oddziale mia³o miejsce wspomniane ju¿
zgwa³cenie oralne. Ostatecznie zosta³ wypisany na ¿¹danie matki, wbrew zaleceniom lekarskim. Rozpoznano
zaburzenia rozwoju osobowoci.
Hospitalizacja 3. W wieku 23 lat trafi³ na kolejny
oddzia³ psychiatryczny, celem przeprowadzenia obserwacji s¹dowo-psychiatrycznej. Sprawa, w której wystêpowa³ jako podejrzany dotyczy³a zgwa³cenia, którego
dopuci³ siê wobec dziewczyny, której kilka miesiêcy
wczeniej proponowa³ wspó³¿ycie, na co siê nie zgodzi³a. Oboje w wiêkszej grupie osób pili alkohol. B. chcia³
z ni¹ porozmawiaæ sam na sam, lecz odmawia³a, unika³a go. Wskutek mediacji jednego z ch³opaków zgodzi³a
siê na krótk¹ rozmowê. Zaprowadzi³ j¹ w ustronne
miejsce, gdzie nic nie mówi¹c ci¹gn¹³ z niej kurtkê,
przytuli³, ca³owa³, choæ oponowa³a. Gdy próbowa³a
odejæ  przewróci³ na ziemiê i po³o¿y³ siê na niej.
Mimo oporu zdo³a³ doprowadziæ do immisji. Sp³oszony
przez przypadkowego przechodnia natychmiast wsta³,
podci¹gn¹³ spodnie i uciek³. Pokrzywdzona nie mia³a

powa¿nych obra¿eñ, jedynie zaczerwienienie w okolicy
krocza i niewielki obrzêk warg sromowych mniejszych.
W materiale pobranym z pochwy nie by³o plemników.
Alkomat w godzinê po zdarzeniu wykaza³ u pokrzywdzonej 1,56 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. B. przes³uchiwany w tej sprawie w charakterze
podejrzanego nie przyzna³ siê do zarzutu. Twierdzi³, ¿e
w tamtym okresie by³ u babci. Biegli psychiatrzy zaproponowali obserwacjê szpitaln¹, do czego S¹d siê przychyli³. Przy przyjêciu do oddzia³u odnotowano, ¿e od
oko³o dwóch miesiêcy nast¹pi³a zmiana zachowania.
B. by³ agresywny, w nocy nie sypia³, twierdzi³, ¿e siê
boi, bo w telewizji mówi¹ o nim. S³ysza³ g³osy, które
mówi³y mu, ¿e go zabij¹. Ba³ siê o Papie¿a, gdy¿ wiedzia³, ¿e kto go w Polsce zabije. Z domu wychodzi³
tylko z matk¹, bo ba³ siê, ¿e go zabij¹. Matka mówi³a,
¿e by³ nieufny, nie rozmawia³ z nikim, mówi³ sam do
siebie. Nie mia³ znajomych ani przyjació³, gdy¿ od
dziecka by³ inny. Szereg wpisów w historii choroby:
twierdzi, ¿e s³yszy g³osy, twierdzi, ¿e jaka mafia mu
zagra¿a, twierdzi, ¿e jest przeladowany. W czasie
obserwacji wywa¿y³ drzwi i oddali³ siê z oddzia³u, aby
po ok. 1,5 godziny wróciæ (twierdzi³, ¿e by³ nad Wis³¹,
chcia³ siê utopiæ, ale obcy ludzie zaprowadzili go do
domu). Podczas rozmowy po tym zdarzeniu sta³ siê
niespokojny, zacz¹³ uderzaæ g³ow¹ o szafê, nastêpnie
w drzwi do kuchni, przez ok. 15 minut le¿a³ na pod³odze
(przytomny). Wsta³ samodzielnie i po³o¿y³ siê do ³ó¿ka.
Tego samego wieczoru, po kilku godzinach ponownie
niespokojny, nie reagowa³ na perswazjê, odpycha³ pielêgniarki, próbowa³ siê zamkn¹æ w ³azience. Zosta³ zabezpieczony pasami i podano mu octan zuklopentyksolu.
W karcie wypisowej w opisie stanu psychicznego przy
przyjêciu zanotowano halucynacje s³uchowe i prawdopodobnie wzrokowe, urojenia ksobne, przeladowcze.
Przy wypisie stwierdzono poprawê  ust¹pienie objawów psychotycznych. Rozpoznano: zaburzenia osobowoci pod postaci¹ osobowoci chwiejnej emocjonalnie
na pod³o¿u organicznego uszkodzenia centralnego uk³adu nerwowego. We wnioskach sformu³owanej wtedy
opinii s¹dowo-psychiatrycznej stwierdzono brak objawów upoledzenia umys³owego oraz choroby psychicznej. Biegli uznali, ¿e B. w czasie czynu mia³ w stopniu
znacznym ograniczon¹ zdolnoæ zarówno do rozpoznawania znaczenia czynu, jak i do pokierowania postêpowaniem. Uznano, ¿e nie stanowi powa¿nego zagro¿enia
dla porz¹dku prawnego i mo¿e braæ udzia³ w postêpowaniu procesowym. Równoczenie biegli zalecili w razie
kary pozbawienia wolnoci  zak³ad karny dla osób
z zaburzeniami psychicznymi z zaburzeniami osobowoci. W trakcie pobytu wykonano badanie CT g³owy
 obraz by³ prawid³owy, nastêpnie badanie NMR, gdzie
stwierdzono niewielk¹ torbiel pajêczynówki w okolicy
potylicznej. Zalecano leczenie karbamazepin¹.
Hospitalizacja 4. W miesi¹c po tej obserwacji B. trafi³ ponownie na inny oddzia³ psychiatryczny. Rozbi³ na
ulicy szyby w dwóch samochodach i szybê wystawow¹.
Przyznawa³ siê tylko do wybicia szyb w samochodzie
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pracodawcy, który odmówi³ mu wyp³acenia wynagrodzenia. Po miesi¹cu wypisany z rozpoznaniem osobowoci
chwiejnej emocjonalnie na pod³o¿u organicznym. Do karbamazepiny do³¹czono perazynê w dawce 400 mg/die.
Hospitalizacja 5. Tydzieñ póniej trafi³ ponownie na
ten sam oddzia³  przekazany z OIOM, gdzie przebywa³
dobê z powodu za¿ycia 60 tabl. Tegretolu (400 mg).
W trakcie pobytu mówi³ o zagro¿eniu ze strony innych
pacjentów, twierdzi³, ¿e s³yszy cichy g³os nakazuj¹cy,
aby zrobi³ sobie krzywdê, poczucie niejasnego zagro¿enia, gdy przebywa³ poza znanymi sobie miejscami. Po
uzyskaniu poprawy zosta³ przeniesiony do oddzia³u
dziennego, gdzie ze wzglêdu na skargi na omamy s³uchowe nakazuj¹ce autoagresjê, w³¹czono klozapinê,
podnosz¹c dawkê do 600 mg. Wypisany z rozpoznaniem
schizofrenii niezró¿nicowanej oraz osobowoci dyssocjalnej po dziewiêciomiesiêcznym pobycie z zaleceniami m.in. klozapiny 400 mg /die oraz perfenazyny depot i.m. 150 mg/14 dni.
Hospitalizacja 6. Dwa miesi¹ce póniej ponownie
trafi³ na oddzia³, po za¿yciu 50 tabl. klozapiny z alkoholem. W trakcie hospitalizacji przyznawa³ siê do g³osów imperatywnych (ma zrobiæ sobie krzywdê, pope³niæ samobójstwo, podci¹æ sobie ¿y³y). Pobyt trwa³ pó³
roku, przy wypisie stwierdzono redukcjê objawów wytwórczych i dominacjê objawów negatywnych procesu
schizofrenicznego. Zalecono klozapinê 400 mg/die oraz
perfenazynê 48 mg/die.
Hospitalizacja 7. Po dwóch latach B. ponownie trafi³ do tego samego oddzia³u. Powodem przyjêcia by³o
nasilenie omamów s³uchowych imperatywnych nak³aniaj¹cych do samobójstwa. Wypisany po miesi¹cu, gdy
uzyskano redukcjê objawów psychotycznych z zaleceniem klozapiny 500 mg/die oraz perfenazyny depot
100 mg/14 dni.
W okresie trzech ostatnich hospitalizacji leczy³ siê
regularnie w PZP dla doros³ych. W tym okresie obserwacje dotycz¹ na przemian omamów s³uchowych imperatywnych lub stwierdzaj¹ stan bez objawów wytwórczych z dominacj¹ objawów negatywnych. W czasie
szóstej hospitalizacji by³ badany na polecenie Wydzia³u
Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych S¹du Okrêgowego
celem ustalenia niezdolnoci do pracy. Bieg³y psycholog stwierdzi³ prawid³owy poziom intelektualny i zachowania o charakterze psychotycznym. Bieg³y psychiatra
rozpozna³ schizofreniê paranoidaln¹, stwierdzaj¹c znacznie nasilone objawy negatywne schizofreniczne, takie jak
zaburzenia ¿ycia uczuciowego, napêdu psychoruchowego, zaburzenia emocjonalne, autyzm, dereizm, zaburzenia mylenia. Bieg³y psychiatra przyj¹³ w oparciu o dokumentacjê, ¿e proces schizofreniczny rozpocz¹³ siê
w wieku 1314 lat. Orzeczono trwa³¹ i ca³kowit¹ niezdolnoæ do pracy powsta³¹ przed 18 rokiem ¿ycia
i przez 2 lata koniecznoæ opieki osoby drugiej.
Po uzyskaniu tego orzeczenia B. z³o¿y³ wniosek
o ponowne badanie przez inny zespó³ bieg³ych w sprawie karnej o zgwa³cenie, ze wzglêdu na ró¿nice rozpoznañ psychiatrycznych dotycz¹cych okresu, gdy czyn

mia³ miejsce. Sprawa by³a zawieszona na etapie wniesienia aktu oskar¿enia przez Prokuraturê ze wzglêdu na
leczenie psychiatryczne oskar¿onego. S¹d zwróci³ siê
do bieg³ych, którzy przeprowadzili obserwacjê szpitaln¹ z pytaniem, czy dokumentacja lekarska ma wp³yw
na treæ opinii s¹dowo-psychiatrycznej, a w szczególnoci, czy wnioski tej opinii pozostaj¹ bez zmian. Odpowied brzmia³a.
Biegli przeanalizowali zgromadzon¹ dokumentacjê lekarsk¹... istnieje odpis pobytu badanego w klinice psychiatrycznej..., gdzie
przebywa³ od 4.04. do 24.04.1991 r. i zosta³ wypisany z rozpoznaniem: Zaburzenia zachowania o z³o¿onym uwarunkowaniu, m.in.
na pod³o¿u encefalopatii z okresu wczesnodzieciêcego. Analiza zachowañ poprzedzaj¹cych pobyt w klinice w dokumentacji, jak i
zachowañ po pobycie w klinice, odpowiada cechom zachowañ ju¿
doros³ych zawartych w wydanej przez nas opinii  biegli przedk³adaj¹ kserokopiê epikryzy z leczenia klinicznego... Biegli podtrzymuj¹ swoj¹ opiniê wydan¹ po przeprowadzonej obserwacji s¹dowo-psychiatrycznej  uznaj¹c, ¿e jej istot¹ jest ocena poczytalnoci
w chwili pope³nienia zarzucanego czynu, a nie rozpoznanie kliniczne, do którego upowa¿niony jest ka¿dy lekarz psychiatra po
przeprowadzeniu badania, biegli przyjmuj¹, ¿e zawarte w dostarczonych zawiadczeniach fakty kliniczne tycz¹ innych zdarzeñ ni¿
ocena poczytalnoci i w swej istocie s³u¿¹ innym celom.

Po uzyskaniu tej opinii uzupe³niaj¹cej S¹d wyda³ postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii s¹dowopsychiatrycznej na okolicznoæ czy mo¿e wystêpowaæ
przed S¹dem w charakterze oskar¿onego i jak d³ugo bêdzie trwa³ okres jego niezdolnoci do stawiennictwa
przed S¹dem.
Kolejny zespó³ bieg³ych wyda³ opiniê, w której postawi³ u B. rozpoznanie schizofrenii paranoidalnej,
stwierdzaj¹c zniesienie zdolnoci do rozpoznawania
znaczenia czynu, jak i do pokierowania postêpowaniem
w stosunku do zarzutu oraz trwa³¹ niezdolnoæ do udzia³u w postêpowaniu przed S¹dem w charakterze oskar¿onego. Biegli stwierdzili te¿ brak powa¿nego zagro¿enia dla porz¹dku prawnego w obecnym czasie oraz
koniecznoæ sta³ego leczenia psychiatrycznego.
S¹d w obliczu sprzecznoci dwóch dotychczasowych opinii wyda³ postanowienie o kolejnym badaniu
s¹dowo-psychiatrycznym. Ostatnia opinia (z sierpnia
2003 r.) podtrzymywa³a rozpoznanie schizofrenii i
stwierdza³a zniesienie poczytalnoci w stosunku do zarzutu zgwa³cenia oraz niezdolnoæ do uczestnictwa w
postêpowaniu procesowym, prawdopodobnie trwa³¹.
Biegli u¿yli sformu³owania z dawnego kodeksu o braku
powa¿nego zagro¿enia dla porz¹dku prawnego.
KOMENTARZ
Nawet wród autorów niniejszego opracowania s¹
rozbie¿ne stanowiska odnonie interpretacji wieloletnich zachowañ antyspo³ecznych, ujawnianych przez pacjenta (czynów przeciwko mieniu pozostaj¹cych w kolizji z kodeksem karnym, agresji wobec otoczenia, w
tym przemocy o charakterze seksualnym). Jedne z nich

Kontrowersje diagnostyczne wokó³ rozpoznania schizofrenii u osoby przejawiaj¹cej zachowania antysocjalne

uznaj¹ te zachowania za wyraz rzekomopsychopatycznej postaci schizofrenii, która rozwija³a siê od okresu
dzieciñstwa, by w okresie dojrza³oci zró¿nicowaæ siê
w postaæ paranoidaln¹. Inne przyjmuj¹, ¿e schizofrenia
paranoidalna rozwinê³a siê równolegle do kszta³tuj¹cej
siê osobowoci w kierunku osobowoci dyssocjalnej.
Podobnie nierozstrzygniêty pozostaje dla nas status
uchwytnych w badaniach elektroencefalograficznych i
w rezonansie magnetycznym cech organicznoci w
centralnym uk³adzie nerwowym. Czy jest to po prostu
pod³o¿e schizofrenii (w rozumieniu grupy schizofrenii) w tym przypadku, czy te¿ zmiany te tylko towarzyszy³y na zasadzie koincydencji bardziej istotnym
procesom, które nie zosta³y uchwycone, pomijaj¹c ich
wyraz kliniczny. W tym drugim rozumieniu organicznoci znalaz³oby siê miejsce dla stawianego wielokrotnie rozpoznania charakteropatii (postaæ rzekomopsychopatyczna organicznych zaburzeñ osobowoci z
póniejszym zachorowaniem na schizofreniê). Powy¿sze dylematy wydaj¹ siê trudne do rozstrzygniêcia, jednak wyznaczaj¹ one w naszej ocenie obszar mo¿liwego
obecnie rozumowania diagnostycznego.
Jestemy zgodni, ¿e pierwsze podejrzenia schizofrenii odnotowane w ambulatorium w wietle póniejszych
losów B. wiadcz¹ o rozwijaj¹cej siê ju¿ w wieku 13
14 lat schizofrenii.
W okresie od czwartej hospitalizacji, przez kilka lat
nie ma informacji, aby pacjent wykazywa³ zachowania
antysocjalne. Stwarza to pole do innych spekulacji. Przyjmuj¹c koncepcjê schizofrenii rozwijaj¹cej siê od wczesnego dzieciñstwa, taka zmiana zachowania wiadczy
przede wszystkim o korzystnym wp³ywie leczenia klozapin¹. Je¿eli jednak przyj¹æ koncepcjê schizofrenii, jako
procesu nak³adaj¹cego siê na kszta³tuj¹c¹ siê w kierunku
dyssocjalnej osobowoæ, to tak¹ redukcjê zachowañ antysocjalnych mo¿na rozumieæ jako skutek samej schizofrenii. Mo¿liwe jest oddzia³ywanie procesu chorobowego na zasadzie swoistej lobotomii lub poprzez
opisywane w dokumentacji objawy negatywne (redukcja
wszelkiej aktywnoci, w tym zachowañ antysocjalnych),
a tak¿e wp³yw objawów pozytywnych (skierowanie zachowania od zachowañ antysocjalnych w stronê omamów s³uchowych oraz urojeniowej ich interpretacji).
Najwa¿niejsze jednak s¹ praktyczne skutki omawianych kontrowersji diagnostycznych. Naszym zdaniem
nie da siê utrzymaæ stanowiska cytowanego szeroko zespo³u bieg³ych, ¿e skoro cechy zachowañ doros³ych odpowiadaj¹ opisowi zachowañ z jego dzieciñstwa, to wystarcza do diagnozowania w obrêbie tej samej klasy
rozpoznañ. Biegli nie ustosunkowali siê do objawów
wytwórczych, które sami opisywali.
Nie zgadzamy siê te¿ z pogl¹dami, ¿e istot¹ opinii
s¹dowo-psychiatrycznej jest ocena poczytalnoci a nie
rozpoznanie kliniczne, gdy¿ w tym przypadku drugie
warunkuje pierwsze. Tak¿e nie przekonuje nas upowa¿nienie do rozpoznania klinicznego i interpretowania fak-

tów klinicznych w zale¿noci od celów, którym ta interpretacja ma s³u¿yæ. Biegli nie s¹ tutaj osamotnieni
 zbli¿one dzia³anie podj¹³ kilka lat wczeniej lekarz
prowadz¹cy B. wystawiaj¹c mu w ró¿nych celach dwa
ró¿ne zawiadczenia tego samego dnia (dla S¹du z podejrzeniem schizofrenii, a rozpoznaniem schizofrenii,
w celu uzyskania zasi³ku pielêgnacyjnego).
Zgadzamy siê z ostatnimi zespo³ami bieg³ych, którzy
stwierdzaj¹c schizofreniê, orzekali zniesienie poczytalnoci w stosunku do zarzutu, wykraczaj¹c nawet, w pierwszym przypadku, poza zakres sformu³owanych przez
S¹d pytañ. Opis zgwa³cenia (wg podzia³u Godlewskiego
by³ to tzw. typ kombinowany z elementami zgwa³cenia
w³adczego) bez znajomoci obrazu psychopatologicznego B., trudno jest oceniaæ jako zwi¹zany z ca³kowit¹
niepoczytalnoci¹. Jednak znaj¹c ten obraz psychopatologiczny  przyczyn¹ zniesienia poczytalnoci nie by³o
tu dzia³anie z motywacji psychotycznej (motywacj¹
do zgwa³cenia by³o tutaj zaspokojenie satysfakcji seksualnej, narzucenie swojej woli, ale paradoksalnie te¿
uspokojenie w³asnej niepewnoci w roli mêskiej z poszukiwaniem uznania u ofiary). lecz wp³yw schizofrenii
na mo¿liwoæ samokontroli zachowania, czyli niedostatek hamulców wolicjonalno-intelektualnych i ze strony uczuciowoci wy¿szej wobec mechanizmów popêdowo-emocjonalnych.
Mamy wra¿enie, ¿e nie jestemy osamotnieni w postulowaniu w przypadku chorych na schizofreniê mo¿liwoci orzekania w sprawach karnych innego, ani¿eli
ca³kowite zniesienie poczytalnoci, po uwzglêdnieniu
warunków koniecznych:
1) stworzenia przez Sekcjê Psychiatrii S¹dowej PTP
w miejsce dot¹d obowi¹zuj¹cej, innej konwencji
okrelaj¹cej, kiedy dzia³ania niezgodne z prawem,
wynikaj¹ce z motywacji niepsychotycznej, powinny
podlegaæ penalizacji, a nie leczeniu lub detencji;
2) powstania zak³adu karnego lub odpowiadaj¹cej mu
instytucji, gdzie mo¿liwa by³aby terapia adekwatna
do potrzeb skazanych osób chorych na schizofreniê.
Obecnie pozostaje w mocy konwencja, ¿e rozpoznanie schizofrenii oznacza w postêpowaniu karnym niepoczytalnoæ i za czyn nie mo¿na przypisaæ winy.
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