
Wstęp 

Populacja pacjentów z podwójnym rozpozna-
niem jest bardzo niejednorodna, co wynika z mno-
gości zmiennych, takich jak: rodzaj i nasilenie 
choroby psychicznej, rodzaj używanej substancji 
psychoaktywnej oraz związanych z nimi swoistymi 
zaburzeniami, poziomem umiejętności psycho-
społecznych pacjenta, otrzymywanym wsparciem 
i innymi czynnikami [1].

W ostatnich latach rośnie liczba osób z tzw. 
podwójną diagnozą – chorobą psychiczną i uzależ-
nieniem od jednego lub kilku środków psychoak-
tywnych. Związek przyczynowo-skutkowy naduży-
wania substancji psychoaktywnych i występowania 
psychoz może być różny. Nadużywanie substancji 
psychoaktywnych może pełnić rolę mechanizmu 
spustowego psychozy, może być także próbą sa-

 Streszczenie  Wstęp. W pracy przedstawiono na podstawie opisu przypadku trudności diagnostyczne, jakie pojawiły 
się w związku z hospitalizacją pacjentki z podwójna diagnozą w oddziale psychiatrycznym
Cel pracy. Wykrycie problemów diagnostycznych w przypadku osoby chorującej na zaburzenia afektywne i uzależ-
nionej od substancji psychoaktywnych.
Opis przypadku. 38-letnia kobieta z zaburzeniami nastroju i zachowania, nadużywająca substancji psychoaktywnych. 
Wnioski. Nadużywanie substancji psychoaktywnych u osoby chorującej na zaburzenia nastroju może być zarówno 
czynnikiem spustowym wystąpienia zaburzeń nastroju, jak i metodą samoleczenia. Jednoczesne współwystępowanie 
uzależnienia od środków psychoaktywnych z zaburzeniami nastroju może stwarzać duże problemy diagnostyczne 
i terapeutyczne.
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 Summary  Background. The article presents current problem of a patient with dual diagnosis – diagnosis of mental 
illness and alcohol and/or other substance dependence.
Objective. A case of dual diagnosis is presented, i.e. affective disorder concurrent with substance dependence. The 
problem of diagnostic and therapeutic difficulties was discussed.
Case report. A female patient aged 38 years with depression and drug dependence was described.
Commentary. Substance abuse in persons suffering from depression accelerates the onset of psychosis, and is 
responsible for more severe course of the disorder, lack of compliance in the treatment, and frequently also for the 
patients drug resistance. The co-occurrence of drug addiction with mood disorders may pose significant problems in 
diagnosis and treatment.
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moleczenia choroby lub występować niezależnie 
od siebie. Na podstawie badań wiadomo, że za-
burzenia psychiczne związane z używaniem alko-
holu lub narkotyków pojawiały się w ciągu całego 
życia u 17% badanych z ogólnej populacji, u 47% 
chorych na schizofrenię, u 56% pacjentów z zabu-
rzeniami afektywnymi dwubiegunowymi i u około 
30% osób z innymi zaburzeniami nastroju lub lęko-
wymi [2]. Badania nad współzachorowalnością (co-
morbidity) prowadzone od lat 80 ubiegłego wieku 
wskazały, że wiele osób nadużywających substancji 
psychoaktywnych było także diagnozowanych pod 
kątem zaburzeń psychicznych. Pacjenci z zaburze-
niami nastroju lub zaburzeniami lękowymi prawie 
dwukrotnie częściej ujawniali zaburzenia zwią-
zane z używaniem substancji psychoaktywnych 
[3]. W pracy przedstawiono na podstawie opisu 
przypadku trudności diagnostyczne, jakie pojawiły 
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się w związku z hospitalizacją pacjentki w oddziale 
psychiatrycznym.

Opis przypadku

Pacjentka, lat 38, mężatka, wykształcenie wyż-
sze, pracownik wyższej uczelni, matka jednego 
10-letniego dziecka została przyjęta do oddziału 
psychiatrycznego z powodu zaburzeń zachowania, 
chwiejności afektywnej i znacznie utrudnionego 
kontaktu słownego. Po przyjęciu do oddziału błą-
dziła po oddziale i pozostawała w skąpym kontak-
cie słownym oraz spowolnieniu psychoruchowym. 
Potwierdzała uczucie natłoku myśli i pustki my-
ślowej. Potwierdziła także nadużywanie alkoholu 
w okresie ostatniego roku. Nie potrafiła podać 
nazwy miejsca pracy, tematyki prowadzonych za-
jęć. Początkowo ze względu na niejednoznaczny 
obraz kliniczny i niemożność przeprowadzenia 
pełnego badania psychiatrycznego pacjentki brano 
pod uwagę: zaburzenia egzogenne świadomości 
lub schizofrenię ze względu na występujące m.in. 
objawy negatywne.

Z wywiadu od ojca wiadomo, że pierwsze nie-
pokojące rodzinę objawy pojawiły się po urodze-
niu dziecka, przed 10 laty. Obserwowano częste 
zmiany nastroju nieadekwatne do sytuacji oraz 
okresowo dziwaczne zachowania − skarżyła się na 
uczucie pustki myślowej i trudności w koncentracji 
uwagi. Była z tego powodu leczona psychiatrycznie 
ambulatoryjnie. 

Pacjentka odnośnie swojej osoby podała, że 
przyjmowała amfetaminę. Opisała objawy, jakie 
wówczas odczuwała – lęk, poczucie zagrożenia, 
natrętne myśli, że natychmiast musi wyjść z domu, 
gdyż w przeciwnym wypadku coś złego stanie się 
mężowi i dziecku, miała myśli rezygnacyjne. Podała, 
że piła alkohol dzień przed przyjęciem do szpitala, 
spożywała go od około roku, głównie wieczorami, 
zaś 3−4 dni przed przyjęciem − amfetaminę. 

Pacjentka pochodzi z rodziny pełnej, ma starszą 
siostrę. Oboje rodzice mają wykształcenie wyższe, 
są czynni zawodowo. W dzieciństwie rozwijała się 
prawidłowo, szkoły ukończyła o czasie, nie spra-
wiała trudności wychowawczych. Wyszła za mąż 

po studiach. Podjęła pracę zawodową. Jak podała, 
pierwszy epizod obniżonego nastroju miał miejsce 
w klasie maturalnej, następny – na III roku studiów 
– wtedy zaczęła przyjmować amfetaminę i pić 
alkohol. Od urodzenia dziecka pojawiały się stany 
obniżonego nastroju i spadku aktywności, które 
„leczyła” amfetaminą. Aby zniwelować okresowo 
pojawiający się lęk i zaburzenia snu, piła alkohol. 
Obawiała się podjąć leczenie psychiatryczne z po-
wodu negatywnej jej zdaniem oceny społecznej. 
Dopiero przed 5 laty, za namową rodziców, zgłosiła 
się do psychiatry, otrzymała leki przeciwdepresyj-
ne, które przyjmowała przez rok. 

W trakcie pobytu przeprowadzono badania 
psychologiczne (po kilku tygodniach od przyję-
cia, z uwagi na utrudniony kontakt słowny) oraz 
diagnostykę neuroobrazową. W badaniach psy-
chologicznych nie stwierdzono cech organicznego 
uszkodzenia CUN, co zostało potwierdzone w ba-
daniach EEG i TK głowy. 

Ostatecznie rozpoznano: zaburzenia afektywne 
dwubiegunowe, uzależnienie od środków psycho-
stymulujących, zespół amotywacyjny po amfeta-
minie. Skierowana została do Ośrodka Leczenia 
Uzależnień i została zakwalifikowana do grupy 
terapeutycznej dla osób z zaburzeniami nastroju. 

Omówienie

Osoby z rozpoznaniem podwójnej diagno-
zy sprawiają największe problemy diagnostyczne 
i terapeutyczne. Powodem tego stanu rzeczy mo-
że być niejednoznaczny, często zmienny obraz 
objawów klinicznych lub koncentrowanie się na 
jednym z rozpoznań – chorobie psychicznej lub 
uzależnieniu, które miało miejsce w prezentowa-
nym opisie przypadku w czasie leczenia ambula-
toryjnego. Dlatego należy podkreślić, jak bardzo 
ważne jest szczegółowe zebranie wywiadu oraz 
dokładne badanie psychiatryczne pacjenta, co 
z kolei umożliwia szybkie podjęcie odpowiednio 
zintegrowanej terapii. Dużą rolę odgrywa także na-
wiązanie dobrego kontaktu, stworzenie atmosfery 
zaufania i uwzględnienie indywidualnych potrzeb 
pacjenta [4].
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