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Czy lekarze rodzinni podejmują się leczenia  
zaburzeń psychicznych?

Do family doctors introduce psychiatric treatment?
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A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,   
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. Celem pracy było określenie, czy i jakie leczenie zastosowali lekarze rodzinni (lr) zanim skierowali 
swych pacjentów do psychiatrów.
Materiał i metoda. Badaniem objęto 120 wcześniej nieleczonych psychiatrycznie pacjentów, skierowanych przez lekarzy 
rodzinnych do psychiatry. Analizowano rozpoznanie psychiatrów, fakt podjęcia leczenia przez lr oraz zastosowane przez 
nich leki.
Wyniki. lr rozpoczęli leczenie w 26,6% przypadków. Podejmowali się leczenia depresji, dystymii, zaburzeń lękowych, 
unikali leczenia chorób otępiennych, uzależnienia od alkoholu, zaburzenia urojeniowego. najczęściej stosowali leki z grupy 
ssri, tianeptynę oraz BdA. odnotowano 4 przypadki niewłaściwego stosowania BdA.
Wnioski. 1. w badanej grupie lekarze rodzinni prawidłowo wybierali i stosowali leki przeciwdepresyjne oraz przeciwlękowe. 
2. odnotowano 4 przypadki nieprawidłowego stosowania benzodiazepin. 
Słowa kluczowe: zaburzenia psychiczne, lekarze rodzinni, leki.

Background. The aim of the study was to assess if and what treatment was introduced by Fd before they sent 
patients to psychiatrists.
Material and methods. The study group consisted of 120 patients, previously not treated psychiatrically, who were sent by Fd 
to psychiatrists. diagnoses, decision of introduction of the treatment and chosen drugs were analyzed. 
Results. Fd introduced the treatment in 26.5% of study group. The positive decisions to start pharmacological treatment were 
noted in cases of depression, dysthymia, anxiety disorders but not in delusional disorder, dementias, alcohol addiction. Fd 
treated patients usually with ssris, tianeptine, benzodiazepines (BdA). 4 cases of improper use of BdA were observed.
Conclusions. 1. in the study group Fds chose and used anti-depressive and anti-anxietic drugs properly. 2. 4 cases of improper 
use of BdA were observed.
Key words: psychic disorders, family doctors, drugs.

Streszczenie

Summary

Wstęp
wśród zgłaszanych lekarzom rodzinnym objawów są 

typowe objawy psychopatologiczne, ale też liczne, wyma-
gające diagnostyki, objawy somatyzacyjne. 

Cel pracy
Celem pracy było określenie, czy i jakie leczenie zasto-

sowali lekarze rodzinni zanim skierowali swych pacjentów 
do psychiatrów.

Materiał i metoda
Badaną grupę stanowiło 120 pacjentów (84 kobiety i 36 

mężczyzn) skierowanych przez lekarzy rodzinnych do po-
radni zdrowia psychicznego. Pacjenci nie byli wcześniej le-
czeni psychiatrycznie. Średni wiek wyniósł 42,3 roku (prze-
dział: 18–67 lat). Analizowane dane były zbierane podczas 
standardowego wywiadu na pierwszej wizycie u psychiatry 
i potwierdzane po 3 miesiącach. istniała konieczność we-
ryfikacji ostatecznego rozpoznania, zwłaszcza w przypad-
kach wymagających przeprowadzenia badań dodatkowych. 
rozpoznanie było oparte na 10. edycji międzynarodowej 
klasyfikacji Chorób iCd-10. odnotowywano decyzję leka-
rzy rodzinnych co do podjęcia leczenia stanu psychiczne-

go. Przedmiotem analizy były również zastosowane leki, 
długość ich stosowania oraz zasadność ich zlecania w kon-
tekście ostatecznego rozpoznania postawionego przez psy-
chiatrę. 

Wyniki
w badanej grupie próbę leczenia podjęto u 32 (26,66%) 

pacjentów. lekarze rodzinni rozpoczynali leczenie u pa-
cjentów z zaburzeniami nerwicowymi, zwłaszcza z istnieją-
cymi objawami lękowymi, a także w przypadkach epizodu 
depresyjnego i dystymii. każdorazowo zaś bezpośrednio do 
psychiatry kierowali pacjentów z zaburzeniami otępienny-
mi, z zaburzeniem urojeniowym, uzależnionych od alkoho-
lu. w leczeniu stosowali leki przeciwdepresyjne, głównie 
z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu serotoniny 
(ssri), tianeptynę oraz benzodiazepiny (BdA). Psychiatrzy 
nie mieli zastrzeżeń co do stosowanych leków przeciwde-
presyjnych i prokognitywnych, natomiast w 4 przypadkach 
stwierdzili zbyt długie, tj. trwające powyżej 3 tygodni, sto-
sowanie leków z grupy benzodiazepin. w 3 przypadkach 
okres ten był dłuższy niż 3 miesiące. 

Dyskusja
lekarze rodzinni w znacznym odsetku starali się wpro-

wadzić leczenie psychiatryczne. każdorazowo rezygnowali 
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przy czym w 3 przypadkach trwało co najmniej 3 miesią-
ce. Takie stosowanie BdA prowadzi do uzależnienia i nie-
korzystnych następstw, w tym działania depresjogennego, 
pogorszenia funkcjonowania poznawczego i motoryczne-
go, zwłaszcza u ludzi starszych. Udowodniono znaczący 
wpływ stosowania BdA na zwiększoną częstość złamań 
w obrębie stawu biodrowego [4]. Pomimo oczywistych nie-
korzystnych następstw, zwłaszcza długotrwałego przyjmo-
wania benzodiazepin, są one jednymi z najczęściej przepi-
sywanych leków [5].

Analiza nie obejmowała przyczyn, z jakich lekarze ro-
dzinni kierowali pacjentów do psychiatry. oprócz wzglę-
dów formalnych i refundacyjnych potencjalną przyczyną 
mógł być brak poprawy po zastosowanym leczeniu. Średnia 
czasu stosowania leków przeciwdepresyjnych sugeruje, że 
był on wystarczający do określenia efektywności leczenia. 
można więc przypuszczać, że to nieskuteczność zastoso-
wanego leczenia była powodem konsultacji psychiatrycz-
nej. należy pozytywnie ocenić podejmowanie próby lecze-

z samodzielnego leczenia w przypadkach zaliczanych zwy-
czajowo do tzw. „dużej psychiatrii”. z pewnością w sporej 
części było to podyktowane względami refundacyjnymi, 
które w ostatnich latach zauważalnie utrudniły leczenie 
lekarzom różnych specjalności. Badanie przeprowadzono 
w latach 2010–2012, kiedy to dokonywano licznych zmian 
w regulacjach refundacyjnych. znajomość rejestracji po-
szczególnych preparatów i związany z tym stopień refunda-
cji środka leczniczego mógł stanowić jeden z problemów, 
dla których lekarze rodzinni preferowali kierowanie pacjen-
tów do poradni zdrowia psychicznego (PzP). 

spośród leków przeciwdepresyjnych lekarze rodzinni 
wybierali leki powszechnie stosowane i uznawane za bez-
pieczne, tj. ssri oraz tianeptynę. leki te są powszechnie 
stosowane w zaburzeniach depresyjnych, jak i lękowych [1, 
2] i ich wybór był w pełni zasadny [3]. zalecano też BdA. 
w większości przypadków stosowanie BdA było zgodne ze 
wskazaniami i zasadami terapii. Jednakże w 4 przypadkach 
odnotowano zbyt długie ich stosowanie (ponad 3 tygodnie), 

Tabela 1. Szczegółowe dane dotyczące rozpoznania zaburzenia psychicznego oraz leczenia

Rozpoznanie Kod wg 
ICD-10

Liczba przypadków  
(% podgrupy)

Liczba przypadków
leczonych w POZ 
(% podgrupy)

Średnia długość 
trwania leczenia Stosowane leki

zaburzenie obse-
syjno-kompulsyjne F42 12(10%) 3(25%) 34 dni

tianeptyna, 
fluwoksamina,
mirtazapina,
BDA 

zaburzenie soma-
tyzacyjne F45 14(11,66%) 4 (28,57%) 45 dni

tianeptyna,
fluoksetyna,
BDA

zaburzenie depre-
syjne i lękowe 
mieszane

F41.2 26(21,66%) 4(15,38%)
37 dni

fluoksetyna,
paroksetyna,
tianeptyna, 

zaburzenie lęko-
we z napadami 
paniki

F41.0 8(6,66%) 5(62,5%) 24 dni
BDA,
sertralina,
paroksetyna, 

zaburzenie lęko-
we uogólnione F41.x 15(12,5%) 8(53,33%) 44 dni

tianeptyna,
paroksetyna,
BDA

zespół stresu 
pourazowego F43.1 1(0,83%) 1(100%) 15 dni BDA

dystymia

F34.1 10(8,33%) 3(30%) 49dni

fluoksetyna,
tianeptyna,
paroksetyna 
mianseryna

epizod depresji
F32 7(5,83%) 3(42,85%) 38 dni

paroksetyna,
sertralina
mianseryna 

Uzależnienie od 
alkoholu F10 8(6,66%) 0 - -

Choroba Alzhei- 
mera F00 3(2,5%) 0 - -

otępienie w cho-
robie Parkinsona F02.3 2(1,66%) 0 - -

Łagodne zaburze-
nia poznawcze F06.7 5(4,16%) 0 - leki prokognitywne

organiczne zabu-
rzenia nastroju F06.3 5(4,16%) 1(20%) 35 dni moklobemid

zaburzenie uroje-
niowe F22 4(3,33%) 0 - -
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Wnioski
w badanej grupie lekarze rodzinni prawidłowo wybie-

rali i stosowali leki przeciwdepresyjne oraz przeciwlękowe.
odnotowano 4 przypadki nieprawidłowego stosowania 

benzodiazepin. 

nia zaburzeń psychicznych przez lekarzy rodzinnych, gdyż 
skraca to czas oczekiwania na poprawę, zwłaszcza w kon-
tekście długiego zazwyczaj oczekiwania na poradę w PzP. 
Badanie nie objęło pacjentów, którzy otrzymali skuteczne 
leczenie od lekarzy rodzinnych i w związku z tym nie zo-
stali skierowani do PzP.
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