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Usłyszeć od pacjenta:  
„Darowała mi Pani kolejne życie”

Wywiad z dr Jolantą Klemens 

Sławomir Murawiec: 
Kiedy słuchałem wykładu 
Pani Doktor na temat le-
czenia esketaminą, moją 
uwagę zwrócił przede 
wszystkim sposób my-
ślenia, który był wyraźnie 
widoczny w tle opisów 

sytuacji pacjentów przedstawianych w trakcie tej pre-
zentacji. Były oczywiście fakty, konkretne osoby leczone 
z sukcesem tą substancją — ujęte jednak w bardzo bli-
skich mi ramach. Może zacznę od bardzo konkretnego 
skojarzenia, które nasunęło mi się w trakcie Pani wykładu. 
Kiedyś opracowywałem publikację na temat początków 
farmakoterapii psychiatrycznej w USA i Kanadzie, tuż po 
tym, jak stały się dostępne pierwsze w historii psychiatrii, 
przełomowe leki. Zwróciłem uwagę na zupełnie inny 
sposób myślenia autorów opisów z tamtego okresu. Nie 
koncentrowali się tak bardzo na ustępowaniu konkret-
nych objawów. My zaś obecnie często tak myślimy — na 
przykład w badaniach leków skupiamy się na obniżeniu 
nasilenia objawów depresyjnych ocenianych za pomocą 
odpowiedniej skali. Autorzy z tamtego okresu przełomu 
w psychiatrii koncentrowali się na tym, co zastosowanie 
leku zmienia w życiu pacjenta. Jak życie osoby leczonej 
zaczyna się różnić od funkcjonowania bez leczenia. 
I w wykładzie Pani Doktor odkrywałem te same elementy. 
Opisywała Pani nie tyle, że dany pacjent był mniej depre-
syjny, ile jak się zmieniło jego życie. W kontekście historii 
i przyszłości, a od czasu lektury tamtych tekstów z okresu 
przełomu w psychiatrii wydaje mi się to kluczowe.

Jolanta Klemens: Uśmie-
cham się… Medycyna raz 
jest sztuką, raz matematy-
ką, a tak naprawdę sztuką 
ubraną w matematyczne 
wzory. Matematyka mówi 
o objawach, które mniej 
lub bardziej, z wykorzysta-

niem różnych narzędzi, możemy wymierzyć. Matematyka 
mówi o dawkowaniu i łączeniu leków. Ale to sztuka 
sprawia, że, obserwując efekt swojego postępowania te-

rapeutycznego, uśmiecham się. Spojrzenie na człowieka, 
na jego potrzeby, możliwości, komfort życia. Może to 
Pana zdziwi, ale nauczyłam się tego ponad 20 lat temu 
lub jeszcze dawniej, gdy u pacjentów z rozpoznaniem 
zaburzeń psychotycznych stosowałam leki depot. Obser-
wując przez wiele lat moich pacjentów, widziałam, jak 
w wyniku regularnego leczenia zmieniają się ich potrzeby 
i poprawia się ich jakość życia. Z tego też powodu uzu-
pełniłam swoje kwalifikacje zawodowe studiami psycho-
terapii. Nie wystarczy, aby minęły objawy pozytywne, nie 
wystarczy, żeby poprawił się nastrój. Chciałam czegoś 
więcej. Umożliwia to zarówno psychoterapia, możliwość 
kontaktów z przedstawicielami środowiska medycznego, 
którzy myślą podobnie, jak i nowoczesna farmakoterapia.

S.M.: Dokonała Pani Doktor ciekawego zestawienia. 
Pacjenci z najpoważniejszymi chorobami psychicznymi, 
mam tu na myśli przywołanie pacjentów ze schizofrenią, 
i ciężka lekooporna depresja. A jak to jest w przypadku 
owych pacjentów z depresją? Ich życie pod wpływem 
leczenia podlega równie ważnym przemianom?
J.K.: Początkowo jest niedowierzanie, zaprzeczanie. Co? 
Ja? Depresja? Passe... Dodatkowo otoczenie utwierdza 
te osoby w ich sposobie myślenia: „No coś ty, zawsze 
tak silny, odpowiedzialny, zorganizowany, ze wszystkim 
dawałeś sobie radę… Ty i depresja? I znowu STOP. Może 
to jednak nie ja? A potem jest coraz gorzej. Wypadamy 
z ważnych ról — początkowo życiowych, społecznych, 
a na końcu zawodowych. Pogłębia się nasza frustracja, 
wzrasta poczucie, że nic nie jest warte naszej uwagi, my 
nie jesteśmy nic warci. Nawet jeszcze nie ma obniżonego 
nastroju, ale pojawiło się już poczucie utraty własnej war-
tości. Przestajemy mieć ochotę na seks. Jakże często trud-
no partnerowi wytłumaczyć, że teraz nie mam nastroju. 
Pojawiają się oskarżenia: kogoś masz, nie kochasz mnie. 
I ta druga strona, zamiast pomóc, z poczuciem nieade-
kwatnej krzywdy odsuwa się. No i spirala się nakręca…
I to jest ten moment, gdy powinien pojawić się ktoś 
rozumny! Rozumny — niekoniecznie znaczy lekarz, 
pielęgniarka czy nauczyciel, czasami jest to duchowny, 
z reguły już po swoich przejściach i leczeniu. Mam taką 
obserwację, że najbardziej konstruktywnie myślą ludzie 
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najprostsi. Prosty człowiek najszybciej, taktownie, ale bez 
owijania powie: „Chopie, idź się leczyć, nic tu po tobie. 
Baba też z ciebie nic nie ma. Idź do miasta, do doktora”. 
Tu często pada nazwisko dobrego i zaufanego lekarza. 
I tak ów pacjent trafia do zaufanego doktora. 
Prości ludzie to dobrzy ludzie. Ufni i stosujący się, zwłasz-
cza początkowo, do zasad leczenia. 
Nieco trudniej jest z tymi bardziej wykształconymi, którzy 
czytają informacje w internecie, ulotki, pytają, dyskutują, 
sprawdzają, mają swoje teorie. I dobrze, niech mają. Spró-
bujmy wbić się z naszymi teoriami, z naszą wiedzą, w ich 
świat. One mogą istnieć równorzędnie. Włączamy tabletki 
i pada pytanie: „psychotropy?!”. Na końcu tego pytania 
powinien pojawić się smok ziejący czerwonymi językami 
ognia. Trzeba właśnie te jęzory ognia skrócić u podstawy. 
Nie ma się czego bać. Leki wymyślili mądrzy ludzi. Kiedyś 
bez leków ludzie spędzali wiele lat w zakładach psychia-
trycznych, a teraz zakłady są likwidowane. Nowoczesne 
leki powodują, że jeśli w miarę wcześnie włączy się je 
do  terapii, to nikt oprócz samego pacjenta, jego rodziny 
i najbliższych nie musi o tym wiedzieć. Ile osób, które 
regularnie leczą się z powodu depresji, zajmuje kierowni-
cze, bardzo ważne stanowiska? Spotykając ich w różnych 
urzędach, instytucjach, nie mamy nawet pojęcia, że są 
objęte opieką psychiatryczną. To wartościowi ludzie, na 
tyle zdrowi, że mają wgląd w proces chorobowy. Szukają 
pomocy specjalistów, leczą się, stają się coraz bardziej efek-
tywni w działaniu. Podejmują decyzje. Są dobrymi ojcami, 
matkami, rodzicami, dziećmi. Są doskonałymi pracowni-
kami, szefami. Mają coś jeszcze poza wiedzą — mądrość, 
zrozumienie i pierwiastek ludzki. Stają się w środowisku, 
w którym funkcjonują, „apostołami” krzewiącymi kult 
potrzeby leczenia nie tylko ciała, ale przede wszystkim 
„ducha”. Duch to nasze emocje, nasze myśli, nasze ma-
rzenia, nasza siła, która marzenie przekuwa w czyn. Jest 
jedno ale — za tym stoi Człowiek i jego Człowieczeństwo. 

S.M.: Powiedziała też Pani Doktor, że „chciała czegoś 
więcej”. Czegoś więcej dla siebie i czegoś więcej dla 
swoich pacjentów. 
J.K.: Dla moich pacjentów i dla mnie samej. Nie wystarczy 
mi tylko fakt, że porzucą oni myśli i zamiary samobójcze, 
że zaczną wstawać rano z łóżka, zrobią herbatę, może 
śniadanie. Włączą odbiornik, mądrzej lub mniej pośmieją 
się, oglądając telewizję czy słuchając radia, czytając prasę 
lub rozmawiając z ludźmi. Na kolejnym etapie moje ocze-
kiwania rosną: pragnę, aby wyszli do ludzi, byli wśród nich. 
Na początku może tylko po to, aby słuchać. Chcę, by po 
pewnym czasie zaczęli włączać się do rozmowy, wyrażać 
własne zdanie. Aby zaczęli być coraz bardziej samodzielni. 
Aby poprawiały się relacje w środowisku zawodowym, 
domowym, w tym bliskość między partnerami. 

Kolejny bardzo ważny etap to odzyskiwanie utraconej 
pozycji rodzinnej, społecznej, zawodowej.
I w tym miejscu z pomocą przyszła esketamina. Niezwykła 
cząsteczka! Pomijając, że działa „prawie natychmiast”, 
to najistotniejsze z mojego punktu widzenia jest to, co 
dzieje się nieco później. Natychmiast po podaniu, po 
około kwadransie, ustępuje niepokój, uczucie ciężaru 
psychicznego, napięcie. Stopniowo poprawia się nastrój. 
U każdego z moich pacjentów po różnym czasie. To co 
najistotniejsze, to element, który łączy wszystkie przypadki 
— niezwykle znamienna poprawa sprawności funkcji po-
znawczych, decyzyjności, samooceny. Osoby te dokonują 
rzeczy niemożliwych na poprzednim etapie leczenia.
Esketamina powoduje, że „ktoś/coś” ściąga z nich „ciężar 
ugniatający ich serce”. Odzyskują swobodę myślenia 
i radość życia, zdolność koncentracji i podejmowania 
decyzji. Myśli stają się jaśniejsze, myślenie bardziej zborne 
i konstruktywne, a przy tym wszystkim stają się milsi 
i bardziej wyrozumiali dla ludzi. 
Poczyniłam obserwację, że esketamina powoduje, iż ludzie 
nabierają odwagi do wejścia w proces psychoterapeutycz-
ny. Mają siłę, by zmierzyć się z problemami, które często 
przez wiele lat hamowały ich rozwój osobisty czy zawodo-
wy. Esketamina odhamowuje myślenie w tym najbardziej 
pozytywnym znaczeniu. Poprawia zdolność do zgłębiania 
siebie i umiejętność wyrażania swoich potrzeb.
Czy jest coś piękniejszego dla lekarza, niż usłyszeć od 
swojego pacjenta: „Darowała mi Pani kolejne życie”? 
Jest jeszcze jeden bardzo istotny aspekt związany ze 
stosowaniem esketaminy — charakterystyka produktu 
leczniczego wymusza na nas i na naszych pacjentach 
konieczność zatrzymania się, poświęcenia czasu — le-
karz pacjentowi, a pacjent samemu sobie. Godzina to 
jednocześnie wiele i niewiele, ale te 60 minut błogostanu 
daje relaks oraz siłę na kolejne dni i wyzwania. Dlatego 
tak istotne jest stworzenie optymalnych warunków dla 
podawania esketaminy na terenie poradni. 

S.M.: W tym, co pani Doktor mówi, jest wiele fascynują-
cych wątków. Słyszę odzew na moje pytanie zadane na 
początku „Jak życie osoby leczonej zaczyna się różnić od 
funkcjonowania bez leczenia?”. Pani Doktor odpowiada: 
„Czy jest coś piękniejszego dla lekarza niż usłyszeć od 
swojego pacjenta, że darowała mu Pani kolejne życie? 
Ale idźmy dalej. Ten pacjent trafia do zaufanego doktora, 
czyli do Pani. I ten doktor musi umieć z nim porozma-
wiać. Jeśli medycyna raz jest sztuką, a raz matematyką, 
to rozumiem, że psychiatria tak samo. Chciałbym więc 
zapytać o tę sztukę leczenia. Po pierwsze, jakie nasta-
wienie ma Pani, kiedy przychodzi pacjent i świta myśl, że 
„oho, może eskatemina?”. Jak proces leczenia zaczyna 
się w umyśle lekarza?
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J.K.: Z pacjentami jest tak, jak ze słynnym pudełkiem cze-
koladek — „nigdy nie wiesz, co w nim znajdziesz, zanim 
nie otworzysz”. Dlatego nigdy z góry nie zakładam, kto 
z czym przychodzi. Czasem pacjenta „wyprzedza jakaś 
historia” lub przychodzi z dokumentacją medyczną, w tym 
leczenia psychiatrycznego. Zbieram wywiad, pozwalam 
pacjentowi oswoić się z nową dla niego sytuacją. Poznaję 
go w kontekście wielu sfer życia. Zapoznaję się z doku-
mentacją medyczną dotyczącą schorzeń somatycznych, 
wyników badań. I to jest ta matematyka. Pojawia się teraz 
element sztuki – płynne przejście do problemu, z jakim 
pacjent przyszedł. Bywa, że nie jest przekonany, czy trafił do 
właściwego lekarza… Pierwsze diagnozowanie odbywa się 
w wersji, nazwijmy to, soft. Rozmawiam z pacjentem, a jeśli 
jest taka możliwość, omawiam objawy ze szczególnym 
zwróceniem uwagi, jak poszczególne z nich wpływają na 
jakość życia. Delikatnie, krok po kroku, bardziej podążam 
za pacjentem, ale czasami też z konieczności utrzymania 
ram rozmowy wyprzedzam go o „pół kroku”. Odbywa się 
to trochę jak w procesie psychoterapeutycznym: ustalenie 
początkowych celów leczenia, podążanie za aktualną 
potrzebą pacjenta. Jednak w mojej głowie, już podczas 
pierwszego kontaktu z każdym pacjentem powstaje 
długoterminowy plan leczenia — wyeliminowanie ob-
jawów osiowych choroby podstawowej, zaopiekowanie 
się pacjentem ogólnie pod kątem zdrowotnym, przysłu-
gujących mu uprawnień z tytułu na przykład świadczeń 
ZUS, KRUS, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności itp. 
Ustalamy wspólnie program leczenia farmakologicznego. 
Przedstawiam różne możliwości, pokazuję plusy i minusy 
poszczególnych opcji terapeutycznych.
Kiedy pojawia się myśl o esketaminie? Ona jest cały czas 
jako jedna z opcji. Jeśli widzę, że pacjent jest w znacznie 
obniżonym nastroju, w stanie silnego napięcia, lęku, 
zdezorganizowany — omawiam opcję leczenia eske-
taminą już na początku naszego kontaktu, jako jedną 
z możliwych. Wskazuję na taką sposobność. Oczywiście, 
początkowo pacjent przyjmuje leki doustne, zgodnie 
z CHPL. Ale po tylu latach doświadczeń, na bardzo 
wczesnym etapie leczenia jestem w stanie przewidzieć 
dalszy scenariusz chorowania i zdrowienia pacjenta. 
Esketamina jest z pewnością dobrym rozwiązaniem 
dla pacjentów aktywnych zawodowo, podejmujących 
w ramach codziennych obowiązków wiele różnych — 
trudnych i ważnych decyzji. Doskonale sprawdza się tam, 
gdzie sprawność i jasność umysłu to cechy najbardziej po-
żądane. „Rzucam ziarno, aby kiełkowało”. Moja dewiza 
leczenia to proponowanie pacjentom lub informowanie 
o wszystkich znanych mi obecnie i dostępnych opcjach 
terapeutycznych, niezależnie od ich kosztów. Uważam, 
że jako lekarz mam obowiązek informować, a nie mam 
żadnego prawa oceniać. Bo z naszymi pacjentami to tak, 

jak i w życiu — nie zawsze ten, kto jeździ Lamborghini 
ma pieniądze, i nie zawsze ten, kto jeździ tramwajem 
i nosi ubrania z sieciówek, ich nie ma. Poza tym, w obliczu 
choroby i możliwości leczenia, często mobilizują się całe 
rodziny, aby zrefundować koszty leczenia.

S.M.: Jak wygląda ta rozmowa? Jakich słów i argu-
mentów Pani Doktor używa, zalecając esketaminę? 
Czy musi usilnie przekonywać, czy dzieje się to płynnie 
i bezkolizyjnie? 
J.K.: Ponownie jak życiu — nie można nic robić na siłę. 
Bardzo często jest to wiele rozmów. Omawiam w trak-
cie wizyt z pacjentem, a bywa że i z rodziną, działanie 
esketaminy, zapoznaję z materiałami informacyjnymi/ 
/edukacyjnymi przygotowanymi w formie broszur przez 
firmę farmaceutyczną specjalnie do edukacji pacjentów. 
Pokazuję trainer. Opowiadam o innych przypadkach. 
Dlaczego? Dlatego, że to, co znajdziemy w piśmienni-
ctwie, to suche fakty. A ja pracuję z ludźmi, z ich emo-
cjami. Wkładam też swoje emocje. Dlatego łatwiej mi 
dzielić się własnymi spostrzeżeniami z procesu leczenia 
esketaminą również z tego poziomu emocjonalnego. 
Emocje często mówią więcej niż słowa i są znacznie 
bardziej przekonujące. Pacjent poprawia się na lekach 
doustnych do jakiegoś poziomu, który prawdopodob-
nie, jeszcze kilka miesięcy temu byłby dla mnie w miarę 
satysfakcjonujący. Jednak — nawiązując do naszych 
samochodów — jeżeli z „malucha” człowiek przesiadł 
się do „mercedesa”, to już zawsze będzie widział i czuł 
tę różnicę. I tak jest z esketaminą. Poza tym, że poprawia 
ogólny stan psychiczny pacjenta, eliminuje obniżony 
nastrój prawie natychmiast, bo do kilkudziesięciu mi-
nut od podaniu leku (właściwość osobnicza). Na krócej 
lub dłużej łagodzi lęk, daje pacjentowi poczucie ulgi, 
a w efekcie długoterminowo i rewelacyjnie poprawia 
jakość życia. Pacjenci stosujący esketaminę odkrywają 
w sobie zasoby intelektualne, emocjonalne, o które do 
tej pory się nie podejrzewali. Mówią o „jasności umysłu”. 
Powoduje to, że bezwzględnie lepiej radzą sobie na róż-
nych płaszczyznach życia. Dodatkowo, jeżeli zdecydują 
się na psychoterapię, proces ten przebiega znacznie 
sprawniej, co jest uwarunkowane większą otwartością 
i wglądem pacjenta. Esketamina „otwiera jakieś prze-
strzenie w mózgu”, czego nie robią inne leki. To co jest 
też bardzo istotne — z moich obserwacji wynika, że 
esketamina nie tylko nie pogarsza funkcji seksualnych, 
ale wręcz je poprawia. Nie powoduje przyrostu masy 
ciała. Pacjentom znacznie łatwiej jest kontrolować spo-
żywanie alkoholu (piją go mniej), znacznie łatwiej jest 
też redukować leki stosowane przez pacjentów (a często 
jest to prawdziwa politerapia) jakościowo i ilościowo, 
w tym benzodiazepiny. 
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W wielkim skrócie opowiedziałam o procesie, który 
często trwa przez dłuższy czas, podczas wielu wizyt. 
Pacjenci idą do domu, mają czas na przemyślenia. Na 
kolejnej wizycie zadają następne pytania. A ja cierpliwie 
czekam. Psychiatria uczy cierpliwości…

S.M.: Kiedy zaczęła Pani przy jednym z początkowych 
pytań opowiadać o pacjentach z depresją, pomyślałem: 
„po co to mówić, przecież ja to wiem i Czytelnicy naszego 
pisma jako profesjonaliści wiedzą przecież, jak wygląda 
pacjent z depresją”. Po chwili się zreflektowałem, że 
może w tym jest pewna tajemnica sukcesu, żeby uczyć 
się pacjentów i depresji zawsze od nowa. I teraz mówi 
Pani, że z pacjentami jest jak ze słynnym pudełkiem cze-
koladek — „nigdy nie wiesz, co w nim znajdziesz, zanim 
nie otworzysz”. To potwierdza tę moją autokorygującą 
myśl. Może to pierwsza tajemnica sukcesu, czyli uczenie 
się każdej osoby od nowa. Kolejna rzecz, jaką wydaje 
mi się, że dostrzegam, to traktowanie zaproponowania 
określonego leczenia jako procesu. Czyli nie „rzucanie” 
w połowie wizyty propozycji typu: „jest jeszcze taki lek”, 
ale podejmowanie decyzji w wyniku długotrwałego pro-
cesu. Pani doktor przedstawia pacjentom informacje, opi-
suje swoich poprzednich pacjentów. W efekcie w umyśle 
pacjentów tworzy się pewne wyobrażenie, pewien model 
leczenia i jego skutków. To nie jest dla pacjenta sucha na-
zwa „esketamina”, która nic nie mówi. W takim procesie 
przekazywania informacji w trakcie wielu wizyt tworzą się 
w umyśle pacjenta rozbudowane przewidywania i „mo-
del predykcyjny” dotyczący leczenia. Pacjent jeszcze nie 
otrzymuje leku, ale już w dużej mierze spodziewa się tego, 
jak go przyjmie. Trochę go już doświadcza. Trzecia rzecz, 
która zwraca uwagę, to omawianie leczenia esketeminą 
od samego początku jako opcji leczenia. Możemy pamię-
tać, że to kosztowny lek i od razu przedstawiać to w tym 
kontekście, czyli mówić o nim, jednocześnie przekazując 
informację zniechęcającą do jego stosowania. Powiedzieć 
coś w stylu: „ale to drogi lek” może od razu blokować. Jeśli 
pani Doktor mówi o tej substancji jako o opcji leczenia, 
to otwiera inną drogą — możliwość wyboru. W sumie 
z naszej rozmowy wynika, że bardzo duże znaczenie mają: 
nastawianie, sposoby pracy i podejścia lekarza. Zacząłem 
się nawet w tym kontekście zastanawiać nad samym sobą 
— czy ja też umiem tak pracować? Czy trafnie wyłuskałem 
wskazówki dla siebie z Pani wypowiedzi?
J.K.: Refleksja Pana Doktora jest niesamowita — słu-
chać, nie oceniać. Myślę, że to definicja współpracy, 
czyli słuchać i próbować zrozumieć oraz wizualizować. 
Nie rozumiem języka informatyków i zawsze ich proszę 
o „przetłumaczenie”. Dlatego często, rozmawiając z pa-
cjentem i jego rodziną, wyobrażam sobie, że oni, tak 
jak ja nie pojmuję przekazu informatyka, nie rozumieją 

tego, co do nich mówię medycznym językiem. Staram 
się wyrażać prościej. Tak, jak chciałabym, aby ktoś mówił 
do mnie. I nagle wszystko staje się łatwiejsze… Również 
rozmowa o finansowaniu esketaminy. Ma to niewątpliwy 
związek z moim osobistym przekonaniem, wynikającym 
z doświadczenia z pacjentami, o wyjątkowości i sku-
teczności tego leku. Już wiem, co proponuję. Gdy jako 
lekarz prowadzący doświadczyłam dobrodziejstwa eske-
taminy, bez mrugnięcia okiem mówię moim pacjentom: 
„Proszę spróbować ten jeden raz. Po tym jednym razie 
podejmie Pan/Pani decyzję, co dalej”. I ja wiem, że ten 
jeden raz spowoduje ustąpienie napięcia, niepokoju, 
lęku, że pacjent, często po długim okresie „ciemności, 
beznadziei”, w ciągu około 20 minut od podania leku 
odzyska tak wyczekiwany spokój. Nie jest ważne, że po 
pierwszym podaniu trwa to tylko jakiś czas, bo ten czas 
pokazuje pacjentowi, że lek daje nadzieję. Nadzieja jest 
zaś najważniejsza. Wiem też, że lek zapewnia nie tylko ten 
jeden moment, ale w perspektywie czasowej długotrwałą 
poprawę funkcjonowania poznawczego, społecznego 
i w każdej innej sferze, a przy okazji poprawę nastroju. 
Nie ukrywam, że stosowanie esketaminy, na aktualnym 
poziomie finansowym, jest ekskluzywną formą leczenia. 
Tylko co to znaczy dla mnie, jako lekarza prowadzącego? 
To znaczy, że muszę wyjść poza ramy standardowego 
funkcjonowania i niejako z wyboru, być dostępna dla pa-
cjenta od rana do wieczora. Chcę, żeby miał on pewność, 
że może na mnie liczyć, a wyznaczony termin kolejnego 
podania esketaminy może ulec zmianie, jeżeli tego bę-
dzie wymagała sytuacja. Dlatego tak ważny jest zespół. 
Ja mam to szczęście, że udało mi się stworzyć w ciągu 
ostatnich kilkunastu lat wspaniały zespół. Uzupełniamy 
się i możemy na siebie liczyć, tak jak pacjent na nas. 
Muszę powiedzieć, że bałam się początkowo, czy osoby 
leczone nie będą tej możliwości nadużywać i wykorzy-
stywać. Ale tak się nie dzieje. Znowu zrobię porównanie: 
pacjent uzależniony od BDZ jest spokojny, gdy tylko ma 
lek w kieszeni. Tak samo „mój” pacjent jest spokojny. 
Trochę pomaga mi pandemia, a dokładniej fakt, że nie ma 
wyjazdów na konferencje (choć bardzo mi ich brakuje). 
Mogę dopasować się do potrzeb i możliwości pacjentów. 
Jednocześnie jest dla mnie fascynujące obserwować, co 
się z nimi dzieje i jak za pomocą esketaminy potrafią 
sięgnąć w głąb siebie i otwierają się na pracę wglądową. 
To jest niesamowita, fascynująca podróż w głąb życia 
emocjonalnego pacjenta! Żaden inny lek nie pozwalał 
do tej pory tego uzyskać. Jako psychiatra mogę śmiało 
powiedzieć, że życie sprawiło mi wielką niespodziankę 
— pracę w warunkach dostępności nowoczesnych leków 
przeciwdepresyjnych i przeciwpsychotycznych oraz pracę 
w warunkach dostępności esketaminy.
S.M.: Dziękuję za rozmowę. 


