ZDROWIE

ZESPÓŁ
MÜNCHHAUSENA
Zespołem Münchhausena nazywamy zaburzenie psychiczne, polegające na umyślnym kreowaniu symptomów chorobowych w celu wzbudzenia zainteresowania
lekarzy oraz otoczenia. Nazwa tej jednostki chorobowej
wzięła się od Barona von Münchhausena – niemieckiego
magnata, który opowiadał niezwykle barwne i nieprawdopodobne historie na temat swoich wypraw wojennych,
dzięki którym zyskał bardzo dużą popularność. Niestety żadna z tych historii nie okazała się być prawdziwa,
a same wyprawy były kompletnie nieznaczące.
W XX wieku dr Richard Asher nazwał
tę jednostkę chorobową „zespołem
Münchhausena”, opisując w ten sposób pacjentów, którzy wymyślali swoje
symptomy, doprowadzając w skrajnych
przypadkach do ciężkich operacji, których
zupełnie nie potrzebowali. Pacjenci tacy
potrafili doprowadzić do samookaleczeń,
takich jak rozrywanie szwów czy zażywanie zbyt dużej ilości leków, tylko po to by
skupić uwagę lekarzy na sobie.
Mimo to, że brzmi to bardzo nieprawdopodobnie, a w niektórych przypadkach
nawet zabawnie, w dzisiejszych czasach
nadal możemy spotkać się z osobami
chorującymi na ten zespół. Jest to bardzo groźna, wciąż wzbudzająca wiele
kontrowersji choroba. Chorzy mogą
udawać symptomy choroby, mówimy
wtedy o zaburzeniach pozorowanych, lub
mogą te symptomy wywoływać u swoich podopiecznych (najczęściej dotyka
to dzieci w ich najmłodszych latach, ale
opisywano również przypadki stosowania takich zachowań wobec zwierząt).
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Taki rodzaj zaburzeń określamy mianem
przeniesionego zespołu Münchausena
lub zastępczego zespołu Münchausena.

ZABURZENIA POZOROWANE
Osoby cierpiące na zaburzenia pozorowane udają, że są chore. W łagodnych
przypadkach kierują się do lekarzy, którym
opowiadają o swoich wymyślonych dolegliwościach, oczekując zlecenia badań
lekarskich, dogłębnej diagnostyki i skierowania całej uwagi na ich osobę. Mogą pozorować psychiczne objawy: opowiadać
o słyszeniu głosów lub widzeniu postaci,
które faktycznie nie istnieją. Zdarza się
też fingowanie fizycznych symptomów zgłaszanie wszelkiego rodzaju bólów czy
problemów z oddychaniem.
Niestety, w przypadku zaostrzenia choroby może dojść do samookaleczania,
a nawet do poddania się rozległym operacjom, dzięki wiarygodnemu przedstawieniu swoich dolegliwości i fałszowaniu
badań. Zdarzały się przypadki celowego
zakażania ran w celu wywołania
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o zaburzeniach pozorowanych, lub mogą te symptomy wywoływać
u swoich podopiecznych (najczęściej dotyka to dzieci w ich najmłodszych
latach, ale opisywano również przypadki stosowania takich zachowań
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zespołu Münchausena lub zastępczego zespołu Münchausena.
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silnych odczynów zapalnych, połykanie
ostrych przedmiotów czy też zażywanie
leków, które wywoływały objawy chorób.
Rola „pacjenta”, zwłaszcza obłożnie chorego, wiąże się z dużym współczuciem
oraz troską ze strony zarówno personelu
medycznego, jak i otoczenia. Właśnie te
doznania spełniają potrzeby osób chorujących na zespół Münchausena. Osoby takie
potrafią podróżować od szpitala do szpitala, opowiadając o tych samych schorzeniach. W momencie wykrycia ich kłamstw
bardzo szybko podejmują decyzję o zmianie lekarza. Ich wizyty w poradniach nie
są nigdy motywowane chęcią uzyskania
korzyści materialnych, takich jak zwolnienie lekarskie czy też odszkodowanie
od ubezpieczyciela. To właśnie poczucia
troski, sympatii, współczucia i znalezienia
się w centrum uwagi im brakuje.
Czym właściwie różnią się zaburzenia
pozorowane zespołu Münchausena od
bardziej znanej hipochondrii?

•

•

Hipochondrycy wierzą w to, że są
chorzy, natomiast osoby chorujące na
zaburzenia pozorowane są w pełni
świadome swojej kondycji fizycznej,
wiedzą, że blefują.
Hipochondrycy odwiedzają lekarzy
ze względu na strach przed chorobą,
a osoby chorujące na zaburzenia pozorowane motywują te wizyty chęcią
zwrócenia na siebie uwagi.

ZASTĘPCZY ZESPÓŁ MÜNCHAUSENA
Tak samo jak w przypadku zaburzeń pozorowanych, osoby cierpiące na zastępczy zespół Münchausena kłamią na temat
symptomów chorób, lecz kłamstwa te nie
dotyczą ich samych, a podopiecznych,
którymi się zajmują. Najczęściej dotyka
to dzieci w ich najmłodszych latach,
ale zostały również opisane przypadki
wywoływania objawów u zwierząt. Problem głównie dotyczy matek, lecz należy
pamiętać, że każda osoba może zostać
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Jakie zachowania są charakterystyczne i mogą wskazywać
na zaburzenia pozorowane zespołu Münchausena:
•
•
•
•
•
•
•

rozległa wiedza medyczna, operowanie fachowymi stwierdzeniami, znajomość badań, jakie powinno się przebyć;
bogata kartoteka medyczna: liczne badania niedające rezultatów, przeprowadzone w wielu ośrodkach zdrowia;
ciągle pogarszający się stan zdrowia, brak poprawy podczas stosowania standardowych terapii;
pojawianie się ciągle nowych symptomów bez żadnej
przyczyny;
odmawianie zostawienia dziecka samego podczas badań;
mówienie w imieniu dziecka;
wdawanie się w nadmierne dyskusje z lekarzami.

skrzywdzona przez swojego opiekuna
lub partnera. Takie zachowanie klasyfikowane jest jako forma przemocy i grozi
odpowiedzialnością karną.
Opisane zostały przypadki nie tylko opowiadania lekarzom o objawach, które
u danych dzieci w ogóle nie występują,
ale co gorsza wywoływania symptomów
poprzez podawanie dzieciom leków,
które nie zostały im przepisane. Chore
osoby mogą również zatruwać jedzenie,
picie czy też celowo wywoływać infekcje
u podopiecznych. Całe to zachowanie
motywowane jest chęcią wzbudzenia
zainteresowania innych.
W latach 90. XX wieku w Stanach Zjednoczonych na karę więzienia została skazana
Kathy Bush za podtruwanie swojej córki
Jennifer. Wskutek tego Jennifer przeszła
ponad 40 niepotrzebnych operacji. To niestety nie jest odosobniony przypadek wywołania trwałego uszczerbku na zdrowiu
podopiecznych przez opiekunów chorych
na zastępczy zespół Münchausena.

CO POWODUJE ROZWÓJ
ZESPOŁU MÜNCHAUSENA?
Zespół Münchausena jest schorzeniem
bardzo skomplikowanym, niestety nadal
mało wiemy na jego temat. Konkretna

przyczyna rozwoju tej choroby jest nieznana. Często pacjenci odmawiają leczenia
psychiatrycznego przez co nie możemy
poznać źródeł takiego zachowania. Istnieją
jednak czynniki, które mogą mieć duży
wpływ na rozwój zespołu Münchausena.
Są to:

•

trauma z dzieciństwa – osoby, które
doświadczyły wszelkiego rodzaju
traum w tym okresie, związanych
z chorobą, odrzuceniem bądź zaniedbaniem ze strony rodziców, mogą
w dorosłym życiu kłamać na temat
swojego stanu zdrowia;

•

strata ukochanej osoby z powodu
choroby, śmieci lub porzucenia;

•

przebyta choroba - związane z nią
poczucie bycia w centrum uwagi;

•

niskie poczucie własnej wartości;

•

depresja.

SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE
I ROZPOZNANIE
Diagnozowanie zespołu Münchausena
jest bardzo skomplikowanym procesem
przede wszystkim ze względu na nieszczerość pacjenta. Lekarz w pierwszej
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kolejności musi przeprowadzić pełną diagnostykę w kierunku chorób, na które
wskazują liczne symptomy i historia chorób pacjenta. Dopiero jeśli stwierdzi się,
że jest on fizycznie zdrowy, a jego dolegliwości fałszywe, lub takie, które zostały
wywołane samodzielnie, można zacząć
podejrzewać zespół Münchausena.
Następnie należy przeprowadzić obserwację, co nie jest proste, ponieważ pacjenci potrafią szybko wyczuć, że zostali
zdemaskowani i zmienić lekarza, a nawet
miejsce zamieszkania. Aby zacząć leczenie, chory musi przyznać, że choruje, co
w przypadku zespołu Münchausena
niestety nie zdarza się często.

LECZENIE
Pomimo tego, że osoby chorujące na
zespół Münchausena bardzo chętnie
poddają się rozmaitym terapiom oraz
zabiegom, do samego zespołu Münchausena nie chcą się przyznawać. To sprawia,

że leczenie jest zarówno dla pacjenta, jak
i lekarza ogromnym wyzwaniem.
W celu pomocy osobom chorym przede
wszystkim wykorzystuje się psychoterapię. Jej celem jest zmiana zachowania
pacjenta. Przekonanie go, żeby odpuścił
przeglądanie portali medycznych oraz
przede wszystkim zaprzestał samookaleczania i narażania siebie (bądź innych,
w przypadku zastępczego zespołu Münchausena) na ciężkie leczenie, a nawet
operacje. Zadaniem lekarzy jest też odpowiednie przygotowanie rodziny, aby
potrafiła rozpoznać i odpowiednio zareagować na destruktywne zachowanie
chorych. Jest to bardzo ważne, ponieważ
szybka reakcja, będąca chociażby poinformowaniem lekarzy prowadzących
psychoterapię jest kluczowa.
W przypadku zastępczego zespołu Münchausena najważniejsze na początku
terapii jest odseparowanie dziecka od

chorego i zapewnienie mu należytej
opieki psychologicznej. Trauma, jaką
przechodzą dzieci poszkodowane w taki
sposób może wpływać na całe ich życie.
Rolą rodzica jest zapewnienie opieki i ochrony dla swojego potomstwa.
Głównie z tego powodu choroba ta wywołuje tyle emocji wśród społeczeństwa.
Niestety w dalszym ciągu wiele przypadków wykorzystywania dzieci pozostaje
niewykrytych. Z drugiej strony podejrzewanie każdego troskliwego rodzica
o wywoływanie choroby u własnych
dzieci jest nieodpowiednie. Zadaniem
zarówno pracowników ochrony zdrowia,
jak i nas samych, jest zwracanie uwagi na
każdą osobę, jaka nas otacza. Wielu tragedii można uniknąć, jeśli odpowiednio
wcześnie uda się zareagować.

MARTYNA PIOTROWSKA
Pracownik Apteki
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