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Czasopismo Środowisk Działających na Rzecz Osób Chorujących Psychicznie
Jeśli „zdrowie psychiczne
jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z
zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków
państwa”*, to należy zrobić wszystko, by ta zasada
nie była tylko uroczystym
zaklęciem, lecz realną siłą
sprawczą,
ograniczającą ryzyko zachorowania,
niosącą ulgę w cierpieniu,
sprzyjającą
zdrowieniu,
eliminującą
bezradność
i przywracającą nadzieję
udanego życia.
Przygotowujemy Kongres
Zdrowia Psychicznego, by
powiedzieć to głośno i dobitnie.
Mocnym i wspólnym głosem. By usłyszeli nas
wszyscy. Zmieniamy system ochrony zdrowia psychicznego,
zmieniamy
system lecznictwa psychiatrycznego w naszym
kraju, w Polsce.
Rada Programowa 1. Kongresu Zdrowia Psychicznego
* Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia

Słowem wstępu
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Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki 8 maja 2017
roku odbędzie się Pierwszy Kongres Zdrowia Psychicznego pod hasłem: „Zmieniamy polską psychiatrię”.
Tak, polska psychiatria woła o zmiany! Jak głosi ulotka
kongresowa: „Chorzy leczą się w warunkach uwłaczających ludzkiej godności, a w wielu miejscach Polski
właściwa pomoc jest praktycznie niedostępna”. Organizatorzy postanowili zaapelować o realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, który
od czasu jego powstania jest konsekwentnie nie realizowany. Chodzi oczywiście o pieniądze – psychiatria
jest niedofinansowana, ale też o pokazanie kierunków
finansowania. Chcemy iść w stronę rozwoju psychiatrii
środowiskowej, żeby szpital był na końcu drogi, a nie
na początku. A może w ogóle da się go uniknąć? Dla
wielu pacjentów szpital był i jest szokiem, zwłaszcza
kiedy brakowało w nim odpowiedniej terapii, a personelu medycznego było za mało, żeby wszyscy czuli się
zaopiekowani. Z braku personelu często lądowało się w
pasach, a związana osoba była pozostawiana samej sobie, co wyolbrzymiało psychozę i poczucie zagrożenia.
Na szczęście pacjenci opiekowali się sobą nawzajem,
przy unieruchomionym trzeba było posiedzieć i uspokoić jego rozszalałe myśli.
ależy więc uświadomić rządzącym, co naprawdę
pomaga chorującemu psychicznie. Profesor Andrzej Cechnicki mówi o „traumie transformacji”, która
dotyczy tych, którzy tracą – beneficjentów poprzedniego układu, kiedy szpital odgrywał główną rolę. Oprócz
pacjentów są to dyrektorzy i pracownicy szpitali, którzy
mogą się lękać utraty pracy. Jest to więc „trauma”, ale
podjęcie współpracy z innymi ośrodkami jest najlepszym
rozwiązaniem. Można oddać autorytet, pozbywając się
fałszywej dumy, nie dążyć do konfrontacji, ale nauczyć
się pracować razem. Kryzys psychiczny niszczy tyle obszarów w naszym życiu, że pomoc musi być wielokierunkowa, obejmując rodzinę, naukę czy pracę.
arszawa jest sercem Rządu, więc może usłyszy
on to wołanie, a raczej mocny krzyk o dobre zmiany. Na wszelki wypadek zamieszczamy tekst doktora
Krzysztofa Jedlińskiego „Jak rozmawiać o polityce”.
Osobiście nie identyfikuję się z żadną partią, w redakcji
też nie poruszamy tematów politycznych, ale może warto przeczytać, jak prowadzić kulturalną i pełną wzajemnego szacunku rozmowę – w polityce chyba bardzo tego
brakuje, na co wskazuje „mowa nienawiści”. Wielu ludzi
musi się nauczyć ze sobą rozmawiać, żeby stworzyć dobrą psychiatrię, odrzucić chęć rywalizacji, dominowania
na rynku dla dobra pacjenta. Niech żyją lekarze „z po-
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wołania”! Najlepiej podobni do Antoniego Kępińskiego,
albo… nie, może nie będę wymieniać nazwisk żyjących,
żeby nie budzić niezdrowej chęci konfrontacji. Kępiński
jest bezpieczny, a jakże humanitarny!
idei powszechnego dialogu powstała Akademia
Liderów, zrzeszająca przedstawicieli stowarzyszeń pacjentów z kilku miast w Polsce. Poznajemy się i
próbujemy zacząć współpracę, żeby nasz głos był lepiej
słyszalny. W wyniku Kongresu ma powstać manifest,
my na razie opracowaliśmy swój, z którym można się
zapoznać na przedostatniej stronie.
ongres nieco zdominował ten numer, cóż, walczymy
w dobrej sprawie. Może ktoś z rządzących w innych
artykułach zobaczy, jak wiele mamy potrzeb, pragnień i
dylematów. Chcemy chorować i zdrowieć GODNIE! A w
godnym życiu mieści się też duchowość i poezja. Dużą
rolę odgrywa motywacja, o której pisze Bogusław Cegiel. Nadal też zadajemy sobie pytanie: „Czy przyznawać się do chorowania?” Walka ze stygmatyzacją trwa!
rnhild Lauveng napisała nową, mądrą książkę, którą
zrecenzowała Jolanta Janik. A może ktoś skorzysta
z programu przygotowującego do podjęcia pracy? Zachęca do tego Anna Liberadzka, która napisała i wygrała grant dający szansę wielu z nas, którym doskwiera
brak pracy i środków do życia.
ycie to też relacje z ludźmi, a wśród nich są najbliźsi, z którymi często nie możemy się porozumieć. O
próbie zbudowania dobrej więzi opowiada film z profesorem Bogdanem de Barbaro „Nawet nie wiesz, jak
bardzo cię kocham”. Zamieszczamy dwa spojrzenia na
ten film, autor jednego z nich jest może przyszłym psychiatrą, który od jakiegoś czasu gości w naszej redakcji.
To obraz o psychoterapii, a o tym, jak ona jest ważna,
pisze też Ewa Piskorska.
amiętnik znaleziony w ZUS’ie” z kolei mówi o trudnych przeżyciach wielu z nas rencistów. Tak, to
też część godnego życia, która bywa naruszana przez
tworzących nieludzkie przepisy. Jest jednak maleńka
nadzieja, że ktoś to dostrzeże i zmieni! Warto o to zabiegać, choćby pokazując absurdy niektórych sytuacji.
Idzie wiosna, więc niech żyje życie!
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Redaktor Naczelna
Dorota Dużyk-Wypich
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pierwszej części książki Arnhild
Lauveng, zatytułowanej „Część
1. Opowiadania o młodzieży” przedstawiła 17 wymyślonych postaci, z których
każda cierpi na określone problemy psychiczne. Choć postaci są wymyślone,
to istnieją pierwowzory o takich właśnie
problemach, z którymi Arnhild spotkała
się w swojej praktyce zawodowej.
powiadanie o określonej postaci ilustruje rysunek autorki książki
symbolicznie przedstawiający problem,
najczęściej jest to zwierzę. Trzeba przyznać, że Arnhild ma także talent malarski, po prostu chce się tę książkę wziąć
do ręki.
roblemy psychiczne nastolatków i
starszej młodzieży są różne, niekoniecznie jest to od razu choroba psychiczna. Na przykład Mona w rozdziale
„Zmęczenie chomika” mimo tego, że
bardzo się stara wypełniać wszystkie
obowiązki, do tego stopnia, że jest ciągle zmęczona, nie wie, co to radość,
ma poczucie pustki wewnątrz i brakuje
jej spontaniczności i radości. Na całe
szczęście przezwyciężyć to pomaga
starsza przyjazna pani i jej pies, który
bardzo pokochał Monę.
nny nastolatek, Amir, jest najszybszy
wszędzie: w szkole, na imprezie, w
domu. Nikt z kolegów ani koleżanek go
nie rozumie, nie akceptuje. Pomaga mu
psycholog Kristoffer, który nie tylko stawia diagnozę - ADHD - ale podejmuje
konkretne kroki, które pomagają. (Celowo nie opowiadam całych historii, aby
nie zepsuć radości czytania.)
roblemy, o których opowiadają losy
bohaterów, to także: żałoba Stine po
śmierci serdecznej przyjaciółki, lęk Jeanette przed szkołą, który jest tak duży,
że objawia się sensacjami fizjologicznymi (mdli ją, kręci jej się w głowie itp.),
złość jej chłopaka Armughena, który
czuje się bardziej jej bratem niż chłopakiem i nie umie jej pomóc.
nne rozdziały opowiadają o tym, w jaki
sposób psycholog Trine pomogła Jeanette. Dodam, że ta ostatnia musiała
odrabiać zadania domowe. Jest też rozdział o jej przyjaciółce Mii, która czuje
się wykluczona ze świata Jeanette.
opowieści pt. „Żyrafopotam” pojawiają się kłopoty z poczuciem
własnej wartości, co odbija się na wynikach w szkolnym nauczaniu bohatera,

O
P

I

WYDAWCY:
Zarząd Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”
oraz Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej

jednak problem ten udaje się rozwiązać
z pomocą Per-Marten, którego koledzy
nazywają „hipopotamem”.
ażne jest też bardzo opowiadanie
o problemach z żywieniem, konkretnie o anoreksji, czyli psychicznym
jadłowstręcie, który przeżywa Thea,
baletnica pragnąca fruwać jak motyl.
Ta choroba, jeśli nie jest leczona, może
skończyć się śmiercią.
historii Pettera, bardzo ciekawej,
Arnhild opowiada, jak złe wychowanie dziecka doprowadza je do depresji i myśli samobójczych. Autorka mocno
podkreśla to, że Petter zwierzył się z
autodestrukcyjnych zapędów swojemu
nauczycielowi muzyki, Sigurdowi - jedynemu, który odkrył w nim duży talent
i który go całkowicie zaakceptował. Sigurd na szczęście zareagował prawidłowo. Przekonał ucznia, żeby go wpuścił do mieszkania i zawiózł chłopca na
pogotowie. Petter znalazł się w szpitalu
psychiatrycznym na oddziale młodzieżowym. Z czasem przekonał się, że nie
jest tam źle i …
rozdziale o Charlotte, która ma zaburzenia osobowości i nie potrafi
nawiązywać trwałych relacji emocjonalnych takich jak przyjaźń czy miłość,
również interwencja psychologa, którego odwiedza w poradni dla młodzieży,
pomaga. Daje nadzieję.
opowieści o Kristianie obserwujemy, jak inteligentny nastolatek
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Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Psychiatrii
i Opieki Środowiskowej

Małopolska Filia Sekcji Naukowej
Psychiatrii Środowiskowej
i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego

I

foto archiwum

Stowarzyszenie
„Otwórzcie Drzwi”
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zapada na psychozę. Jest to bardzo
ciekawy rozdział, ale nie będę pisać o
objawach i jak skończyła się sprawa.
Przeczytajcie.
astępne opowiadanie poświęcone
jest jego siostrze Idzie i jej problemom, gdy dorośli nie tłumaczą jej, co
się stało z bratem, oraz jej obawom, że
sama zachoruje.
innym miejscu książki Arnhild opowiada o Therese, która ma myśli
natrętne i wykonuje czynności przymusowe.
ardzo ważny jest rozdział o Emmie,
która jest „mamą swojej Mamy”, ponieważ jej Mama choruje psychicznie.
Istotny wniosek, który można wyciągnąć
z jej historii jest taki, że Emma musi
przyjąć pomoc, sama nie udźwignie tego
problemu.
statni rozdział pierwszej części
mówi o Jaokimie, który „nie pasuje nigdzie”. Jest ponad wiek dojrzały i
dociekliwy, również odważny i asertywny, co widać w scenie, gdy na imprezie
odmawia picia alkoholu. Szuka prawdy i
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nie potrafi kłamać. I to są jego „problemy
psychiczne”.
części 2: „Trochę faktów” Arnhild
Lauveng podaje podstawowe wiadomości o tym, co to jest choroba psychiczna, jak godnie przyjąć pomoc, o
obowiązku zachowania tajemnicy przez
lekarza czy innego terapeutę, jak to jest
znaleźć się w szpitalu, o lekarstwach,
które czasami trzeba przyjmować.
otywuje też do działania, które sam
każdy może podjąć, aby wyzdrowieć, do współpracy z terapeutą, ale też
do zmiany terapeuty, jeśli nie mamy do
niego zaufania. Pisze, że można zwrócić
się do Rzecznika Praw Pacjentów, który
powinien być przy każdym szpitalu.
rnhild daje też rady rodzeństwu,
przyjaciołom, partnerom lub dzieciom, których najbliżsi zachorowali psychicznie.
powieść pozostawia czytelnikowi
nadzieję na całkowite wyzdrowienie
lub długotrwałą remisję (brak objawów)
lub życie z objawami, ale takie, które jest
do zniesienia, a nawet daje satysfakcję.
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ajważniejszym przesłaniem książki
jest to, że gdy masz problemy psychiczne, to trzeba poszukać pomocy.
Zwierzyć się komuś zaufanemu, najlepiej dorosłemu, który pomoże.
rnhild Lauvang stawia też prognozę psychologiczną, jak potoczą się
dalsze losy jej bohaterów. Jak mogą się
potoczyć, bo każda choroba jest inna i
każdy chory jest inny.
arto przeczytać tę książkę. Jest
napisana barwnie, literacko, zrozumiale, a jednocześnie bardzo profesjonalnie. Uważam, że powinna znaleźć
się w kanonie lektur adolescentów.
P.S.
Zorientowałam się, że trzeba się wytłumaczyć, dlaczego nazywam autorkę
książki po imieniu. Otóż mam przyjemność znać Ją osobiście.
Jolanta Janik
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
Kraków
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Refleksje po Forum
pod hasłem Umacnianie i zdrowienie
„Dać nadzieję”
W

foto Anita Bętkowska

reszcie spełniło się moje marzenie
bycia wśród najlepszych psychiatrów polskich, których znałam tylko z
książek, a którzy całe swoje życie zawodowe poświęcili najbardziej potrzebują-
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cym, czyli chorym psychicznie. W związku z tym nie było dla mnie zaskoczeniem,
że wśród profesjonalistów i studentów
dużą grupę stanowili beneficjenci, czyli
wspólny podmiot naszych oddziaływań.

Wśród nich było kilku młodych mężczyzn,
tak bardzo podobnych do Mojego Syna
(wymowa, zachowanie, autentyczność
przeżyć, uzależnienia...), że bardzo się
wzruszyłam na ich widok.
tmosfera była niecodzienna, naturalna, ciepła. Wielcy profesorowie okazali się empatycznymi naukowcami-klinicystami,
dla
których
los chorych psychicznie jest priorytetem w ich codziennych działaniach
z lobbowaniem zmian ustawodawczych w sferach rządowych włącznie.
Bardzo pozytywnie odebrałam wykład
pana profesora Tadeusza Gadacza o
cierpieniu, które samo w sobie jest filozofią, a jego akceptacja stanowi klucz do
uzdrowienia w wielu wymiarach - również, albo przede wszystkim - w wymiarze psychicznym. Cierpienie niewinne
jest szczególnie trudnym doświadczeniem, z którym niełatwo się pogodzić,
skłania do filozoficznych dociekań i to
jest właściwy kierunek z mojego punktu widzenia. Byłam zaskoczona, że tyle
elementów wspólnych w postrzeganiu
cierpienia mam z panem profesorem
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Gadaczem. Żeby zrozumieć filozofię
cierpienia, trzeba zanurzyć się w niej
osobiście nie w ramach eksperymentu,
ale osobistych doświadczeń. Połączenie
nauki z traumatycznym doświadczeniem
dopełnia istoty, sensu cierpienia, nabiera znaczenia i staje się mottem przewodnim przyszłego życia. Cierpienie jest
darem, dzięki któremu rozwijamy aspekt
duchowo-intuicyjny, zbliżając się do doskonałości. Nie zgadzam się ze średniowieczną tezą, że cierpimy za grzechy,
jeśli już to jedynie w sytuacji przyczyna
–bolesny skutek. W pozostałych przypadkach, gdzie w grę wchodzi niewinne
cierpienie, ta wykładnia nie potwierdza
się, bo jak po ludzku wytłumaczyć chorobę dziecka, w jaki sposób zawiniło?
Każdy człowiek, choćby był najbardziej
niewinny, z konieczności musi doświadczyć cierpienia i śmierci. Aby zrozumieć
niewinne cierpienie i odnaleźć jego
sens, jego ogromną wartość w ujęciu
duchowym, musimy odnieść się do Jezusa i całej gwardii Świętych, dosłownie
do ich biografii. Tam odnajdziemy odpowiedź, wzmocnienie na drodze Krzyża
i filozoficzny testament na kręte drogi
usłane łaską cierpienia. Każda doznana
krzywda będzie naszą karmą i prawdziwą ofiarą dla Boga. Wtedy zrozumiemy
słowa Weil, że cierpienie może być dobrem, ba, nawet darem, które zaowocuje w wiecznym rozrachunku. Dojście do
tego poziomu czyni człowieka wolnym,
spokojnym, a nawet - śmiem twierdzić szczęśliwym. Tak więc cierpienie, choć
bolesne, uszlachetnia nas, szlifuje na
diament i choć jest to długotrwały proces, to w konsekwencji przynosi największe owoce.
odobnie odnosił się do cierpienia
nasz wielki Jan Paweł II, cytuję:
„Cierpienie z powodu choroby, samotności lub innych przyczyn związanych
z podeszłym wiekiem zawsze obdarza

P

łaską i mocą, byśmy z jeszcze większą
miłością włączali się w ofiarę Jezusa i
głębiej uczestniczyli w realizacji Jego
zbawczego zamysłu”.
ardzo pozytywnie zaskoczył mnie
pan profesor Jacek Wciórka. Ogromna wiedza, ale i wielkie serce, które było
słychać i czuć. To piękne.
ajbardziej poruszyła mnie sesja
dotycząca przypadków osób chorujących psychicznie, którym udało się
wyzwolić z problemu zdrowotnego.
To rewelacyjne, ale zarazem tak mało
prawdopodobne w przypadku chorych
na schizofrenię. W tym miejscu chciałam podkreślić, jak istotna jest szeroka
diagnostyka chorego przed postawieniem diagnozy, która niestety w Polsce jest pewnym naznaczeniem bez
możliwości wyzwolenia się z niego.
Bardzo ważnym elementem jest wykluczenie chorób somatycznych, którym
mogą towarzyszyć objawy psychotyczne, a mianowicie:
1) Zatrucia endogenne i egzogenne
(substancje trujące, rtęć, toksyny)
2) Niedobory jonów, głównie sodu (Na)
3) Choroby tarczycy, w tym choroba
Hashimoto, choroby nadnerczy
4) Choroby neurologiczne w tym padaczka, stwardnienie rozsiane
5) Choroby niedokrwienne mózgu
6) Zatory tętnic szyjnych
7) Tętniaki
8) Nowotwory złośliwe, guzy mózgu,
glejaki
9) Choroby wątroby
10) Choroby trzustki
11) Choroby metaboliczne, w tym cukrzyca (stany niedocukrzenia)
12) Stany po zażyciu narkotyków i na
głodzie narkotykowym
13) Zatrucia alkoholowe
14) Stany pourazowe w obrębie głowy i
szyi
15) Stany traumatyczne
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16) Długotrwały stres
17) Choroby tkanki łącznej (rumień guzowaty)
18) Porfiria
19) Zaburzenia rytmu serca
20) Choroba Barlowa
21) Choroba Wilsona
22) Choroba Cushinga
23) Niedokrwistość złośliwa
24) Niedobory witaminy B12, kwasu foliowego
25) Zaburzenia hormonalne
26) Mocznica
27) Infekcje (HIV, grużlica, WZW, mononukleoza, astma oskrzelowa)
28) Czynniki farmakologiczne – (działanie uboczne niektórych leków)
czywiście jest to katalog otwarty. Zdarzają się również sytuacje kryminogenne, świadome i celowe
działania osób trzecich w stosunku
do ofiary. Zresztą są to historie stare
jak świat - jeśli chcemy się kogoś pozbyć, to najlepiej przypisać mu chorobę psychiczną. Tak więc psychiatria to
dziedzina wielospecjalistyczna, bardzo trudna i wysoce odpowiedzialna.
Na zakończenie moich refleksji chcę
nadmienić, że mocno wierzę w efektywne zdrowienie osoby chorej psychicznie,
która
akceptuje
swoją
chorobę i siebie samą w chorobie,
korzystając ze wsparcia wszystkich
ogniw
łańcucha
terapeutycznego.
Lekarstwem „na całe to zło”, może okazać się wewnętrzna siła człowieka, którą udaje mu się odnaleźć w sobie mimo
tylu przeciwności losu…
tego Państwu życzę.

O

I

dr psychologii Maria Adela Ornatowska
Kielce
(matka osoby chorującej
na schizofrenię)

Przekaż swój 1% podatku dla
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
KRS 0000 146448
Pomagamy osobom chorującym psychicznie
„Żyć, pracować i leczyć się w lokalnej wspólnocie”.
Symbolem naszego działania są
„Hotele u Pana Cogito” w Krakowie.
Fundusze zbieramy na
Centrum Środowiskowe
im. Antoniego Kępińskiego
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Zdrowie psychiczne
a duchowość

S

tyk zdrowia psychicznego i duchowości jest istotny z kilku
powodów. Wielu pacjentów zgłaszających się do terapii
wnosi wątki z obszaru duchowości. Duchowości rozumianej
zarówno szeroko, po „franklowsku” jako obszar zagadnień
związanych z sensem życia, jak i w odniesieniu do określonych
tradycji religijnych. Odwołanie się do tych wątków przy jednoczesnym zachowaniu granic własnych kompetencji może być
pomocne w budowaniu przymierza terapeutycznego. Po drugie
obszar ten jest istotny, gdyż może być z jednej strony obszarem zaburzenia, z drugiej zasobem dającym siły do zdrowienia.
Wreszcie, biorąc pod uwagę perspektywę historyczną, należy
wspomnieć, że opieką i leczeniem osób chorujących psychicznie na przestrzeni wieków zajmowali się także, a w niektórych
okresach głównie, ludzie będący duchownymi różnych religii.

Polifoniczne ja

P

rofesjonaliści pracujący z osobami chorującymi psychicznie
w coraz większym stopniu skupiają się nie na objawach zaburzeń, ale na tym, co może służyć zdrowieniu, odzyskiwaniu
lub uzyskiwaniu zdrowia psychicznego. Wzięte z nomenklatury
anglosaskiej pojęcia recovery lub resilience czyli zdrowienia lub
odporności/umocnienia, są coraz częsciej używane i wskazują
na udział osób chorujących, ich potencjalnie korzystny wpływ na
własne zdrowie. Koncepcją, która może być pomocna w procesie zdrowienia, zrozumienia samego siebie, jest idea polifonicznego ja (1). Zakłada ona, że nie jesteśmy wewnętrznym monolitem, tylko składamy się z szeregu poszczególnych części,
które mogą (powinny?) wchodzić ze sobą w dialog. Te części
możemy rozpatrywać na przynajmniej dwa sposoby. Jednym z
nich jest stosowane w psychoterapii psychodynamicznej pojęcie wewnętrznych reprezentacji obiektów. Ważne dla nas osoby
– rodzice, mężowie i żony, dzieci, przyjaciele, terapeuci itd. nie
tylko funkcjonują jako realne obiekty w przestrzeni zewnętrznej,
ale także jako zestawy unikalnych uczuć, myśli, wspomnień w
naszym wnętrzu.
rugim sposobem jest podział naszego wnętrza na obszary związane z pewnymi funkcjami, co Zygmunt Freud w
uproszczeniu podzielił na id, ego i superego. W bardziej złożonym podziale mamy nasze wewnętrzne dziecko i naszego wewnętrznego krytyka, mamy obszar związany z seksualnością,
obszar związany z negocjowaniem/relacjami ze światem zewnętrznym, wreszcie obszar szeroko rozumianej duchowości.

D

Poszukiwanie sensu

V

ictor E. Frankl pisał w swoim dziele „Człowiek w poszukiwaniu sensu” o trzech potencjalnych źródłach sensu:twórczości (w tym także pracy), relacjach z innym osobami, wreszcie
transcendencji rozumianej jako wiara w rzeczy nieprzemijające.
W naszym europejskim kręgu kulturowym jednym z podstawowych źródeł wiedzy i porządkowania tego obszaru jest tradycja
judeochrześcijańska. Szanując tradycje innych kultur i religii
mam głębokie przekonanie, że także nasza wymaga szacunku
i odkrywania na nowo, w aktualnych tematach. W związku z
tym, w dalszej części mojej pracy będę się odwoływał do pojęć
wywodzących się wprost z tej tradycji. Jednocześnie chcę za-
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znaczyć, że mam świadomość trudność związanych ze sferą
duchową i jej potencjalnego wpływu na zdrowie psychiczne.
Niejednokrotnie w pracy z pacjentami zetknąłem się z sytuacjami, w których obszar duchowy powodował traumę, był bardzo
niedojrzały, czy wreszcie był wprost obszarem psychopatologii.
Jednocześnie znam szereg osób z różnymi diagnozami (w tym
także zaburzeń psychotycznych i uzależnień), które o swoim
zdrowieniu mówią jednoznacznie, że wiązało się z poprawą,
nieraz radykalną, relacji z Bogiem.

„Słuchaj Izraelu…”

T

en fragment Starego Testamentu jest wspólny zarówno
dla tradycji żydowskiej, jak i chrześcijańskiej. Jaki może
mieć związek, wpływ na zdrowie psychiczne? Kładzie nacisk
na umiejętność, postawę słuchania. Współczesny świat i my,
ludzie w nim żyjący, jesteśmy w takim pędzie, pośpiechu, że
przestajemy słuchać. Przestajemy słuchać innych ludzi, bo to
wymaga zatrzymania się, uwagi, a my przecież nie mamy na
to czasu. Jedna z osób pracujących w krakowskim Szpitalu
Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego – psychiatra, psychoterapeutka – została zapytana przez dziennikarkę o przyczynę
wzrastającej radykalnie ilości samobójstw: „ale szybko, szybko
bo mamy tylko 35 sekund”. „I właśnie o to chodzi, proszę Pani”
odpowiedziała lekarka, „mamy za mało czasu na rozmowę i
dlatego się zabijamy”. To sformułowanie jest też o tyle ważne,
że jak nie ma słuchania, to nie ma dialogu. Nawet jeśli ktoś
będzie chciał coś z siebie wyrzucić, coś o sobie powiedzieć, to
gdy zabraknie czasu i miejsca na wysłuchanie - dialog się nie
powiedzie.
amy problem nie tylko ze słuchaniem innych. Mamy problem także ze słuchaniem samych siebie. Prowadzę dużo
zajęć dydaktycznych ze studentami różnych uczelni, w tym studentami medycyny i psychologii. Na koniec każdego spotkania
zastanawiam się wspólnie z nimi, co mogą robić, żeby dbać o
swoje zdrowie psychiczne. Czy umieją na przykład pobyć sami
ze sobą i zobaczyć: „co u nich słychać, co myślą, co czują?”
Niepokojąco duża część tych osób odpowiada, że nie jest w
stanie wysiedzieć w spokoju sama ze sobą dłużej niż kilka minut.

M

„Ale powiedz tylko słowo…”

S

formułowanie pojawia się już w Nowym Testamencie.
Wskazuje na wielką moc, która kryje się w słowach. Moc,
która może leczyć. Myślę, że nie muszę przekonywać osób czytających moją wypowiedź, że tak jest w istocie. Niejednokrotnie
na nocnych dyżurach wzywany do pacjenta czy pacjentki w
niepokoju starałem się przede wszystkim porozmawiać. Oczywiście nieraz bywało tak, że sama rozmowa nie wystarczyła,
że trzeba było podać jakiś lek. Ale jestem głęboko przekonany,
wskazują na to też wyniki szeregu badań naukowych, że lek
przyjmowany od kogoś, o kim myślimy, że jest nam życzliwy,
kto chce nam pomóc, działa inaczej, skuteczniej niż wtedy, gdy
nie korzystamy, nie umiemy korzystać z efektu placebo. Moja
obserwacja związana zarówno z doświadczeniami dyżurowymi,
jak i z prowadzeniem psychoterapii, wskazuje na to, że pacjenci

nieraz po latach pamiętają jakieś słowa, sformułowania, które
okazały się im pomocne. Przyznam się, że byłem skrajnie zaskoczony, gdy kiedyś w trakcie konsultacji dorosłej kobiety w klinice chorób zakaźnych (a wygląd pacjentki nie przypominał mi
nikogo znajomego) dowiedziałem się od niej, że pamięta naszą
jednorazową rozmowę z czasów, gdy była nastolatką hospitalizowaną w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Używajmy tego
potencjału, który w nas tkwi. Nasi pacjenci potrzebują naszych
słów, które będą leczyć, przywracać nadzieję, wskazywać drogi
wyjścia z sytuacji, które wydają się im być beznadziejne. Ważne, aby pamiętać, że by tak się stało, my sami musimy mieć
skąd czerpać tę siłę, inaczej nie będziemy skuteczni. Bez niej w
zasadzie jesteśmy skazani na zespół wypalenia zawodowego.

Przypowieść o talentach

T

o jedna z moich ulubionych przypowieści z Nowego Testamentu. W pracy terapeutycznej mam do czynienia w dużej
mierze z pacjentami ciężko chorującymi. Pracuję w systemie
leczenia środowiskowego dla pacjentów chorujących na schizofrenię. Oczywiście zdarzają się też pacjenci z głębokimi zaburzeniami osobowości z towarzyszącymi dekompensacjami
psychotycznymi, pacjenci z podwójną diagnozą. Obecnie pracuję w Ambulatorium Terapii i Rehabilitacji Psychoz i Środowiskowym Domu Samopomocy, wcześniej przez około 10 lat w
Oddziale Dziennym. Doświadczyłem tego, co jest, jak myślę,
udziałem wielu osób czytających te słowa – czyli bezradności
terapeutycznej. Leki przeciwpsychotyczne, nieraz kilka, nieraz
wszystkie w dawkach maksymalnych, a objawy jak były, tak są.
Terapie – indywidualna, grupowa, rodzinna – albo niedostępne, albo nieprzynoszące pożądanych celów. Tym, co się nieraz
okazywało w takich sytuacjach użyteczne, było odwołanie się
do zasobów własnych pacjenta, do jego zdrowych części. Mogło się np. okazać, że pacjentowi bardzo pomaga arteterapia,
gdzie odkrywa albo ożywia swój zapomniany talent, zaczyna
grać na instrumencie, zaczyna pomagać innym w ramach wolontariatu, zaczyna uczyć innych jakiegoś języka itd. Jednym
słowem okazuje się, że jest w nim jakiś potencjał, że może nie
tylko brać, ale i dawać. Choroba już nie zajmuje całego horyzontu myśli. Rośnie poczucie własnej wartości. Obszary zdrowia, ukryte talenty – używane rozwijają się, przynoszą zyski.
Tak jak w przypowieści.

zaprzeczona agresywność – to jedno z podstawowych źródeł
jego siły. Jeśli to dostrzeże, przestanie „ścinać” swoją złość i
stanie się innym człowiekiem.

„Opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze
swoją żoną i będą oboje jednym ciałem”

T

o zdanie mówi o potrzebie procesu separacji/indywiduacji.
O tym, że moja rodzina prokreacyjna powinna być dla mnie
ważniejsza niż generacyjna. O tym, że jeśli chcę się stać dojrzałym człowiekiem, powinienem umieć się oddzielić od swoich
rodziców – mieć własne zdanie, przeciwstawić się, mieć własny
projekt na życie. Oczywiście jak większość zdań wyrwanych z
kontekstu i to można źle zrozumieć. Szereg osób, szczególnie,
tych dla których separacja to trudny proces, a relacja z rodzicami jest wybitnie zaburzona, mają pomysł na separację polegający na emocjonalnym odcięciu. Znam szereg przykładów
osób z różnymi diagnozami, które całkowicie zerwały relacje z
rodzinami, wśród których dorastali. Nie tylko emocjonalne, że
nie rozmawiają o sobie, ale fizyczne – nie spotykają się, nie
kontaktują, nawet telefonicznie, nawet raz do roku na Święta.
Mówiąc krótko – nie o to chodzi. Robiąc tak, zapominają, że
usunięcie czegoś z przestrzeni zewnątrzpsychicznej nie usuwa
automatycznie obiektów z przestrzeni wewnątrzpsychicznej.
Aby rosnąć, warto zachować kontakt ze swoimi korzeniami.

Przypowieść o kąkolu

T

rysunek Anna Baka

a przypowieść obrazuje sytuację, podczas której ludzie
przychodzący do psychiatry czy psychoterapeuty oczekują szybkich, radykalnych działań, które sprawią, że zostaną naprawieni. Traktują się (albo są traktowani przez innych)
przedmiotowo jak zepsuty toster czy pralka. Mają nadzieję,
że będzie tak jak przedtem. Staram się ich przekonać, że nie
wyzdrowieją, jeśli celu swojej wędrówki i zmian będą szukać
w przeszłości. Żeby przejść przez kryzys psychiczny, trzeba
po pierwsze znaleźć nowe rozwiązania. Po drugie, trzeba mieć
świadomość, że uczestniczy się w procesie. Tak jak rosnące
zboże potrzebuje czasu, aby dojrzeć, tak samo przechodzący
przez kryzys człowiek potrzebuje czasu, żeby sobie pewne rzeczy uświadomić, przepracować. Ciekawe jest w przypowieści o
kąkolu, że pokazuje ona trudność w rozdzieleniu, rozróżnieniu
tego, co zdrowe, od tego, co szkodliwe. Często na początku terapii, dajmy na to, zespołu natręctw pacjent przychodzi z oczekiwaniem usunięcia uporczywych myśli związanych na przykład
z impulsami agresywnymi. Uważa, że jak się mu te myśli zabierze, to wszystko będzie dobrze, „tak jak przedtem”. Trzeba
czasu i pracy, żeby odkrył, że w tym, o czym myślał, że jest
kąkolem, tkwi jakaś wartość – jego represjonowana, wyparta,
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„Memento Mori”

Z

asada, która mówi o tym, że powinniśmy przeżywać każdy dzień w taki sposób, jakby to miał być ostatni dzień naszego życia. We współczesnym świecie, gdzie jesteśmy nieustannie bombardowani informacjami z całego świata, gdzie
tempo przyrostu danych ma charakter geometryczny, nasze (i
naszych pacjentów) zdrowie psychiczne zależy od umiejętności
ich filtrowania. Jakby napisał prof. Antoni Kępiński zgodnie ze
swoją koncepcją metabolizmu informacyjnego, nie jest dobrze
się przejadać. I tu pomocna może być myśl, że tak naprawdę,
to nie wiadomo, kiedy umrę. Może to być za 40 lat, za 5 lat, a
może najbliższej nocy. W związku z tym należy skupić się na
sprawach najważniejszych, na tu i teraz, tak aby mieć poczucie
dobrze wykorzystanego czasu. Generalnie uwalnia nas to od
martwienia się rzeczami, które być może nigdy się nie wydarzą,
albo na które nie mamy wpływu. Możemy się skupić na tym, co
nadaje naszemu życiu sens i smak.

Zło

W

języku duchowym sformułowanie, które pojawia się dość
często. W języku terapeutycznym rzadziej, raczej zastępowane jest innymi słowami – trauma, krzywda, lęk, objaw.
Choć pewnie powiemy potocznie o pacjencie „coś złego z nim
się dzieje” w znaczeniu, że nasilają się jego objawy. Kiedy myślę
o pacjentach, którzy najbardziej kojarzą mi się z hasłem „zło”,
dzielą się oni na dwie grupy. Pierwsza to ci, którzy doświadczyli
zła. Na pewno znają Państwo historie nieraz naprawdę dotkliwych krzywd i traum pacjentów – nieraz w wczesnodziecięcym
okresie rozwoju, nieraz na podłożu/w kontekście seksualnym.
Traumy spowodowane przez osoby często bliskie, traumy
zaprzeczone, o których nie wolno mówić. Traumy, które żyją
przez lata w tych osobach i niszczą ich życie.
ruga grupa, to Ci, którzy zło „wyprodukowali” – moje skojarzenie łączy się z osobami uzależnionymi. Jak się spojrzy
na nasze społeczeństwo, to podstawową przyczyną wielu nieszczęść – wypadków samochodowych, samobójstw, rozpadu
rodzin, ciężkich problemów zdrowotnych zarówno o charakterze somatycznym, jak i psychicznym, jest problem alkoholowy.
W Polsce w ubiegłym roku było ponad 200 tysięcy hospitalizacji
psychiatrycznych (2). Około 80 tysięcy, czyli wyraźnie ponad
1/3, wiązała się z problemem alkoholowym, więc to najczęstszy
powód hospitalizacji psychiatrycznej. Warto też pamiętać, że
często ci, którzy doświadczyli traumy i ci, którzy wywoływali ją

D

u kogoś to są ci sami ludzie, gdyż jak pisał franciszkanin, a jednocześnie terapeuta Richard Rohr – „trauma, która nie ulegnie
transformacji, ulegnie transmisji”.

Rozwój. Jak zatrzymać to błędne koło?

P

omocą może być myśl z listów św. Pawła z Tarsu – „zło dobrem zwyciężaj”. W moim głębokim przekonaniu jest to zasada jak najbardziej słuszna, jeśli chodzi o kwestie zdrowienia
z różnych zaburzeń psychicznych. Nie wystarczy zachowywać
abstynencję, trzeba czymś sensownym zapełnić swoje życie,
aby alkohol nie miał miejsca dla siebie,. np. programem 12 kroków AA. Nie wystarczy usunąć objawów psychotycznych– trzeba, aby ktoś czuł się wystarczająco dostrzegany, szanowany,
aby nie potrzebował urojeń ksobnych. Nie wystarczy przestać
się objadać. Trzeba przyjąć coś wartościowego do swego wnętrza, co mnie napełni i sprawi, że bulimia przestanie być moim
problemem. Przykłady można by mnożyć. Generalnie wydaje
się, że tym, co leczy w psychiatrii, jest szeroko rozumiana miłość, jako zaspokojenie podstawowych potrzeb – bezpieczeństwa, przynależności, sensu.
o co łączy świat duchowy ze światem zdrowia psychicznego, świat osób chorujących ze światem aktualnie nie chorujących, to rozwój. Bardzo podobne mechanizmy pozwalają
zdrowieć, jak i rozwijać się w zdrowiu. Można zaryzykować
twierdzenie, że zdrowienie to szczególny rodzaj rozwoju. Jak
powiedział Manfred Bleuler: te same rzeczy, które pozwalają
naszym dzieciom się rozwijać, pomagają zdrowieć osobom
chorującym na schizofrenię. Cytując innego klasyka Alberta
Einsteina: „z życiem jest jak z jazdą na rowerze, aby utrzymać
równowagę, trzeba posuwać się naprzód”.

T

1. Puchalska – Wasyl M. Nasze wewnętrzne dialogi. O dialogowości jako sposobie funkcjonowania człowieka. Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006
2. Dane Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2014. Projekt
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 20162020
dr n. med. Łukasz Cichocki
Zakład Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii UJ
Atrykuł wcześniej drukowny w czasopismie „Psychiatra”

Skąd się wzięliśmy w Drohobyczu
Spotkał się kiedyś Andrzej Cechnicki i Wojtek Pięciak i w rozmowie, okazało się, że pracują w środowiskach, które pomagają. Pan Wojtek Pięciak zaangażowany jest w pomoc Drohobyczanom od dłuższego czasu. Jego opowieści przywołały moje
wspomnienia o bardzo, bardzo trudnych warunkach dla pacjentów w szpitalu psychiatrycznym we Lwowie - dlatego gorąco
poparłam pomysł, abyśmy tym razem pomogli wygnanym z Krymu Tatarom, którzy schronili się w tym miejscu. I tak nasze
Stowarzyszenie włączyło się w pomoc. Kiedyś, przez wiele lat, pomagaliśmy właśnie szpitalowi w Kulparkowie we Lwowie,
teraz natomiast jesteśmy włączeni w szerszą działalność na rzecz repatriantów. Wygnani, inni, słabsi - będą zawsze w centrum
naszej działalności.
W Drohobyczu osiedliło się dwadzieścia pięć rodzin tatarskich, które usiłują znaleźć się w swoim „nowym” życiu. O jednej
z nich pisze właśnie pan Wojciech Pięciak.
Anna Bielańska
mgr psychologii
Stowarzyszenie naRzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
Kraków
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Tatarzy z Drohobycza

J

est ich tu 140 osób, w połowie dzieci:
uciekinierzy z Krymu, którzy schronienie znaleźli w Drohobyczu, na drugim
końcu Ukrainy. Zdani na pomoc, otrzymują ją także z Polski.
dyby trzy lata temu ktoś powiedział
Ibrahimowi, że zostanie cukiernikiem, pewnie popukałby się w głowę.
On cukiernikiem? On, etnograf i historyk, z zawodu i pasji, który w rodzinnym
domu na Krymie zgromadził prawdziwe
muzeum, pełne przedmiotów dokumentujących historię Półwyspu? Którego
ulubionym zajęciem jest zagłębianie się
w detale średniowiecznych kamieni łaziebnych do rytualnego obmywania ciała
przed islamską modlitwą (Ibrahim napisał o tym naukowe opracowanie)? Albo
w analizę ewolucji scytyjskich grotów do
strzał, które sam dobył z krymskiej ziemi, chodząc z detektorem?
dy Ibrahim zaprasza dziś do mieszkania – wynajmują je wraz z żoną
Mavile i czworgiem dzieci na obskurnym, postsowieckim osiedlu na obrzeżu
Drohobycza, prowincjonalnego miasta
na zachodniej Ukrainie – najchętniej
porozmawiałby więc o historii Krymu. O
swoich badaniach. Chętnie pokazałby
zdjęcia z komórki obrazujące eksponaty
z jego prywatnego muzeum. Bo ogromna większość z nich została na Krymie.
le rozmawiać będziemy głównie o
pahlawie. Bo to ten słodki wypiek,
przypominający polski chrust (tyle że po
upieczeniu moczony w miodowym syropie i posypany mielonymi orzeszkami)
jest dziś głównym źródłem utrzymania
rodziny Ibrahima i Mavile – głównym, bo
z zasiłku dla uchodźców, jaki płaci ukraińskie państwo, wyżyć niepodobna.
brahim, Mavile i ich czworo dzieci są
bowiem uchodźcami. Gdy trzy lata
temu Władimir Putin jednym pociągnię-
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ciem pióra zmienił granice w Europie,
dokonując zaboru ukraińskiego Krymu,
kilkadziesiąt tysięcy Tatarów – rdzennych mieszkańców, choć stanowiących
mniejszość na Półwyspie – uznało, że
nie chcą żyć pod rosyjską okupacją.
Jedni podjęli tę decyzję zaraz, inni później – gdy zobaczyli, jak atmosfera coraz
bardziej przypomina czasy sowieckie,
znane z opowieści rodziców i dziadków.
A czasem z własnego dzieciństwa.
ni nie od razu postanowili odejść.
Dopiero po tym, jak pewnego ranka
przed ich domem zjawiła się FSB, rosyjska bezpieka. Zrobili rewizję. Odeszli,
ale powiedzieli, że mogą wrócić. Wtedy Ibrahim i Mavile zapakowali do auta
dzieci i tyle dobytku, ile się zmieściło, i
ruszyli na wygnanie.
tedy też historyk zamienił się
w cukiernika. Z potrzeby chwili.
A było tak: najpierw zamieszkali w Chocimiu. Żyli w biedzie. Myśleli, co robić.
Na próbę Mavile zaczęła piec ciastka
(wcześniej, powie na boku Ibrahim, nie
była wybitną kucharką), a on chodził na
bazar i sprzedawał je ze stolika. Zobaczyli, że jest popyt – i tak to się zaczęło
rozkręcać. On jako etnograf wynalazł
stare przepisy na pahlawę, ona doskonaliła umiejętności. Gdy przenieśli się do
Drohobycza, piekli dalej.
ziś podział pracy jest taki, że ona
piecze, a on zajmuje się pakowaniem i dystrybucją po sklepach i kawiarniach. Przy czym „buchalterią zajmuje
się żona”. „Ona jest u nas dyrektorem, a
ja pracownikiem” – mówi Ibrahim, jakby
nieco skrępowany.
o też niezwykłe to wyznanie jak na
muzułmanina, który pielęgnuje tradycję. Ale realia weryfikują obyczaje.
Zresztą nie tylko w ich rodzinie: w wielu
spośród prawie 30 rodzin Tatarów, któ-
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rzy osiedli w Drohobyczu, podział ról się
zmienia. W jednej kobieta jedzie do Polski, do pracy – sama. Wcześniej rzecz
trudna do wyobrażenia. W innej pracuje
wraz z mężem w barze, który otworzyli.
brahim i Mavile są bowiem jednymi z
prawie 140 wygnańców z Krymu, którzy w Drohobyczu tworzą dziś wspólnotę
(oni mówią: gromadę). Powoli stają na
nogi, budują nowe życie. „Oni czują się
już drohobyczanami. Choć tęsknią. Śpią
i śni im się Krym. Są jak kiedyś polscy
zesłańcy na Syberii” – powie brat Artur
Deska, wiceszef miejscowego unickiego
Caritasu, który od początku im pomaga.
d pół roku drohobyccy Tatarzy mogą
liczyć też na wsparcie z Krakowa:
mniej więcej raz na półtora miesiąca jedzie transport z pomocą, organizowaną
oddolnie przez grupę przyjaciół wspieranych przez Stowarzyszenie na rzecz
Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej.
transportach jechały już m.in. leki i
buty dla dzieci, ubrania, wyprawki
niemowlęce (kilka kobiet jest w ciąży),
zabawki edukacyjne, witaminy. A także
– pieniądze na opłacenie lekarzy (na
Ukrainie służba zdrowia jest bezpłatna w teorii, za niemal wszystko trzeba
płacić). W kolejnym transporcie, w marcu, pojedzie wyposażenie dla świetlicy,
którą sami zorganizowali, a w której tatarskie dzieci uczą się języka – aby go
nie zapomnieć. Dostawa zawiera także
sfinansowany przez znajomego przedsiębiorcę kolejny już profesjonalny mikser do nowo powstającego baru – aby
drohobyccy Tatarzy mogli stworzyć sami
sobie kilka nowych miejsc pracy.
akże Ibrahim i Mavile, którzy swoją
pahlawę pieką nadal w kuchni w bloku, chcieliby w przyszłości założyć tatarską kawiarnię. Czy się uda, nie wiedzą.
Ale chcieliby spróbować.
w wolnej chwili Ibrahim napisze kolejny tekst do fachowego czasopisma.
ówi, że gdyby mógł, natychmiast
wróciłby na Krym. Ale aby tak się
stało, w Rosji musiałaby zmienić się władza... Na to zaś nic nie wskazuje.
a razie jego domem jest więc Drohobycz. Może na zawsze.
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Wojciech Pięciak
dziennikarz
i kierownik działów Świat i Historia
„Tygodnik Powszechny”
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Jak rozmawiać
o polityce?

1

Jeśli przewidujemy, że rozmowa może być bardzo trudna, lepiej rozmawiać w dwie osoby niż w
kilka – tworzenie koalicji zwiększa
prawdopodobieństwo agresywności
słownej.

2

Wewnętrznie przyjąć założenie,
że celem jest poznanie i zrozumienie poglądów rozmówcy a nie
przekonanie go.

3

grafika Jacek N.

Założyć dobre intencje rozmówcy, uznać (choćby roboczo), że
rzetelnie stara się dojść do prawdy
oraz że jego przekonania i poglądy
są bezinteresowne.

4

Na początku rozmowy – jeśli to
ma miejsce – otwarcie i łagodnie powiedzieć o swoich uprzedzeniach.

5

Wzajemnie
zdystansować
się
do
uprzedzeń,
wprowadzając humor w stosowny
sposób (tzn. żartować raczej
z siebie niż z rozmówcy).

6

Powiedzieć, że program polityczny jest ważniejszy od osób i
osobowości polityków i sprawdzić,
czy rozmówca się ze mną zgadza
– jeśli tak, to dalsza rozmowa będzie
znacznie łatwiejsza.

7

Nawet jeśli rozmówca nie zgodzi się z powyższym poglądem,
to ze swojej strony, należy starać się bardziej rozmawiać o programach niż o osobach polityków
i ich intencjach

8

Jasno wyrażać program polityczny za jakim się opowiadam
i zachęcać do takiej samej postawy
rozmówcę; doprecyzowywać, wyjaśniać szczegóły.

9

Możliwie często sprawdzać
dobre rozumienie rozmówcy

10

– powtarzać jego sformułowania,
starając się ich nie zniekształcać i
sprawdzać: „czy dobrze cię rozumiem?”.

10

Ostrożnie
podsumowywać
większe części wypowiedzi
rozmówcy, pilnując się, by ich nie interpretować po swojemu, a zwłaszcza nie wyśmiewać ich, nie sprowadzać do ekstremum czy absurdu.

11

Starać się uzyskać zgodność
co do faktów (w razie potrzeby
podawać ich źródła). Jeśli wystąpi
niezgodność co do faktów – wyraźnie ją zwerbalizować. Ewentualnie,
wspólnie ustalić możliwość weryfikacji faktów. Nie próbować przekonywać co do faktów, na bazie samego
logicznego rozumowania! – Fakty
muszą być sprawdzone empirycznie lub musimy się pogodzić, że do
takiego sprawdzenia nie mamy dostępu.

12

Nie obawiać się krytykowania
programu prezentowanego
przez rozmówcę, pokazywania jego

słabych stron, wątpliwości, itp. oraz
pozwalać mu na to samo wobec
swojego programu – pamiętać, że
im trudniejszy komunikat przekazuję, tym forma przekazu powinna być
łagodniejsza.

13

Starać się oddzielać fakty od interpretacji, w miarę możności klaryfikować interpretacje, np.: „fakt jest taki a taki,
a ja to widzę następująco: …”

14

W przypadku różnic, używać
sformułowania: „taka jest
twoja opinia, a moja jest taka”

15

Na koniec wspólnie podsumować: co do czego się zgadzamy, a co stanowi „protokół rozbieżności”; zobaczyć, czy jest coś
(np. jakieś fakty), co możemy zweryfikować do następnej rozmowy.

16

Podziękować za rozmowę.

dr n. med. Krzysztof Jedliński
Warszawa

Moja wizja motywacji
czyli podejście osoby z chorobą psychiczną
N

a pewno wielu z nas boryka się na co dzień z brakiem
motywacji w porannym wstawaniu, we wczesnym wyjeździe na kolonie czy wybraniem się do pracy. Jednak moja
wizja motywacji w tych kwestiach jest bardziej konstruktywna i optymistyczna.
ie jest to łatwe, ponieważ od wielu lat leczę się psychiatrycznie na schizofrenię paranoidalną. A jak
wiele grup społecznych wie, ludzie z chorobą psychiczną są często dyskryminowani czy po prostu - w języku
młodzieży - olewani. Jednak pomimo wielu prób i wielkiej, szczerej i serdecznej pomocy terapeutów, psychologów i psychiatrów - stają na nogi, krok po kroku:)
Są gorsze i lepsze chwile, ale jestem generalnie w czasie remisji, lecz pomimo tego mam wiele natręctw i pseudohalucynacji. Wbrew temu wszystkiemu staram się na co dzień być burzą uśmiechu i duszą towarzystwa. Rok temu w czasie trwania
świąt dostałem wielkie wsparcie od uczestników ŚDS, że jestem: pracowity, uczynny, serdeczny i że mnie wiele osób lubi.
Ogólnie w ciągu kilku lat choroby dużą część czasu spędzałem w szpitalach psychiatrycznych i na oddziałach dziennych
w Krakowie. Nie będę się tu teraz rozpisywał jak tam jest,
a jak nie jest, bo to może prędzej przygnębić niż pocieszyć
- teraz czas na kwestie motywacji i jej roli w moim życiu.
zym jest motywacja ?Uważam, że to silnik napędowy,
czy po prostu siła naszego zdrowego ducha do lepszego działania np. w pracy, ćwiczeniach w szkole czy po
prostu do chęci do wczesnego wstawania. Na co wpływają
takie kwestie jak: poczucie humoru, pozytywne myślenie czy
wysiłek fizyczny.
yślę, że dla mnie ważnym elementem motywacji jest
po prostu pozytywne i realistyczne myślenie. Na pewno
też duży wysiłek fizyczny - często biegniemy na przystanek,
bo boimy się, że nie zdążymy, albo spieszymy się na wizyte
do lekarza. Co odczuwamy po takim wysiłku? Większą chęć
do życia i uśmiech na twarzy! To powoduje, że mamy potem
więcej motywacji, by robić inne rzeczy: iść pobiegać albo
po prostu wyjść po pracy na dłuższy spacer. Wiadomo, że
chodzi też o sukces, bo im więcej osiągamy w życiu, tym
więcej chcemy uczyć się i rozwijać Z tym też wiąże się w
dużej mierze ryzyko, czy się uda np. dobiec, wstać czy po
prostu skończyc coś zaplanowanego wcześniej. Motywacja
buduje też świetne relacje np. w drużynach sportowych czy
pomiędzy uczestnikami zajęć terapeutycznych. To samonakręcający się „pozytywny“ mechanizm rozwoju i kształcenia
się.
o poza tym... Ważnym motywatorem dla mnie często był
i jest mój starszy brat i jego poczucie humoru, którym
rozbraja często mnie i resztę rodziny. Taaak! Brat i nasze
wspólne głupie kłótnie, które kończyły się zazwyczaj zwariowanymi konstruktywnymi tańcami, a raczej wygibasami
(hehe!) i rozmowami do późnych godzin. Często brat zadawał mi wieczorami pytania o sens mojego życia, ale i często
mnie rozśmieszał i był - po prostu BYŁ:) Siostry to osoby,
które okazały mi większą troskę w życiu, ale wymagały, bym
lepiej i szybciej coś robił, za co im bardzo dziękuję. Świat,
moim zdaniem, lepiej wygląda gdy mamy do czynienia w
nim z różnorodnością, a nie tylko z ciągłą rutyną, czyż nie ?:)
Razem z bratem i resztą rodziny przeszliśmy wiele kryzy-
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sów, od tych patologicznych do tych mniejszych - kłótni czy
rozterek życiowych. Naprawdę niełatwo było ze mną mieszkać, ale brat i reszta rodziny dali radę i generalnie teraz jest
tylko lepiej!
to co mnie przeraża, a zarazem motywuje, to psychiatrzy,
psychologowie i terapeuci z mojego otoczenia! Wielu z
nich ma już własne rodziny i pomimo tego, mają muuultum,
powiadam: muuultum energii, którą się dzielą z innymi. Są
jak wulkan pełen lawy - ich energia wszędzie się wylewa, by
było ciepło na sercu i duszy.
o mnie jeszcze motywuje do działania? Motywuję się
często sam, bo mam tzw. dialog ze sobą (hehe), ale też
bardzo często (jak już wspomniałem wyżej) brat, terapeuci, psychologowie i psychiatra, ale również uczestnicy zajęć
w ośrodku, do którego uczęszczam. :) Często, gdy przechodzę obok, widzę uśmiechy na twarzach terapeutek czy psychologów i to też mnie bardzo buduje.
od niedawna dodaje mi skrzydeł myśl, że fajnie jest mieć
pracę, więc i wstaję do pracy! Tak mnie to cieszy, że chcę
wstawać, bo po prostu cieszy mnie, że dano mi szansę i szanuję pracę i także ludzi, których tam spotykam. Czy jest czasem ciężko zmotywować się? Owszem, spóźniam się nieraz
do pracy czy do uczestników i to mnie często zniechęca. Tym
bardziej, że źródłem moich problemów są obsesyjne natręctwa
myślowe, które mnie dezorganizują i przez to się spóźniam.
Ważne są dla mnie też inne zainteresowania: czytanie książek,
amatorska obserwacja nieba, kuchnia (samodzielne pichcenie i oglądanie gotowania), zgłębianie relacji międzyludzkich,
fotografia, programy i gry komputerowe czy oglądanie filmów.
Te rzeczy też na swój sposób mnie motywują, wstaję rano i
wiem, że mam swoją codzienną rutynę, ale też lubię różne
niespodzianki i uczenia się nowych rzeczy, które przyjmuję
z miłym uśmiechem i pokorą:)
ą w życiu różne chwile, na które czekamy i ja czekam co roku na Olimpiadę na boisku Szpitala im. dr.
J.Babińskiego, które są przeznaczone dla osób przechodzących różne kryzysy psychiczne (różne placówki: ŚDS-y, Oddziały Dzienne, Szpital im.dr J.Babińskiego).Wiem, że wiele
osób jak i ja to lubi i popiera, i uważam, że to jest pozytywnym budulcem, który powoduje, że życie ma sens! Tym bardziej, gdy czuje się adrenalinę stojąc na starcie biegu, czy
patrzeniu jak moi koledzy i koleżanki walczą, by mieć wysokie miejsce, ale też zmagają się ze swoimi wewnętrznymi
słabościami, jak i objawami choroby. Następną taką chwilą
są ostatnio urodziny najbliższych albo ważne uroczystości
np. sylwester czy Święta Bożego Narodzenia.
o prostu dla mnie liczą się ludzie, dzięki nim i ich wielkiej
sile woli jestem tym, kim stałem się teraz - ich wspólne
działanie jak i śmiech, szczere intencje i radość na co dzień
dodają mi sił i woli do walki z chorobą, z którą ciągle się borykam. Bliscy motywują mnie, za co im wszystkim dziękuje
i ściskam ciepło i serdecznie!
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Bogusław Cegiel
Uczestnik ŚDS w Krakowie
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„Wigilia, Święta Bożego Narodzenia i Rodzice”
Dorosły teraz o pięknej i świętej miłości
Opowiedzieć chcę tobie i komuś.
Ta w mym świątecznym domu
dowodziła dzieciństwa prawdziwości.
Mróz okrutny, piękne kwiaty
Na szybach od dołu wymalował.
W środku w cieple u mamy i taty
Los moje zabawki schował.
W lampki i bańki ubiearją żywe dzrewko.
Potem gdy - gwaizdką pierwszą
Zapalone - światełka zaświecą
Patrzą Tata i zafascynowane dziecko.
Dawno temu gwiazdę z kartonu wyciętą
Oklejał Tata ze mną papierem kolorowym.
Nasadzana była na czubek świerka
I podświetlana światełkiem choinkowym.
Gdy płyta kolędy i pastorałki powoli odśpiewała
Po żartach Taty o rózdze dla mnie
Kolorami światełek, w ciszy ciemnie
Choinka dźwięki tradycji pięknej dla serca zagrała.
W tej radosnej nocy,
Zaczarownej rodziców tajemnica cała;
Bo prezenty
Mikołaj schowa. Mama powiedziała.

„W Kobierzynie”

„Rozmnożenie”
Na trawie rozsiadło się łaknienie
Po wielogodzinnym marszu
Kiszki odtrąbiły zwycięstwo
Głód
Z boku przycupnęła zapobiegliwość matczyna
Dwie rybki i pięć chlebków jęczmiennych
Rzesza falowała bezładnie
Kazał ich porozsadzać
W zieleni rozkwitły człowiecze gromady
Złaknione cudów
Trochę mniej słowa
A kiszki grały
Apostoł rozłożył ręce
Były puste
Bezradność realności
Tylko zapobiegliwość matczyna przysunęła się bliżej
A kiszki grały triumfalnie
Wokół pustkowie
Jezus wziął chleb i ryby
Zapobiegliwość matczyną uświęciła miłość
Najedli się wszyscy
Do sytości

W Kobierzynie
W szpitalu dla nadwrażliwych
(jak to dzisiaj mówią)
Jest park
wspaniałe, stare drzewa

Cały wieczór ich pobudzony ciekawością szukałem
Poszedłem spać wcześnie, bo byłem mały
Nie mogąc ich znaleźć w domu całym
Śpiąc pod poduszką zimny worek wymacałem.

Teraz
Szadź pokryła trawę i zamarzło błoto
Wiatr zimny,
zaprosił mnie do tańca
Od drzewa do drzewa
tańczę, śpiewam, wołam
Nikt nie przeszkadza wariatce
niech się wytańczy
jeśli jej wesoło
A ja jestem radosna
bo Ty uśmiechnąłeś się do mnie
Dzisiaj
miałeś takie błyszczące, zachwycone
oczy
Nie trzeba mi więcej
Gdy wsiadłam do autobusu
jakaś starsza pani
podeszła do mnie zatroskana
„Czy pani się dobrze czuje?”
spytała

Cały senny zasnąłem wtedy z buzią piekącą.
Gdy sie obudziłem, bo nadszedł ranek.
W powietrzu rześkim nową siłą i niecierpliwością,
Pod drzewkiem zastałem stos zabawek.
Moje zabawki choć zwykłe i ubogie
Rzadko były ze stali i nie klockami lego teź ale Cieszyły mą radością rodziców - wspaniale!
Częściej kartonowe i plastykowe.
Dostałem pistolet na przyssawki gumowe.
Samolot napędzany na gumkę,
Co miał śmigiełko i skrzydełko kartonowe,
Łunochod napędzany na baterię.
Pojazd ten kolorowo święcący,
Był czerwony i jeżdżący po podłodze,
Który cofał się jak rak, spotykając
Opór z przodu i z tyłu na przeszkodzie.
Bawiłem sie nim długo, bardzo tak,
Do podstawowej szkoły.
Najlepiej po ciemku i w wieczory
Bo w nocy był piękny wielością barw.

A ja byłam tylko
Szczęśliwa
Jadwiga

Barbara Banaś

W nim z piernika kolorowo lukrowanego Mikołaja
Też rózgę w kolorze brązu, połyskującą
Czekoladki, piernikczki, batoniki bułgarskie piekące
co roku czekała na nie moja - Synka, Żabci paja.

Kiedy ksiądz był u nas po świętach.
nie dojadłem przy stoliczku wieczerzy.
A on: a mój ministrant zjada z talerzem.
Jego twarz była wesoła i usmiechięta
Pada śnieg, wyscieląjąc, świerzo, miękko świat.
Dzieci rosną, w ruchu w kuligu jeżdżą.
Myję buzię, kładą się spać i gdy leżą,
Sen przynosi im na polu gwiżdżący wiatr.
Marcin Franaszek
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„Bajka”

„A więc”
Rozmowa z Bogiem „wciśnij Siedem”
Budzi mnie piekło chcę wyśnić Eden
Życie to Kant bądź myślicielem
Aniołów desant wyślij w teren
Królu Słońca Olśnij nie wierzę
krok do stabilizacji , roszada, szczerze
Tam „Biała Dama” tu mroku Rubieże
Tartakower, w czarnobiałym plenerze
Kajmana łzy na Cerze bladej
Ryk Posejdona w kropli każdej
Apteka – cypel Morfeusza - Black Friday
Beckstage – koncert rusza – Gloomy Sunday
Recepta Tisercin, marzeń sennych kolaż
Profesorze Kępiński, w Auschwitz nie konasz
Tiergartenstraße 4, „Ausweis” Jonasz
„Byt nie warty bycia”, Viktor Brack czy John Nash?
Król nie z tego świata szukam bram niebios
Glob na barkach, idę, spięty jak Heros
Agora cztery ściany, wyklęty przez demos
Vox populi znany, sonda CBOS
Zasłona milczenia, żelazna kurtyna
Labirynt Luster, prawdę ukrywa
Tkanka Społeczna truizm półżywa
Podcina skrzydła, cynizm Rutyna
Hiperglikemia - Beka z Fabijańskiego
Rosmary syn Ja bękart Polańskiego
Płać Alimenty! Robię scenę Dantego
Patron Walenty, co roku czternastego
Wczoraj Rostbef jak Monte Christo
Jutro to schabowy kotlet Bistro
Trudno, schowaj Pistolet Arabisto
Głos „chwilo Trwaj!” –fortel Mefisto
Tomasz Karon

Gwiazdy mrugają do mnie na niebie
jakby chciały opowiedzieć mi bajkę
o królewnie, co nie chciała rycerza,
a nawet gorzej, nie mogła go chcieć,
bo spotkali się w zamku Królowej Lodu.
A klucz do drzwi trzymał brodaty Starzec Rozum.
On nie mógł powiedzieć: jesteś kobietą mojego życia,
mam wrażenie, że znam cię od wieków.
Wiem nawet, co powiesz za chwilę,
w jaki sposób wykonasz ruch, żeby wyjąć chusteczkę z torebki,
zapewne będzie to ruch płynny, elegancki.
A w torebce masz bardziej notes niż szminkę.
Tak, wiedział dużo o królewnie i o sobie,
a wiedza jest czasem niebezpieczną bronią,
potrafi rozdzielić ludzi.
Nie byłam w stanie Tobie zaufać,
Teraz już bym mogła. Jestem innym człowiekiem.
Potrzebowałam dużo czasu
Na poukładanie swojego świata.
Aleksandra Jagoda

„Chyba oszalałam”
Chyba oszalałam, że się w Tobie zakochałam.
Proszę zostań dłużej, przynieś mi czerwone róże.
Polubiłam nawet zapach Twoich papierosów,
cięty dowcip, który nie przekracza pewnej granicy,
Twoje szafirowe oczy, w których utonęłam na
zawsze
uwodzący uśmiech i nienaganne maniery
Twoją dobroć
I to,
że jesteś ze mną szczery
Jolka

„Doczekać świtu”
Z minionych lat – natrętna myśl
na próżno „drzwi” zamykam…
zmyślony film udaje, że
to życie jeszcze jest prawdziwe.
Na biedy zawsze moda jest…
nie dostrzegamy DOBRA –
które spotyka co dzień nas
odwiedza i pociesza…
Z niecierpliwością czekam więc
na Dzień Dzisiejszy Ważny
by rozbłysnęło światło w NAS
i trochę we mnie także***
Justyna
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Rękopis znaleziony
w ZUS-ie

O

statnio przyznano mi rentę na
pięć lat. Nie przypuszczałem, że
jak minie ten okres, to będę miał jakieś problemy z otrzymaniem jej dalej.
Chodząc do Środowiskowego Domu
Samopomocy byłem dwa razy w sanatorium nad morzem. Wyjazdy te były
połączone ze szkoleniami sponsorowanymi przez Unię Europejską na których
przekonywano mnie jakim dobrodziejstwem jest praca zarobkowa dla schizofrenika. A przecież ja jestem chory
na schizofrenię paranoidalną z komponentem depresyjnym. Więc w wieku
prawie pięćdziesięciu lat po kilkunastoletniej przerwie ponownie podjąłem
pracę. Nie przypuszczałem, że stanie
się to powodem moich problemów z
lekarzem orzecznikiem przy kolejnej
komisji o przedłużenie renty. Rentę mi
przedłużono tym razem o dwa lata, ale
miałem dodatkowe badanie u konsultanta z dziedziny psychiatrii. Orzecznikowi nie wystarczało to, że choruję od
dwudziestego roku życia i biorę prawie
najsilniejsze leki psychotropowe w formie zastrzyku – co trzy tygodnie – czyli:
Decaldol, Penazynę, Relanium i inne.
Nie było też przekonujące, że ogółem
będąc w szpitalu siedem razy spędziłem tam dwa lata życia.
oczekiwaniu na to dodatkowe
badanie przeżyłem kilka koszmarnych dni, w których zaczął nasilać
się stres i jakby choroba psychiczna na
nowo się odzywała. Wypalałem po dwie
paczki papierosów dziennie. Zaczyna-

W

łem uciekać w alkohol. Miałem problemy ze snem, a raczej jego niedobór.
Powoli nachodziły mnie najróżniejsze
katastroficzne myśli nawet samobójcze. Przypominały mi się wszystkie
poprzednio przeżyte psychozy i zastanawiałem się nad tym czy czasami nie
poprosić swojej lekarki o skierowanie
do szpitala psychiatrycznego. Te myśli
były dość uporczywe – pomiędzy wizytą u Orzecznika, a skierowaniem mnie
przez niego na konsultację do lekarza
specjalisty. Całość orzeczenia i opinię
ukrywano przede mną dwa tygodnie,
które były równie koszmarne jak kilka
tygodni przed komisją lekarską. Do dziś
czuję się jak przestępca z tego powodu,
że jestem chory i mam odwagę pracować na wolnym rynku pracy.
estem tylko portierem i mam z tego
tytułu najniższy zagwarantowany
przez państwo zarobek. Więc mój dochód razem z rentą sięga połowy średniej krajowej. Gdybym dalej żył tylko z
renty i był ciężarem dla rodziny wcale
nie czułbym się lepiej, jeżeli w ogóle
byłbym tego świadomy. Przecież mogłem dalej chodzić do Środowiskowego Domu Samopomocy i wegetować z
renty, a państwo dokładało by do mnie
znacznie więcej niż teraz płaci za zatrudnienie mnie mojemu pracodawcy.
uż sama nazwa komisja lekarska
mnie trochę śmieszy, a trochę żenuje. Bo komisja to powinno być kilku
specjalistów z różnych dziedzin. Ja na
czole nie mam napisu, że jestem schi-
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zofrenikiem więc skąd w najlepszym
razie internista może wiedzieć co się
dzieje w mojej głowie? Tym bardziej
skąd ma wiedzę jak działają leki psychotropowe i antydepresyjne jeszcze
jak je ktoś zażywa a nie zapisuje?
a pytanie Orzecznika co najbardziej
mi przeszkadza, miałem ochotę odpowiedzieć, że właśnie on i chciałbym
mu dokopać. Kazał mi wejść na wagę
jakby nie wierzył, że mam otyłość co
było napisane w papierach, które miał.
Poza tym trudno ukryć tę przypadłość
jak się ma 173 cm wzrostu i waży 120
kg. Miał też napisane, że mam nadciśnienie i biorę też na to leki. Moje ciśnienie w jego gabinecie pomimo leków wyszło 150 na 90. O cukrzycę w ogóle nie
pytał. Albo nie czytał mojej dokumentacji, albo uważał to za oczywiste. A miał
tej dokumentacji kilka dobrych kilogramów, bo przez 15 lat odkąd mam rentę
i u orzecznika zastanawiałem się kto z
nas dwóch był pod czas tego badania
bardziej wyalienowany, wyobcowany z
rzeczywistości.
ija już miesiąc, kiedy decyzja ZUS
się uprawomocniła. Przez dwa
miesiące nie dostawałem renty. Oczywiście, gdyby nie praca i jakieś skromne oszczędności miałbym kłopoty z
przeżyciem. Dodatkowo wypłaconą podwójną rentę potraktowano za jednorazową i zabrano mi dla fiskusa kilkadziesiąt złotych podatku więcej, niż gdybym
otrzymywał pojedynczą co miesiąc.
Więc na kilka miesięcy, zanim wypełnię
roczne rozliczenie zostałem okradziony
o prawie sto złotych.
pieszałość i brak kompetencji dodatkowo naraził ZUS na stratę
bo podczas całej tej zawiłej procedury
byłem na zwolnieniu lekarskim w swojej pracy, więc musiał mi płacić 80%
mojego wynagrodzenia wynikającego
z umowy o pracę. To nie było naciągane zwolnienie bo przechodziłem dość
mocną depresję. Pomijając stratę finansową kilkuset złotych, poniosłem
uszczerbek na zdrowiu, a to już nikomu
w ZUS-ie nawet orzecznikowi nie przyszło do głowy.
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Jerzy Czuba
Mikołów
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Pożegnanie Mamy

ama odchodziła cicho i powoli. Z
początku nie mogłam się z tym pogodzić. Zaczęła cierpieć na chorobę otępienną jakieś cztery lata temu. Najpierw
było to zapominanie, mylenie mnie z moją
ciocią, Krakowa z Katowicami. Trzeba
było uważać, żeby nie zgubiła się np. na
spacerze z psem czy w drodze do kościoła. Potem doszła miażdżyca, kłopoty
z poruszaniem się, zawroty głowy i przewracanie się - najpierw na spacerach,
a potem w domu.
roces zagubienia i kłopoty z pamięcią nasiliły się po śmierci Tatusia, 3
marca 2015 r., kiedy na przykład podczas stypy Mamusia, która siedziała koło
mnie, nachyla się i szepce mi do ucha :
„Joluś, zadzwoń do Tatusia, żeby przyszedł, bo jest dużo dobrego jedzenia”
, a Tatę dopiero przed godziną pochowaliśmy. To dokładnie ilustruje, że nigdy
nie pogodziła się ze śmiercią męża. Z
początku gdy pytała o Tatę, usiłowałam
wytłumaczyć Jej, że Tatuś zmarł, ale
szybko przekonałam się, że to nie daje
rezultatu, gdyż taka rozmowa trwała pół
nocy i nic z tego nie wynikało. Zaczęłam
więc udawać, że Tatuś wyszedł do sklepu, do kościoła itp., co Ją uspokajało.
rzeba było myć Mamę, podawać Jej
leki i karmić. Mama przewracała się,
idąc do łazienki, więc Ją tam prowadziłam, aż przyszedł dzień, kiedy przewróciła się w łazience, a ja nie mogłam Jej
podnieść i musiałam wezwać pogotowie. Ratownicy już wtedy sugerowali, że
trzeba Mamę umieścić w szpitalu, ale ja
nie chciałam o tym słyszeć.
ostarałam się o pomoc pielęgniarską, która głównie polegała na tym,
żeby umyć Mamę. Później pielęgniarka
przychodziła już tylko dwa razy w tygodniu, gdyż nauczyłam się myć Mamulinkę na specjalnym, gumowym materacu.
ie mogłam nigdzie się ruszyć z domu
w obawie, że Mama spadnie z wersalki i potłucze się. Wtedy zaczęły przyjeżdżać pani doktor i pracownik socjalny
z Zespołu Lecznictwa Domowego, które
widząc moją bezradność, postanowiły mi
pomóc.
ani doktor wypisała skierowanie
do Szpitala im. Babińskiego na zamknięty oddział geriatrii i zadzwoniono
do mnie, że jest wolne łóżko. Sama jazda do szpitala była dla mnie ogromnym
stresem. Byłam przerażona, gdy doktor
ordynator powiedziała, że Mama przyjechała tu po to, żeby Ją skierować do
Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego.
o wszystkiego jednak trzeba dojrzeć. Dwa pierwsze tygodnie dzień
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w dzień przyjeżdżałam odwiedzić Mamę.
Potem trzy, cztery dni w tygodniu.
apatrzyłam się na chorych starszych ludzi, bezbronnych, bezradnych, czasami pobudzonych, sprawiających dużo kłopotów personelowi. Trzeba
przyznać, że z początku usiłowali rehabilitować Mamę ruchowo, ale jak to określił lekarz:„nie chciała współpracować”.
Potem została podłączona do kroplówki,
a ponieważ nie chciała jeść, była karmiona „na siłę” taką wielką „strzykawą”
i miała założony cewnik.
eby złapać jakikolwiek kontakt z
Mamą, starałam się przyjść tuż po
karmieniu, wtedy miała otwarte oczy i
reagowała na to, co mówiłam. Nie znaczy to, że normalnie rozmawiałyśmy
– Mama stopniowo przestawała mówić.
Porozumiewała się ze mną minami, np.
uśmiechając się, wznosząc oczy ku górze, gdy Jej nie zrozumiałam i kilka razy
pytałam o to samo itp.
ierwszy raz, kiedy zrozumiałam, że
trzeba starać się o ZOL, był czas
Świąt Bożego Narodzenia. Wypożyczyłam od firmy prywatnej specjalne łóżko
z materacem przeciw odleżynom. Byłam nastawiona na to, że Mama spędzi
Święta w domu, ale po dwóch nieprzespanych nocach zrozumiałam, że sama
sobie nie poradzę, nawet jeśli pomagałaby mi przyjaciółka.
tedy po raz drugi w życiu „odcięłam pępowinę”.
eśli chodzi o warunki na oddziale, to
były w miarę dobre. Personel dbał o
czystość, o to, żeby wszyscy byli umyci, nakarmieni i napojeni. Wiązało się
to z dużym obciążeniem pracą, jaką
wykonywały głównie panie. W oknach
nie było zwykłych krat, tylko takie w
„esy-floresy”, na ścianach wisiały pogodne obrazy, prawie zawsze ryczał
telewizor, jako że starsi ludzie nie dosłyszą. Na ścianie w zabawnej formie
wisiało ogłoszenie, „żeby nie obrażać
pań pielęgniarek”. Moja Mama leżała
na oddziale zamkniętym, natomiast po
drodze jest oddział, z którego można
wychodzić, oczywiście za przepustką.
Tam seniorzy mieli zajęcia aktywizujące, np. społeczność, formy ruchowe,
plastyczne, ćwiczenia zwykłych czynności domowych, pamięci i wychodzili
na spacery.
Kobierzynie jest piękny park i koty,
które dokarmiają pacjenci. Kiedyś
przyglądałam się, jak bawiły się kocięta,
przewracały, turlały, „polowały” na siebie
nawzajem.
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szpitalu spotkały mnie dwie zabawne sytuacje, z których teraz się
śmieję, ale w tamtych chwilach byłam
przerażona. Pierwsza, kiedy pacjentka,
która była wypisywana, ubzdurała sobie, że ja zabrałam jej jakieś dokumenty i chciała mnie udusić moim własnym
szalikiem. Druga sytuacja miała miejsce,
gdy jakiś pan zobaczywszy mnie, całą
ubraną na czarno, zaczął krzyczeć: „To
szpieg z Korei Północnej, uważajcie na
nią, ona się zaraz wysadzi w powietrze”.
Wystraszona poszłam po informację do
pani pielęgniarki, która stwierdziła, że
pacjent jest pobudzony, gdyż dopiero
został przywieziony, dostanie zastrzyk i
uspokoi się. I tak też się stało.
amulinek był w szpitalu cztery miesiące, gdyż „zaliczył” zapalenie
płuc i biegunkę. Mama była wtedy w
separatce i zupełnie odzwyczaiła się od
mówienia, pamiętam tylko Jej oczy, takie
duże. Ponieważ poprosiłam, przychodził
do Mamy ksiądz z Komunią Św.
potem Mama, jak nagle przyjechała
do szpitala, tak nagle przewieźli Ją
za moją zgodą do Zakładu OpiekuńczoLeczniczego na ul. Olszańską, gdzie leżała cichutko i nie było z Nią kontaktu.
Odwiedziła Ją jeszcze przed śmiercią
serdeczna przyjaciółka, pani Zosia Puchelak. Gdy ją usłyszała, przemawiającą
do Niej, Mama otworzyła na chwilę oczy.
Odnowiła się infekcja i moja najukochańsza na świecie Osoba odeszła. Ufam, że
do Nieba.
ama zorganizowałam firmę pogrzebową, Mszę św. i pogrzeb. Było
dużo ludzi: Rodzina, moi przyjaciele i
znajomi z różnych etapów mojego życia,
przede wszystkim ze Środowiskowego
Domu Samopomocy i redakcji czasopisma „DLA NAS”.
siądz, który celebrował Mszę św., to
nasz stary znajomy, Mamusia i Tatuś
spowiadali się u niego, przechodzili koło
jego konfesjonału do Komunii Św. Wiedział więc, co mówi, gdy powiedział, że
„nasza siostra Mirosława jest już w Niebie”. Powiedział też kilka ciepłych słów
skierowanych bezpośrednio do mnie,
wysłuchałam ich ze wzruszeniem.
ziękuję wszystkim, którzy byli ze
mną w tych trudnych chwilach.
o teraz ze mną? Jak będę żyć?
Pragnę żyć tak, aby spotkać się z
Rodzicami kiedyś w Wiecznej Szczęśliwości w Niebie.

M
A

S
K

D
C

Jolka
Kraków
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Dlaczego nie wiem, jak
bardzo mnie kochasz?

mroku maleńkiej sali w krakowskim kinie Mikro na ekranie na czarnym tle pojawiają się białe napisy, w tym tytuł
filmu: „Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham”. Wszystko w
ciszy, nie brzmi żadna muzyka.
warz starszego, siwego mężczyzny. Badawcze spojrzenie,
skupienie. Kadr trwa długą chwilę. Potem kamera pokazuje
twarz młodej kobiety. Wyczuwalne napięcie. Następnie twarz
drugiej kobiety, wyraźnie starszej, zdradza niepokój. Obie panie są piękne, zadbane, mają mądre oczy, choć w spojrzeniu
tej starszej widać jednak zmęczenie.
ilczenie. Po co się spotkali? Czy ktoś w końcu zacznie
mówić?
dzywa się młoda kobieta. Słowa płyną z trudem, z przerwami, czasem zdania rwą się, strzępią. Mówi o tym, jak
trudno jej jest odwiedzać matkę, rozmawiać z nią. Kamera
czasami pokazuje twarz starszej kobiety. Wyraża napięcie,
zdumienie.
otem mówi ta starsza. Opowiada, że przyszła tu dla córki,
ale ta wypowiedź nie jest wyraźnie do niej skierowana. Jej
słowa także potykają się o długo skrywane uczucia.
końcu zabiera głos mężczyzna. Spokojnie, ale zdecydowanie zadaje pytania. Przede wszystkim interesuje go,
dlaczego obie kobiety chciały porozmawiać ze sobą w obecności osoby trzeciej. I wtedy zaczyna się mozolna przeprawa... Mężczyzna jest terapeutą.
obiety zaczynają wydobywać bolesne przeżycia z przeszłości. Chyba nigdy nie rozmawiały o nich ze sobą, jedna
nie wiedziała, co czuje druga. Nie potrafią zwracać się bezpośrednio do siebie, po prostu snują opowieść o swoim trudnym
życiu, każda z osobna.
erapeuta bada uczucia, szuka ukrytego sensu wypowiedzi. Kiedy płaczą, pyta o znaczenie tych łez. Powoli, bardzo powoli prowadzi do uzdrowienia relacji między matką a
córką. Kobiety na ekranie przeżywają ból i trud terapii.
ilm pokazuje kilka sesji. Co jakiś czas trójka osób spotyka
się po dłuższej przerwie. Prawie niezauważalnie coś za-
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czyna się zmieniać. Bywają chwile, że kobiety mówią wprost
do siebie. A terapeuta cały czas bada. W końcu matka przez
łzy mówi do córki: „Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham”!
bliża się koniec terapii. Psychiatra stwierdza, że teraz mogą
spróbować robić coś razem. Okazuje się, że za bardzo nie
wiedzą, co. Terapeuta napomina jednak delikatnie, żeby nie
robiły tego od razu, żeby dały sobie czas. Po tylu latach cierpienia i milczenia ich relacje nie naprawią się od razu.
szyscy z doświadczeniem choroby psychicznej wiemy,
jak ciężka i bolesna jest terapia. W jej trakcie odzywają
się głębokie zranienia, „otwierają się szufladki” - jak mawiają
terapeuci. A z szufladek wysypują się kłęby cierpienia, samotności, nieopowiedzianych nikomu historii. Trzeba rozplątywać
te zwinięte, szarobure kłębki. Najpierw robi się więc bałagan.
A później trzeba zacząć sprzątać. Ale nie od razu, powoli,
pasemko po pasemku wyciągać z kłębka i przepracowywać.
Może w końcu z tych pasemek uda się utkać delikatną materię porozumienia, zrozumienia, wybaczenia sobie i innym.
Do tego wszystkiego potrzebny jest dobry terapeuta i nasza
zgoda na mozolną terapię.
końcu w rodzinie możemy dowiedzieć się, że bardzo się
kochamy. Wcześniej mogliśmy nie zdawać sobie z tego
sprawy, bo nasze zachowanie o tym nie świadczyło.
laczego więc nie wiem, jak bardzo mnie kochasz? Spróbuj mi najpierw o tym powiedzieć, a potem zacznijmy coś
robić razem, znajdźmy wspólny język.
o co chodziło między matką a córką w tym filmie? Warto
się o tym dowiedzieć. W filmie wystąpił znany psychiatra
i psychoterapeuta prof. Bohdan de Barbaro. Reżyserem jest
świetny dokumentalista Paweł Łoziński, który jeszcze raz dowiódł swojego mistrzostwa.
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Dorota Dużyk-Wypich
Stowarzyszenie “Otwórzcie Drzwi”
Kraków

W celu bliższego poznania naszej działalności podajemy Państwu
adresy stron www oraz adresy e-mailowe:

rys. Jacek Nowak

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii
i Opieki Środowiskowej
www.stowarzyszenie-rozwoju.eu
mzcechni@cyf-kr.edu.pl
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
www.otworzciedrzwi.org
stotworzciedrzwi@wp.pl
Galeria Miodowa
www.galeriamiodowa.strefa.pl
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Film terapeutyczny

C

zy film, w którym grają trzy osoby, akcja rozgrywa się
w jednym pomieszczeniu (nie wiadomo właściwie, w jakim), a ujęcia skierowane są wyłącznie na twarze, może być
ciekawy?
kazuje się że tak. „Nawet nie wiesz jak bardzo cię kocham”
Pawła Łozińskiego to film, który nie wymagał żadnych
wyszukanych strojów, egzotycznych lokalizacji czy efektów
specjalnych. Jest to dzieło obrazujące proces psychoterapii.
Aktorki grają matkę z córką, terapeuta, prof. de Barbaro jest
w roli… samego siebie.
o jest wyjątkowego w tym filmie? Niesamowicie dobra
gra aktorska… Przez cały seans zupełnie zapomniałem
o tym, że oglądam dwie aktorki. Ich mimika, łzy są tak realne, jakby naprawdę coś działo się między nimi. Można mieć
wrażenie, że jest się widzem prawdziwego procesu psychoterapii.
o potęguje jeszcze bardziej ten efekt, to fakt, że również
widz będzie w stanie odczuć pewne emocje, rodzące się
w nim być może w szeroko pojętym mechanizmie przeciwprzeniesienia. Dla niewtajemniczonych wyjaśnię krótko, że
jest to reakcja np. uczciowa terapeuty, jaka powstaje u niego
wskutek kontaktu z pacjentem i w związku z tym, co przekazuje terapeucie werbalnie i niewerbalnie. Film ten może być
też dla niektórych swoistym katharsis – podczas seansu budzą się różne emocje, czasem wręcz negatywne, ale z kina
wychodzi się już w innym nastroju.
mojej perspektywy, perspektywy osoby, która wcześniej
nie widziała na żywo spotkania terapeutycznego, było to
przeżycie bardzo angażujące również intelekt.
rzed seansem nie zdawałem sobie sprawy z tego, że aż
tak duże znaczenie mają słowa. prof. de Barbaro wydaje
się być mistrzem, jeśli chodzi o dobór odpowiednich wyra-
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żeń. Co parę minut pada prośba o wyjaśnienie znaczenia
danego słowa, o poszukanie innego, czy wycofanie go. Nie
będę w tym miejscu oczywiście zdradzał żadnych szczegółów, ale warto podczas seansu zwrócić uwagę na to, jak często terapeuta skupia się ściśle na języku.
użym plusem tego filmu jest montaż. Choć kamera jest
cały czas skierowana tylko na jedną osobę w danym momencie, to nie ma się odczucia, że coś nam ulatuje. Potęguje
to skupienie widza na mówiącej w danym momencie osobie.
Rodzi się we mnie teraz takie wrażenie, że był to genialny
zabieg, bo przecież podczas prawie każdego ważnego spotkania z drugim człowiekiem można skupić swój wzrok tylko
na jednej twarzy…
ilm trwa tylko 75 minut, dlatego nie jest możliwe, żeby
zobaczyć zapis wszystkich sesji terapeutycznych. W zamian za to dostajemy co prawda wyłącznie ich „wycinki”, ale
nie wywołuje to poczucia jakiegoś braku. Każda scena jest
powiązana z poprzednią i następną, a wszystko zdaje się
tworzyć jedną całość.
la kogo jest ten film? Na pewno nie zawiodą się nim osoby zawodowo związane z poruszanymi problemami, albo
i tacy, którzy osobiście mieli możliwość brać udział w psychoterapii.
ak naprawdę mogę szczerze polecić ten film także wszystkim innym, którzy być może nigdy nie
interesowali się tym sposobem leczenia. Nawet
nie wiedzą, jak bardzo ten film może ich poruszyć.
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Dawid Kruk
Student Medycyny CM UJ
Kraków

Czy przyznawać się do chorowania?

N

ie zamierzam dłużej kryć przed
innymi informacji, że choruję psychicznie. Kiedyś tak właśnie postępowałam i bałam się ujawniania tego stanu.
Myślę, że to kompletnie nie ma sensu
- dlaczego mam się wstydzić choroby
psychicznej, czy chory na cukrzycę albo
nowotwór wstydzi się tego, że ma daną
przypadłość i czuję się przez nią gorszy? Choroba psychiczna nie oznacza
tego, że pacjent na nią staje się gorszy
od innych, mniej wartościowy, głupszy,
brzydszy, straszniejszy, bardziej niebezpieczny, bardziej nieprzewidywalny.
Człowiek chorujący psychicznie, mimo
tej choroby, pozostaje zupełnie taki sam
jak inni, jak zdrowi czy jak chorujący na
różne inne choroby; jego wartość jako
człowieka w żadnym stopniu nie maleje, pozostaje wartościowy, tak jak każdy,

nie jest od innych gorszy ani też lepszy.
Pomimo tego, że choruję psychicznie,
skończyłam szkołę, daję radę pracować
na pół etatu, piszę, działam społecznie,
jestem córką i przyjaciółką itp. Osoby
chorujące psychicznie pełnią różne role
społeczne i potrafią dawać sobie z nimi
radę, jak i osoby nie chorujące. Każdy
z nas, pacjentów, coś potrafi zrobić,
wywiązuje się dobrze z różnych funkcji.
Moje szefostwo wie o mojej chorobie
psychicznej (i nic się takiego złego w
związku z tym nie dzieje), nie ukrywam
tego przed współpracownikami (też się
nic takiego nie dzieje), ujawniam swe
nazwisko w działalności społecznej na
rzecz osób chorujących, mówię o tym
innym ludziom, których poznaję w życiu.
Czasem owszem - ktoś daje mi odczuć
swoje złe nastawienie do osób chorują-

cych psychicznie, ale częściej spotykam
się z postawą zrozumienia ze strony
innych. To my – uwierzmy w siebie, nie
myślmy sami o sobie źle, nie wstydźmy
się, że chorujemy (nie ma naprawdę najmniejszego powodu, by czuć wstyd), nie
postrzegajmy siebie jako gorszych od ludzi zdrowych, jako mniej wartościowych,
jako nie wartych niczego dobrego, jako
nie wartych miłości. Ta zmiana myślenia
doda nam odwagi i pewności siebie, a
tego jako dana grupa ludzi bardzo potrzebujemy. To moje pozytywne spojrzenie na chorobę, która nie raz daje ostro
w kość, o czym chyba każdy tu się niejednokrotnie przekonał. Głowa do góry!
Monika Anna Syc
Stowarzyszenie “Otwórzcie Drzwi”
Kraków
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XIV Forum Psychiatrii Środowiskowej
Beneficjentów, Rodzin i Profesjonalistów
- okiem uczestnika

O

dnosząc się do ubogacającego doświadczenia udziału w krakowskim
XIV Forum Psychiatrii Środowiskowej
mam świadomość, iż nie mogę zaproponować Czytelnikom kompletnej, zawierającej pełne podsumowanie relacji. W tej
(zorganizowanej przez Zakład Psychiatrii
Środowiskowej Katedry Psychiatrii UJ
Collegium Medicum oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki
Środowiskowej w dniach 9 - 10. VI. 2016
r.) imprezie uczestniczyłem jako jeden z
prelegentów, dodatkowo wyróżniony przyznaniem zaszczytnego i zobowiązującego
tytułu Eksperta Cogito. Chciałbym, aby
poniższa wypowiedź posłużyła wydobyciu
niektórych przynajmniej spośród zapadłych w pamięci, adresowanych nie tylko
do uczestników Forum, inspirujących refleksji.
rganizatorzy imprezy wzięli sobie
mocno do serca hasło przyjęte jako
jej myśl przewodnią: “Umacnianie i zdrowienie. Dać nadzieję”. Już bowiem samo
otwarcie spotkania stało się dla prof. Andrzeja Cechnickiego okazją do podzielenia się z uczestnikami solidną dawką
optymizmu. Trudno się dziwić: Kraków
świętuje jeszcze otwarcie konsorcjum pod
nazwą Środowiskowe Centrum Zdrowia
Psychicznego im. prof. Andrzeja Kępińskiego. Jest ono owocem porozumienia
pacjentów, rodzin i profesjonalistów, którego stronami są: Uniwersytet Jagielloński
- Collegium Medicum, Szpital Uniwersytecki, Stowarzyszenie Rodzin “Zdrowie
Psychiczne”, Stowarzyszenie “Otwórzcie

O

drzwi” oraz Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej. Otwarcie konsorcjum jest sukcesem
(nie tylko lokalnym) psychiatrii środowiskowej i jako takie rodzić może nadzieję
(nie tylko u oczekujących adekwatnego
wsparcia pacjentów). To samo powiedzieć
można o zaplanowanym na 8. V. 2017 r. I
Kongresie Zdrowia Psychicznego w Warszawie.
ziałalność krakowskiego ośrodka psychiatrii środowiskowej rodzić może
także niekiedy owoce całkowicie niezaplanowane. Odniósł się do nich dokonujący
powitania przybyłych gości i uczestników
Prorektor UJ prof. Piotr Laidler: “Państwa
działalność [...] przyczyniła się przez dowartościowanie humanistycznego wymiaru działalności medycznej do przyznania
UJ-owi tytułu najlepszej uczelni medycznej”.
o dokonanym przez panią Barbarę
Banaś ze Stowarzyszenia “Otwórzcie
drzwi” oficjalnym otwarciu obrad i wręczeniu niżej podpisanemu Certyfikatu Eksperta Cogito nadszedł czas na wystąpienia.
W referacie Zygmunta Marka Miszczaka
zatytułowanym “Zdrowienie - trudna decyzja” zwrócono uwagę na znaczenie
osobistej postawy pacjenta, jego mocnej
woli odniesienia zwycięstwa w walce z
niesionymi przez chorobę ograniczeniami.
Godząc się, iż realizacja decyzji “życia tak
jak osoba zdrowa” nie może być rzeczą
łatwą, akcentowałem zarazem, iż osiągnięcie takiego ideału mieści się w sferze
możliwości osoby chorującej.
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ptymistyczne spojrzenie na kwestię
zdrowienia osób chorujących psychicznie znamionowało także barwny i
odwołujący się do wieloletnich badań naukowych wykład profesora The University
of Nottingham Mike’a Slade’a. Profesor
zatytułował swoją prelekcję “Zdrowienie z
perspektywy profesjonalisty”. Przywołane
przezeń wyniki badań mogą zaskakiwać;
zarazem ich optymistyczny wydźwięk
skłania do refleksji nad stojącą przed
każdym z pacjentów psychiatrycznych
szansą: ponad 50% pacjentów zdrowieje!
Ten rezultat badawczy potwierdzony został przez zespół naukowy prof. Andrzeja
Cechnickiego. Podejście naukowe prof.
Mike’a Slade’a charakteryzuje duże zaufanie do ludzi, którzy sami przeszli proces zdrowienia. To na podstawie ich doświadczeń brytyjski prelegent występuje
z twierdzeniem, że zdrowienie polega na
zaakceptowaniu przeszłości, nie zaś na jej
zanegowaniu (stąd też błędnym jest linearne podejście zakładające stałość - jednokierunkowość procesu zdrowienia). Kluczem do postępu w tym zakresie nie jest
bowiem pozbywanie się historii choroby.
Dla osób zainteresowanych odniesieniem
sukcesu terapeutycznego wyzwaniem jest
natomiast posttraumatyczny wzrost i polegająca na nadaniu wartości traumatycznej
stronie życia adaptacja. Znajomość wielu
konkretnych historii choroby/zdrowienia
upoważnia zaś do stwierdzenia, iż historie te mogą pozbawić człowieka godności,
ale mogą mu ją też przywrócić.
ie mniej interesujące były wysnute
z długoletnich obserwacji wnioski
prelegenta na temat wymogów procesu
zdrowienia. Osoby osiągające postęp
w zakresie stanu zdrowia psychicznego
podkreślają znaczenie pięciu zjawisk,
którymi są: - nadzieja i optymizm; - powiązanie z innymi; - tożsamość; - znaczenie
i cel; - umocnienie. Jakkolwiek wykład
prof. Mike’a Slade’a obfitował w wiele innych interesujących treści, wydaje się, iż
powyższe - oparte na empirii - wyliczenie
stanowić będzie jego najwłaściwsze podsumowanie.
wykładzie zatytułowanym “Piętno i
autostygmatyzacja - implikacje dla
relacji personel-pacjent i praca nad zdrowieniem” prof. Lars Hansson zaproponował zebranym pogłębioną refleksję nad
stanowiącym ciągle barierę w leczeniu i
rehabilitacji zjawiskiem stygmy. Pomimo
postępów w zakresie metod pomagania
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osobom chorującym skala stygmatyzacji
tych osób w społeczeństwie wcale się nie
zmniejsza. Stygmatyzują zarówno osoby pozbawione elementarnej wiedzy na
temat chorób psychicznych (takich jest
większość), jak profesjonaliści i personel
medyczny. Powszechność tego zjawiska
rodzi takie np. konsekwencje, jak większe
osobiste cierpienie pacjentów, doświadczane przez nich trudności mieszkaniowe, niższa efektywność opieki medycznej
sprawowanej nad pacjentami o podwójnej
diagnozie.
jawisko piętna rozpatrywać należy w
ścisłym związku z postawami autostygmatyzacyjnymi. Autorzy ok. 30 różnych badań naukowych dochodzą do
wniosku, iż konsekwencją stygmy jest
opóźnienie w dostępie lub całkowity brak
opieki psychiatrycznej w odniesieniu do
znacznej części chorych. Piętno rodzi bowiem u potencjalnych beneficjentow systemu opieki psychiatrycznej negatywne
nastawienie do terapii, w ślad za którym
postępuje niejednokrotnie wykluczenie z
leczenia. Trudno jednym zdaniem podsumować interesujący i wielowątkowy wykład prof. Larsa Hanssona. Pozostawiając Czytelnikom swobodę wyciągnięcia
wniosków z jego wypowiedzi, przywołam
jeszcze niektóre ustalenia badaczy, odnoszące się do krajów skandynawskich: tylko ok. 1/3 osób chorujących psychicznie
ma kontakt z opieką zdrowotną! Średnia
długość życia osób chorujących psychicznie jest w stosunku do osób zdrowych aż
o ok. 20 lat krótsza!
ktualny i żywo interesujący zebranych
temat prelekcji p. Barbary Banaś:
“Akademia Liderów. Pokonywanie piętna”
został przez przedstawicielkę Stowarzyszenia “Otwórzcie Drzwi” potraktowany
z dużą starannością. Autorka wyszła od
wyjaśnienia kwestii terminologicznych
związanych z pojęciami stygmy, stereotypizacji, dyskryminacji, wykluczenia, etykietowania oraz umieściła fenomen Akademii
Liderów w szerokim kontekście projektów,
działań i inicjatyw zmierzających do upodmiotowienia osób chorujących psychicznie. Akademia Liderów to nowy sposób na
pokonywanie piętna. Spotkanie się osób
doświadczających problemów psychicznych i zaangażowanych w pomaganie
osobom chorującym sprzyja wzajemnemu
umacnianiu się i generowaniu nowych pomysłów. Mieści się w szerokim nurcie społeczeństwa obywatelskiego, prowadząc
do budowy społeczeństwa bez stygmatyzacji, dyskryminacji i wykluczenia. Tym
samym stanowi adekwatną odpowiedź na
formułowany przez Jana Pawła II postulat
stworzenia cywilizacji miłości.
IV Forum Psychiatrii Środowiskowej
to nie tylko wykłady, ale też angażujące przedstawicieli szeregu różnorodnych
środowisk panele. Ten, który nastąpił po
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prelekcji Barbary Banaś, utkwił mi w pamięci dzięki wypowiedzi dr Artura Kochańskiego: - Zdolność do odrzucenia stygmy
zależy od naszych (osób chorujących)
zasobów - tj. od tego, czy w przeszłości
czuliśmy się kochani...
niezwykle kompetentnym wykładzie
“Quo vadis polska psychiatrio?” dr
Marek Balicki odniósł się nie tylko do niepokojącej strony niedowładu systemu krajowej opieki psychiatrycznej, ale także zaproponował konkretne rozwiązania. Jeżeli
sejmowa (z 11 V 2016 r.), krytyczna wypowiedź ministra Konstantego Radziwiłła na
temat psychiatrii: “[...] Jej niedofinansowanie i zacofany model organizacyjny przynoszą Polsce wstyd” miałaby kogokolwiek
dziwić, to prelekcja obecnego członka Narodowej Rady Rozwoju przywoływała aż
nadto wiele danych uzasadniających ów
krytycyzm. Na wizytę u lekarza psychiatry
z NFZ czeka się ok. 2 miesięcy; na wizytę
u psychoterapeuty - 2 lata. Wprowadzony
Rozporządzeniem Rady Ministrów z XII
2010 r. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego pozostał na papierze.
Funkcjonujące granice między różnymi
formami opieki i pomocy są przeszkodą w
integracji systemu opieki psychiatrycznej
(np. po zmianie placówki przez pacjenta
koniecznym staje się zakładanie nowej
dokumentacji medycznej).
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yjściem z dotykającego krajową
psychiatrię impasu będzie zmiana
paradygmatu organizacji i finansowania
ochrony zdrowia psychicznego. Niezbędne jest wprowadzenie budżetu globalnego
zakładającego swobodę dysponowania
wybranymi środkami w ramach całościowego limitu; zasady płacenia za pomoc i
opiekę, nie zaś za poszczególne świadczenia; zamiany maksymalizacji produkcji
usług (kryterium ilościowe) na maksymalizację efektu (kryterium jakościowe) i in.
Tym, co może budzić pewne nadzieje, jest
dokonane przez Ministra Zdrowia zlecenie, by prowadzić dalsze prace w kierunku
przejścia od instytucjonalnego do środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej.
poświęconym Narodowemu Programowi Ochrony Zdrowia Psychicznego wykładzie prof. Jacka Wciórki mocno
wybrzmiały tradycyjne postulaty psychiatrii środowiskowej. Proponowany przez tę
ostatnią model opieki psychiatrycznej nie
jest eksperymentem, jest bowiem zalecany w dokumentach WHO i Unii Europejskiej. Jego wdrożenie prowadzić będzie
natomiast do zapewnienia bliskości punktów opieki środowiskowej wobec miejsca
zamieszkania pacjenta, do zmiany postaw
społecznych, ewolucji postaw profesjonalistów (idącej w kierunku poszukiwania
nowych rozwiązań), dezinstytucjonalizacji
(i dowartościowania roli samorządów lo-
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kalnych), zmiany roli lekarzy rodzinnych
w systemie opieki zdrowotnej i wielu jeszcze, wychodzących naprzeciw oczekiwaniom pacjentów przemian.
roga do zmiany sytuacji pacjentów
psychiatrycznych w systemie opieki
zdrowotnej i w społeczeństwie wiedzie
przez kumulację wielorakich inicjatyw, z
których każda odnosi się do innego kręgu
potrzeb. Szczególnie cenną inicjatywą jest
realizowany w województwie małopolskim
projekt “Młodzi niepełnosprawni - wzór aktywności zawodowej”, któremu poświęciła
swoje wystąpienie pani Agnieszka Lewonowska-Banach. Obok trafnego doboru
kategorii beneficjentów (osoby chorujące
bezrobotne i nieaktywne zawodowo w
wieku od 15 do 29 lat) na podkreślenie zasługuje rezygnacja z wysuwania kryterium
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Projekt realizowany jest w okresie od IV
2016 do II 2018 r. i zmierza do przyjścia
młodym niepełnosprawnym z pomocą w
zawarciu umów o pracę.
ypełniający większą część drugiego dnia Forum trójgłos o cierpieniu
z pewnością dobrze zostanie zapamiętany przez słuchaczy. Najpierw prof. Jacek
Wciórka dokonał metodologicznego uporządkowania pojęć cierpienia, cierpienia
psychotycznego i choroby, wskazując na
wiele ich aspektów i dymensji (wykład pt.
“O cierpieniu”). Wypowiedź ta przygotowała uczestników sesji do wysłuchania
poruszającego wystąpienia p. Tadeusza
Walczaka, który opowiedział o swoich doświadczeniach z chorobą syna. To świadectwo żywej, gorącej miłości ojcowskiej
(choć może nieco nadmiernej i ślepej) nie
tylko posiadało moc ostrzeżenia przed
popełnianiem błędów wychowawczych w
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pracy nad dzieckiem, ale uzmysławiało,
jak bardzo sąsiadują ze sobą na pozór
odległe bieguny miłości właśnie i cierpienia. Żaden chyba z mówców nie zebrał tak
długich i gorących braw, ale też żaden tak
bardzo nie pobudził słuchaczy do refleksji na temat dróg, którymi mogą i powinny
kroczyć nasze poświęcenie, troska o innych i pełna ufności służba.
akby w podsumowaniu tego osobistego wystąpienia mocno wybrzmiały sformułowane przez prof. Tadeusza Gadacza
pytania: Czy cierpienie uczy kochać? Czy
uczy prawdy o życiu? Czy pomaga odczuć
smak życia? Czy cierpienie może czemukowiek służyć? Mimo odwołania się do
wielu nurtów myśli filozoficznej, prelegent
pozostawił powyższe pytania otwartymi.
Tak też musiało być, gdyż - jak zauważył
krakowski filozof - nie zawsze stawia się
pytania po to, by na nie odpowiedzieć.
Z pewnością pełne intelektualnych pasji
wystąpienie prof. Gadacza pomogło zebranym raz jeszcze - osobiście - skonfrontować się z problemem miejsca cierpienia
w ich życiu.
statnia sesja Forum Psychiatrii Środowiskowej w Krakowie poświęcona
została zagadnieniu “Ile farmakoterapii w
leczeniu?”. Wykład prof. Dominiki Dudek
zatytułowany “Współpraca lekarza z pacjentem jako klucz do sukcesu farmakoterapii” stanowił udaną probę zmierzenia się
z funkcjonującymi w odniesieniu do farmakoterapii nieuzasadnionymi stereotypami.
Nie pomijając możliwych trudności w realizacji zamierzonego celu: powrotu pacjentów do społeczeństwa - prelegent zwróciła
uwagę na postęp, jaki na przestrzeni lat
dokonał się w metodach leczenia psychiatrycznego. Bedąc stroną trójprzymierza
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terapeutycznego lekarz - rodzina - pacjent, ten ostatni sam najskuteczniej obala
mit, że pacjenci z chorobą psychiczną są
nieświadomi swojego problemu i z definicji nie współpracują z lekarzem. Postępów
w walce z chorobą nie da się sprowadzić
do czynnika remisji objawów wytwórczych
czy też remisji funkcjonalnej. Największe
bowiem znaczenie zachowuje stale prawda wypowiedziana przez prof. Dominikę
Dudek we wstępie jej wykładu: osoby
chorujące mogą być pełnowartościowymi
członkami społeczeństwa.
arówno kompetentny udział wielu
osób chorujących w wykładach i panelach dyskusyjnych XIV Forum Psychiatrii
Środowiskowej, jak przywołany w trakcie
ostatniej jego sesji przykład filmowy (Elyn
Saks - “Opowieść o chorobie psychicznej
od środka”) stanowić mogą wymowne potwierdzenie powyższej prawdy. To właśnie
podmiotowość osób chorujących i ich zdolność do nadania nowego kształtu własnemu życiu stanowiły wspólny mianownik
sesji Forum, poświęconych zagadnieniom
umacniania i zdrowienia, dróg stojących
przed polską psychiatrią, doświadczenia
cierpienia i roli farmakoterapii. Ubogacony przesłaniem krakowskiego spotkania,
opuszczałem je w poczuciu doznanego
wsparcia i z nadzieją, że w ślad za zrozumieniem problemów osób chorujących
pójdzie odważna przemiana klimatu społecznego w zgodzie z przywoływanym w
toku imprezy postulatem cywilizacji miłości.

Z

Zygmunt Marek Miszczak
Stowarzyszenie „Jesteśmy”
Lublin

Psychoterapia oczami osoby z F 20
„O

soba ze zdiagnozowaną schizofrenią nie powinna korzystać z
psychoterapii” - ten krzywdzący mit często wychodzi z ust profesjonalistów, a
następnie jest powielany przez pacjentów, którzy w lekarzu czy psychoterapeucie widzą autorytet. Nie odbierajcie,
proszę, nadziei i szansy na życie.
Pierwszy rzut

D

o psychoterapii doprowadził mnie
pierwszy epizod psychotyczny.
Psychoza miała dramatyczny przebieg.
Całkowicie utraciłam świadomość, moje
“ja” utknęło w niebycie, pozbawiona byłam woli i możliwości komunikowania
się ze światem, wspomnienia z tego
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czasu to migawki obserwatora. Do czego służy toaleta? Co to znaczy “iść do
łazienki”? Jak mam to rozumieć, że moja
siostra, która jest Jezusem, pokazuje
szczoteczkę do zębów? Co chce przez
to przekazać? Co oznacza “usiądź i
się wysikaj”? Ściany w pokoju spływają
krwią. Wędruję między epokami. W lustrze widzę starzejącą się twarz, która
kamienieje i zaczyna się sypać. Rodzina
nie może spać, pilnują okien, przez które
chcę skakać, chowają ostre narzędzia,
bo próbuję się do nich dostać.
zpital, leki, powracanie do świadomości. Pytanie, po co do niej wracam na końcu mojego życia. Pytania,
pytania, pytania... Dlaczego ja? Dlaczego to nie jest jakaś śmiertelna choroba,

S

która zabrałaby mnie z tego okropnego
świata? Bo świat stał się strasznym miejscem, nigdy nie był specjalnie łaskawy,
ale teraz to już jakieś dno, pustkowie,
bez światła, bez nadziei.
Początki psychoterapii

B

ez nadziei i wiary na zmianę rozpoczynałam indywidualną psychoterapię. Nurt psychodynamiczny. Powiedzieli, że może pomóc. Ciekawe jak?
rzychodzę bez przekonania, jestem
spięta, patrzę w ziemię, opowiadam,
bo tak podobno trzeba. Jakoś niespecjalnie czuję sympatię do człowieka
naprzeciwko mnie. Za każdym razem,
kiedy po mnie wychodzi, mam wrażenie,

P

że porozumiewawczo patrzy na panią z
rejestracji. Śmieją się ze mnie. To mnie
uprzedza do psychoterapeuty.
zęsto mam myśli, żeby zrezygnować. Po co to? Czasem po prostu
zawracam na drodze. Wtedy wkracza
rodzina. “Lekarze mówili, że powinnaś.
Nie rezygnuj.” Nie rezygnuję, ale idę jak
na ścięcie.
ontakt z mężczyzną jest dla mnie
trudny na tamtym etapie życia. Jest
młody, wygląda na człowieka sukcesu,
na pewno ma jakieś fajne życie osobiste. Czyli rzeczy, które nigdy nie będą
mnie dotyczyć. Do tego mam problemy
z zadbaniem o siebie. Już nie sprawia
mi to przyjemności. Czuję się ze sobą
bardzo źle.

C

foto Anita Bętkowska
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Zaufanie

I

jeszcze długo będę się ze sobą źle
czuć. Jak można się czuć dobrze, gdy
energiczna i pracująca przed chorobą
kobieta tkwi w domu przed komputerem
i porusza się tylko na liniach dom – lekarka, dom – psychoterapia, dom – wymuszone przez rodzinę studia. Reszta
to sen, wegetacja, dokuczające lęki i
szczątkowe objawy.
le chodzę, dzielnie chodzę. Opowiadam o sobie, czuję się spięta i patrzę w ziemię. Powoli jednak przekonuję
się do tego człowieka naprzeciwko. Czasem nawet na niego zerkam. Ale szybko
uciekam wzrokiem. Po długim czasie
zaczęłam się otwierać, ale nawiązanie
kontaktu wzrokowego zajmie mi kilka lat,
a poczucie swobody zajmie mi jeszcze
więcej.
złowiek naprzeciwko jest cierpliwy,
oszczędny w emocjach, słuchający
uważnie. To on pamięta, o czym rozmawialiśmy tydzień temu. Pamięta też, o
czym mówiłam dawniej. Umie to połączyć. Powoli zdobywa moje zaufanie.

A
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Relacja

P

omimo zaufania i cotygodniowych
rozmów bardzo protestuję, kiedy nasze spotkania nazywane są relacją. “To
nie jest relacja” – tłumaczę. Przychodzę,
rozmawiamy, a potem za to płacę. Przychodzę, żeby mi to pomogło, a dla terapeuty to praca.
czasem męczą mnie pytania, co ten
człowiek siedzący naprzeciwko myśli o
mnie prywatnie, poza rolą. Czy opowiada o mnie ze śmiechem znajomym albo
studentom? Byłoby to dla mnie bolesne
- być zabawnym przypadkiem z pracy.
Boję się osądzenia moich czynów i decyzji. Tak po ludzku boję się nadużycia
zaufania, jakie dałam człowiekowi, o którym wiem tak niewiele.

I
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am wielki problem z nazwaniem
tego płatnego spotykania się raz
w tygodniu na pięćdziesiąt minut. Co to
jest? Dlaczego powoli i niepostrzeżenie
stało się to ważne? Dlaczego zaczęłam
czekać na te spotkania? Dlaczego taka
forma kontaktu z człowiekiem stała się
dobra, wygodna, pomocna?
I dlaczego nie chcę się przyznać, że to
jest RELACJA?
Psychoterapia w kryzysie

J

eszcze długo tego nie przyznam,
choć człowiek naprzeciwko okazał
się ogromnym wsparciem cztery lata po
rozpoczęciu naszych spotkań. W wyniku różnych życiowych splotów przyszedł
nawrót. W momencie, kiedy pozwoliłam
sobie być szczęśliwą. Tak, osoba ze
zdiagnozowanym f20 może w życiu czuć
szczęście. Tylko że ja nie byłam jeszcze
przygotowana na taki kaliber szczęścia.
Psychoza zaatakowała znienacka. Na
chwilę trafiłam do szpitala, z któregom
uciekłam z płaczem.
otygodniowe spotkania były bardzo
ważne. Nie umiałam wtedy ufać sobie i ludziom. A człowieka, który siedział
naprzeciwko mnie, obdarzyłam ogromnym zaufaniem. Wiedziałam, że mogę
mu wierzyć i na niego liczyć. Omawialiśmy, co słyszę, co widzę. Dlaczego
słyszę i widzę. Co to może oznaczać,
dlaczego wróciło. To był czas, w którym
uzyskałam ogromne wsparcie w psychoterapii.

C

Rozwój

A

le nie tylko wsparcie było ważne.
Nie wiem, kiedy się zorientowałam,
że psychoterapia to nie tylko leczenie
i wspieranie. Może kiedy na obronie licencjatu odpowiadałam na pytania bez

strachu i spięcia, podczas gdy na początku studiów miałam problem z przeczytaniem fragmentu tekstu przy grupie.
A może na kolejnych studiach, kiedy
aktywnie uczestniczyłam w dyskusjach.
Nagle rozmowa o wszystkim z obcym
człowiekiem przestała być problemem, a
miałam z tym trudności od dziecka. Nie
umiałam rozmawiać z ludźmi.
wiat przestał być wrogi, lęki się ulotniły, wyszłam z domu między ludzi,
na spacery, do pubów pełnych obcych,
do życia. Zaczęłam czuć, że to wcale nie
koniec, to początek. I że nie boję się zaczynać od nowa. Mogę powiedzieć każdemu bez stresu, co czuję i co myślę.

Ś

Kończenie psychoterapii

J

estem na etapie kończenia psychoterapii. Czuję, że dostałam mocne
podstawy i świadomość siebie. Dostałam też odwagę do życia i do mierzenia
się z przeciwnościami losu. Dałam sobie
prawo do tego, że mogę być szczęśliwa i
nie muszę na to reagować psychozą.
zuję ogromną wdzięczność do człowieka, który siedział naprzeciwko.
Czasem tydzień po tygodniu słuchał
cierpliwie tych samych rzeczy. Jestem
wdzięczna, że było mi dane być w takiej relacji, w której czułam akceptację
i uważne słuchanie, w której nie byłam
oceniana. Czuję, że odzyskałam życie.
Nie jestem tą samą osobą sprzed diagnozy. Jestem kimś innym, z bagażem
doświadczeń i lubię tę wersję siebie.

C

Ewa Piskorska
Fundacja eF kropka
Warszawa
Przedruk z czasopisma „Postępy Psychiatrii i Neurologii” nr 25 str. 219-220
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Idziemy do pracy!
O

soby chorujące psychicznie to grupa, która szczególnie
wymaga wsparcia w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej ze względu na deficyty wynikające ze specyfiki choroby i ich konsekwencji w obszarze edukacji, wykształcenia,
a mające odzwierciedlenie w funkcjonowaniu społecznym
i zawodowym.
adania i dane statystyczne wskazują m.in., że w Polsce
tylko 2% chorych na schizofrenię jest czynnych zawodowo
w pełnym wymiarze godzin, 75% pacjentów korzysta z renty
inwalidzkiej. Już pierwsza hospitalizacja i rozpoznanie choroby psychicznej ma głębokie konsekwencje dla funkcjonowania
społecznego. 44% pacjentów po pierwszej hospitalizacji psychiatrycznej przechodzi na rentę lub wcześniejszą emeryturę, 15% przerywa naukę, prawie 11% zostaje zwolnionych z
pracy z powodu choroby psychicznej. („Biała Księga” osoby
chorujące na schizofrenię w Polsce, październik 2011)
olskie badania nad pacjentami, u których rozpoznano schizofrenię w wieku dojrzewania, wykazały, że po pierwszej
hospitalizacji psychiatrycznej 30% młodzieży nie podejmuje
przerwanej z powodu choroby nauki, a ich wykształcenie nie
ulega zmianie w ciągu 23 lat obserwacji. (Krupka-Matuszczyk,
1998). Osoby z chorobami psychicznymi z powodu swojej niepełnosprawności napotykają na liczne ograniczenia w dostępie
do edukacji oraz aktywności zawodowej. Aktywność zawodowa w tej grupie należy do najniższych. Wyniki badań wskazują, iż generalnie poziom wykształcenia osób niepełnosprawnych jest istotnie niższy od osób sprawnych. Z kolei poziom
wykształcenia osób z zaburzeniami psychicznymi jest niższy
od reszty osób niepełnosprawnych. Mniejszy odsetek osób
niepełnosprawnych z powodu zaburzeń psychicznych kończy
uczelnie wyższe – jedynie 13% badanej grupy w stosunku do
17% reszty niepełnosprawnych oraz aż 32% przebadanych
osób sprawnych. Konsekwencją są bardzo niskie dochody
tej grupy osób. Sytuacja finansowa chorujących psychicznie
jest znacznie gorsza niż pozostałych niepełnosprawnych. Tylko 10% osób z grupy dotkniętej zaburzeniami psychicznymi
stwierdziło, że w ich gospodarstwie domowym wystarcza na
wszystko bez specjalnych wyrzeczeń. Analogicznie odpowiedziało 29% osób z grupy dotkniętej innymi typami niepełnosprawności. W grupie badanych osób sprawnych takiej odpowiedzi udzieliło 55% respondentów. Ponad połowa (55%)
osób ze zdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi twierdziła, iż generowany przez nie dochód nie jest adekwatny do
ich potrzeb. W grupie osób sprawnych jedynie 21% badanych
tak określiło swoją sytuację ekonomiczną (osób z ograniczeniami sprawności na skutek zaburzeń psychicznych – Polityka
Społeczna nr 2/2010).
ychodząc naprzeciw tym problem Stowarzyszenie na
Rzecz rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej wzięło udział w konkursie w ramach 9 Osi Priorytetowej Region
Spójny Społecznie Regionalnego Programu Operacyjnego
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Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, działanie 9.1
Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja i
uzyskało dofinansowanie w kwocie 1 504 459,14 PLN na projekt „W stronę pracy – kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób chorujących psychicznie”.
elem projektu jest widoczna poprawa funkcjonowania społeczno-zawodowego oraz wzmocnienie szans na zatrudnienie 100 osób chorujących psychicznie w okresie pomiędzy
1 stycznia 2017 a 30 listopada 2019 roku poprzez kompleksowy, zindywidualizowany program włączający identyfikację
potrzeb i potencjału oraz spersonalizowane usługi aktywnej
integracji w tej grupie osób.
eżeli jesteś osobą:
1) niepełnosprawną z powodu choroby psychicznej z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
2) posiadającą status osoby pozostającej bez zatrudnienia,
3) w wieku produkcyjnym (kobiety od 18 r. ż. do 58 r.ż. mężczyźni od 18 r. ż. do 63 r.ż.),
4) będącą zameldowaną lub zamieszkałą na terenie Województwa Małopolskiego,
to szukamy właśnie Ciebie!
Uwaga: aby zostać zakwalifikowanym do rekrutacji do projektu, musisz spełniać łącznie wszystkie wyżej wymienione warunki.
W ramach udzielanego wsparcia oferujemy:
- Identyfikację indywidualnych potrzeb dla każdego uczestnika
i każdej uczestniczki projektu i wyznaczenie ścieżki projektowej
- Trening umiejętności społecznych – coaching grupowy i
wsparcie indywidualne
- Staże zawodowe
- Zatrudnienie subsydiowane
ekrutacja do I edycji Projektu odbyła się w lutym 2017
roku. Rekrutacje do kolejnych edycji odbędą się w następujących terminach: październik 2017 – II edycja, czerwiec
2018 – III edycja, luty 2019 - IV edycja.
ównocześnie informujemy, że możliwy jest udział osób
wymagających szczególnego wsparcia, w tym osób
z dodatkową inną niepełnosprawnością. Prosimy o zgłaszanie szczególnych potrzeb (np. tłumacz migowy czy brak barier
architektonicznych) przy pierwszym kontakcie z Organizatorem.
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Kontakt:
Telefon: 510 766 983
e-mail: biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu
Anna Liberadzka
Logistyk Projektu

AKADEMIA LIDERÓW

W dniach 10-12 marca odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń ludzi po kryzysach psychicznych z Warszawy, Wrocławia, Lublina,
Katowic i Krakowa. Zajęcia prowadzone przez profesjonalnych trenerów z Fundacji Rozwoju Świętochłowic miały miejsce w krakowskim Pensjonacie
„U Pana Cogito”. Debaty dotyczyły Kongresu warszawskiego, a szczególnie wypracowania manifestu o potrzebach ludzi chorujących. W sobotę 11 marca
odwiedzili nas organizatorzy Kongresu: profesorzy Jacek Wciórka, Andrzej Cechnicki, Joanna Krzyżanowska-Zbucka i doktor Marek Balicki. Przyszła też
pani Anna Dymna, członek Komitetu Honorowego Kongresu.
Można stwierdzić, że mówiliśmy wspólnym głosem, chociaż przy tworzeniu manifestu było wiele dyskusji i różnych poglądów na temat tego, co jest najważniejsze dla osób chorujących. Jednak ostatniego dnia w burzy pomysłów powstał poniższy tekst:

MANIFEST

Jesteśmy osobami z doświadczeniem kryzysu psychicznego, mamy tę samą godność i prawa jak ty.
1. Żądamy respektowania naszych praw, chcemy żyć, mieszkać, pracować, leczyć się w lokalnej społeczności.
2. Żądamy dostępu do opieki psychiatrycznej zgodnej z najnowszymi standardami.
3. Żądamy dostępu do pracy i wsparcia w procesie edukacji.
4. Żądamy wdrożenia programów antydyskryminacyjnych, edukacyjnych i profilaktycznych z włączeniem osób po kryzysie psychicznym.
5. Godne warunki pracy personelu medycznego (szkolenia, zwiększenie liczby etatów, doubezpieczenia) = godne warunki leczenia
6. Żądamy poszanowania naszego prawa do samostanowienia we wszystkich płaszczyznach życia społecznego.
7. Żądamy wdrożenia założeń Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i jego finansowania per capita w jednostkach terytorialnych do
200 tysięcy mieszkańców.
Nad pracami redakcji czuwa
Rada Programowa w składzie:

 Dorota Dużyk-Wypich – redaktor naczelna
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
 Katarzyna Byra-Mucha / Elżbieta Henś – z-ca redaktor naczelnej
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
 Bogusława Skimina – sekretarz redakcji
Centrum Seniora
 Jacek Nowak – DTP
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”

 Prof. Krzysztof Gierowski
Kierownik Katedry Psychiatrii CMUJ w Krakowie
 Prof. Jacek Wciórka
Kierownik I Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 Prof. Maria Załuska
Klinika Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii
 Prof. Andrzej Cechnicki
Krajowy Koordynator Programu „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”
 Prof. Katarzyna Prot-Klinger
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 dr n. med. Krzysztof Jedliński
członek Rady Naukowej magazynu "Charaktery" oraz Rady Redakcycyjnej miesięcznika "Więź"
 mgr Anna Bielańska
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
 mgr Anna Liberadzka
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi"

Osoby współpracujące:
 Jolanta Janik
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi"
 Barbara Banaś
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi"
 Marek Zmarz
Centrum Seniora
 Dominika Skrzypak
Środowiskowy Dom Samopomocy
 Agata Gajda
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
 Anita Bętkowska – fotograf
 Anna Węglarz, Anna Wilk, Maciej Sabatowicz, Konrad Wroński
niezrzeszeni
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skrótów nadesłanych tekstów bez uprzedniej autoryzacji
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„Dla Nas” Czasopismo Środowisk Działających na Rzecz Osób
Chorujących Psychicznie redaguje Komitet redakcyjny w składzie:

I KONGRES ZDROWIA PSYCHICZNEGO Pałac Kultury i Nauki w Warszawie 8 maja 2017
PROGRAM
08.00-9.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
09.00-11.30 SESJA PLENARNA Sala Marmurowa
Prowadzący sesję: Marek Balicki, Andrzej Cechnicki, Jacek Wciórka
Wystąpienia powitalne: Andrzej Duda Prezydent RP; Konstanty Radziwiłł Minister Zdrowia; Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich; Marek
Michalak Rzecznik Praw Dziecka; Agata Szulc Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; Anna Dymna Przedstawiciel Komitet Honorowy
Kongresu
Wystąpienia tematyczne: Po co i komu potrzebna jest reforma opieki psychiatrycznej? Jacek Wciórka; Kryzys, nadzieja, zdrowienie. Marek Miszczak; Zapobieganie samobójstwom jest zadaniem dla nas wszystkich! Iwona Koszewska; Reforma która nie boli. Czy szpital może być niestraszny?
Stanisław Kracik, Anna Depukat; Dość narzekania! Nasze cele i zadani. Mateusz Biernat; Potęga rodzin. Regina Bisikiewicz; Wprowadzenie do
Manifestu. Marek Balicki i Andrzej Cechnicki
11.30-12.00 PRZERWA KAWOWA Sala Trojki
12.00-14.30 RÓWNOLEGŁE 3 SESJE TEMATYCZNE: Sala Korczaka, Sala Marmurowa, Sala Mikołajskiej
12.00-14.30 ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY Sala Korczaka
Prowadzący sesję: Agnieszka Gmitrowicz, Barbara Remberk
Wystąpienia tematyczne: O krok od katastrofy. Maciej Pilecki; Psychiatria Dzieci i Młodzieży – Kopciuszek Medycyny. Małgorzata Janas-Kozik;
Dzieci na krawędzi życia – wołanie o pomoc. Agnieszka Gmitrowicz; Nie ma zdrowych dorosłych bez zdrowych dzieci. Jolanta Paruszkiewicz;
Ratuj się kto może, czyli Psychiatria Dzieci i Młodzieży widziana okiem Rzecznika. Elżbieta Karasek; Czarne fale – lekcje o depresji. Katarzyna
Szaulińska; Świadectwo pacjenta z Zespołem Aspergera. Osoba z diagnozą Zespołu Aspergera; Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - w poszukiwaniu idealnego modelu. Dariusz Baran
Dyskusja moderator Tomasz Wolańczyk
12.00-14.30 ZDROWIE PSYCHICZNE – WSPÓLNA SPRAWA
SYSTEM POMOCY OCZYMA POTRZEBUJĄCYCH I POMAGAJĄCYCH Sala Marmurowa
Prowadzący sesję: Czesław Czabała, Piotr Świtaj
Wystąpienia tematyczne
Leczenie farmakologiczne: Dzięki psychiatrii dowiedzieliśmy się, że... Dominika Dudek, Przemysław Bieńkowski, Jerzy Samochowiec;
O leczeniu okiem (z perspektywy) pacjenta. Robert Michałkiewicz
Pomoc psychologiczna: Po co komu psychoterapia? Bogdan de Barbaro; Dostępność i wybór psychoterapii jako konieczny standard. Katarzyna
Parzuchowska
Pomoc szpitalna: Dlaczego szpitalne leczenie psychiatryczne należy lokalizować przede wszystkim w szpitalach ogólnych? Maria Załuska; Pobyt
na psychiatrycznym oddziale całodobowym z perspektywy pacjenta. Katarzyna Szczerbowska
Opieka pielęgniarska: Wyzwania stojące przed pielęgniarkami psychiatrycznymi. Ewa Wilczek-Rużyczka; Jak zadbać o personel medyczny w opiece psychiatrycznej, jak mieć wpływ na leczenie i zdrowienie pacjenta? Na podstawie warsztatów edukatorów Fundacji eF Kropka i doświadczeń
własnych. Ewa Piskorska
Pomoc dla seniorów: Wyzwania merytoryczne i organizacyjne pomocy osobom starszym. Tadeusz Parnowski; Jak skutecznie zadbać o zdrowie
psychiczne seniorów. Wiesława Borczyk
12.00-14.30 ZDROWIE PSYCHICZNE – KONTEKST SPOŁECZNO-KULTUROWY Sala Mikołajskiej
Prowadzący sesję: Anna Braniecka, Tomasz Rowiński
Perspektywa humanistyczna – Panel
Prowadzący panel: Jakub Tercz
Uczestnicy panelu Zofia Rosińska, Andrzej Kapusta, Mira Marcinów
Perspektywa społeczna – Sesja
Prowadzący sesję: Paweł Bronowski, Hubert Kaszyński
Wystąpienia tematyczne
Wprowadzenie - Zdrowie psychiczne – kontekst społeczny. Paweł Bronowski
Perspektywa osobowa - Zdrowie(nie) – perspektywa subiektywna. Projekt Ekspert przez doświadczenie. Wojciech Malinowski
Perspektywa grupowa - Samopomoc i partnerstwo. Jacek Bednarzak, Agnieszka Ejsmont
Perspektywa środowiskowa – projekt Międzyuczelnianego Centrum Wsparcia Psychologicznego.
Promocja zdrowia psychicznego w środowisku akademickim, wsparcie studentów z doświadczeniem kryzysu Anna Ocimek
Podsumowanie - Umacnianie zdrowia psychicznego – wyzwania dla praktyki. Hubert Kaszyński
Wokół paradygmatu - Sesja
Prowadząca sesję Katarzyna Lech
Wystąpienia tematyczne: POWER – nowe podejście do zdrowia psychicznego. Mariusz Panek; Bariery w leczeniu wyłonione w badaniach ekspertów przez doświadczenie. Dorota Dużyk -Wypich; Opieka psychiatryczna - spojrzenie pracodawcy. Waldemar Adam Giza
Dyskusja moderator Katarzyna Lech
14.30-15.30 PRZERWA - LUNCH Sala Trojki
Prezentacja filmu dotyczącego programu „Czarne fale”
15.30-17.30 SESJA PLENARNA Sala Marmurowa
Prowadzący sesję Marek Balicki, Andrzej Cechnicki, Jacek Wciórka
Podsumowanie 3 sesji tematycznych: Zdrowie Psychiczne Dzieci I Młodzieży; Zdrowie Psychiczne - System Pomocy Oczyma Potrzebujących
i Pomagających; Zdrowie Psychiczne – Kontekst Społeczno-kulturowy
Dyskusja plenarna
Ostateczne sformułowanie manifestu
Zakończenie obrad Kongresu
MARSZ UCZESTNIKÓW KONGRESU SPOD PKIN DO MINISTERSTWA ZDROWIA
17.30-18.00 Zbiórka uczestników marszu przed wejściem głównym do PKiN
18.00-18.45 Przemarsz ulicami Warszawy pod Ministerstwo Zdrowia
19.00

PRZEKAZANIE MANIFESTU W MINISTRSTWIE ZDROWIA
Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15, Warszawa

