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Słowem wstępu
Nadziejo – matko głupich
Bez Ciebie śnieg smutno prószy
I śpiew ptaka pusto brzmi
Z Tobą nawet na krzyżu
Wyrastają nam skrzydła
Więc śnij się, śnij
Nadziejo – śnij nam się śnij
Niańką nam bądź
W ostatniej potrzebie
Zieloną kołysankę nuć
I nie odtrącaj gdy do Ciebie
Po stromym murze pniemy się jak bluszcz
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ak śpiewa Elżbieta Adamiak, łagodną
muzyką i słowami kołysząc duszę. Nadziejo, nie odtrącaj nas! Tak bardzo jesteś
nam potrzebna, kiedy wszystko się wali
podczas kryzysu… Wtedy powinnaś nam
uświadomić, że choroba nie trwa wiecznie,
że się z niej wychodzi.
en fakt trzeba też przekazywać ludziom,
którzy myślą, że chorym psychicznie
jest się całe życie. To nieprawda, kryzysy
są przejściowe i można po nich żyć dobrze
i pięknie. Zobaczcie, w każdym z artykułów
jest nadzieja. Nadzieja na lepsze życie, na
spełnienie marzeń, na dobre i godne leczenie, na pomoc innych, na miłość… Na to,
że kongres w Warszawie nie przejdzie bez
echa i wołanie o dobrą psychiatrię zostanie
usłyszane tam, gdzie trzeba.
ywa, że zdrowiejemy późno… Ale nie
za późno! Po pięćdziesiątce wreszcie
osiągnęłam równowagę. Nie potrzebuję już
psychoz do przeżycia trudnych chwil. Bo
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trudne chwile są zawsze, ale można przez
nie przejść. Czasem jest mi smutno, ale to
nie jest depresja, smutek to naturalne uczucie, które niekiedy przychodzi i tak sobie
jest. Potem odpływa i nadchodzi radość –
radość spotkania z przyjaciółką, spaceru,
słonecznego dnia, dobrej lektury, nowego
ubranka i wielu innych mniejszych i większych przyjemności. Jest nawet radość bycia w samotności, kiedy można odpocząć
od kontaktów z ludźmi. Tak pisał ksiądz Jan
Twardowski w wierszu pt. „Przyszła”:
Znowu przyszła do mnie samotność
choć myślałem, że przycichła w niebie
Mówię do niej:
- Co chcesz jeszcze, idiotko?
A ona:
- Kocham ciebie!

W

ięc jeżeli samotność mnie kocha,
może i ja mogę ją pokochać? A może
mogę też pokochać wiele innych rzeczy,
które kiedyś były zbyt trudne? Po prostu:
pokochać, bo życie jest za krótkie, żeby je
marnować na nienawiść i lęk. Życzę Wam
wobec tego miłości i czasu na przyjemności, jak np. przeczytanie tego numeru.
Redaktor Naczelna
Dorota Dużyk-Wypich
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Stowarzyszenie
„Otwórzcie Drzwi”

Recenzja książki
„Można oszaleć”
Krystyny Rożnowskiej
K

siążka o Szpitalu Specjalistycznym
im. Józefa Babińskiego w Krakowie,
potocznie zwanego „Kobierzynem” jest
bardzo cennym dokumentem o jego stuletniej historii i o tym, jak zmienia się stosunek społeczeństwa do osób chorych
psychicznie. Książka jest podzielona na
dwie części: część pierwsza „Na peryferiach życia” opowiada o szpitalu w latach
1916 – 1986, część druga „Wykluczeni”
obejmuje lata 1986 – 2016.
zpital, który powstawał w czasie
I wojny światowej był bardzo nowoczesny, jak na te czasy, miał być pięknym
miastem – ogrodem, z porozrzucanymi
budynkami, które tonęły w kwiatach,
z lotu ptaka przypominał „skrzydła motyla”.
o najbardziej mnie zdziwiło, że pacjenci leczeni byli przez pracę (już
wtedy!) i że na oddziałach, na których
pracowały siostry zakonne z Dębicy ze
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, panowała surowa dyscyplina, jeśli chodzi o dobre postępowanie wobec
chorych. Za uderzenie pacjenta groziło
wyrzucenie z pracy.
ak porównuję przedwojenny szpital z dzisiejszym zastanawia mnie
ciągłość stosowania niektórych metod
w terapii np. zabawy taneczne, wyjazdy
do Krakowa, obchodzenie uroczystości
państwowych i religijnych. To wszystko
miało pomóc w leczeniu.
ak grzmot, odbija się echem w historii II Wojny Światowej przerażająca
eksterminacja pacjentów psychiatrycznych, najpierw w 1941r. pochodzenia
żydowskiego, a 23 – 24 czerwca 1942 r.
wywiezienie ponad pięciuset pacjentów
wagonami bydlęcymi do Auschwitz i zamordowanie ich w komorach gazowych.
Kilkudziesięciu ciężko chorych zabito na
miejscu.
astanawiam się, a gdybym żyła
w tamtych czasach, gdybym to była
ja? Albo ktoś z mojej rodziny? Krótko
podsumowując było to bestialstwo, wykonane przez esesmanów na niewinnych i bezbronnych. Nie może się powtórzyć!!! NIGDY!!!
zpital pełnił później funkcję szpitala
dla wojsk Wermachtu, a następnie
z kolei dla żołnierzy sowieckich.
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drodzony po wojnie Szpital znów
przygarnął „nieudaczników”. W urojeniach schizofrenicznych treści się zmieniają wraz z epoką.
a psychiatrię po II wojnie światowej zawsze brakowało funduszów.
Szpital był przepełniony, pacjenci w piżamach leżeli na 50-osobowych salach,
w których była tylko jedna toaleta. Podobno salowi znęcali się nad nimi.
ardzo przeżyłam opis piekła choroby z podwójną diagnozą tzn. psychiczną i uzależnieniem np. z alkoholem,
narkotykami, dopalaczami, aby wyzdrowieć trzeba mieć bardzo silną motywację i nadzieję. Doktor Mika z odwykówki
nigdy nie traci nadziei, że pacjent tym
razem zacznie nowe życie i nie będzie
pił alkoholu. Nie odmówił żadnemu choremu przyjęcia, mimo że było to kolejne.
W książce jest opisane cierpienie mężczyzny w delirium. Jest porażające.
latach sześćdziesiątych zaczęły
do Polski przenikać nowe formy
leczenia: zarówno farmakoterapii jak
i terapii zajęciowej. Dla nas dzisiaj to
naturalne, że w ośrodkach psychiatrycznych stosuje się różne rodzaje terapii:
psychoterapia, psychoedukacja, terapia
przez sztukę, psychodrama, muzyko-
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Druk ze środków Ministerstwa Zdrowia
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Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Psychiatrii
i Opieki Środowiskowej
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terapia, pracownie krawieckie, stolarskie, kuchenne, biurowe. Wszystko, co
leczy, co pomaga wyzdrowieć, buduje.
Wszystko, co daje szansę powrotu do
własnego środowiska społecznego.
la wielu pacjentów najważniejszym
lekiem jest wiara. Przepiękna jest
kaplica Matki Bożej Częstochowskiej,
od 2005 r. kościół rektoralny. 28 marca
1971 r. miała tu miejsce wizyta duszpasterska kardynała Karola Wojtyły, później często odwiedzał Szpital kardynał
Franciszek Macharski. Późniejszy Jan
Paweł Wielki nazwał to miejsce „sanktuarium wielkiego cierpienia”.
raz z podjęciem funkcji Szpitala
przez dyrektora Stanisława Kracika zaczęła się restauracja i modernizacja zabytkowego zespołu szpitalnego.
Dyrektor Kracik zajmuje się sprawami
zarządzania, a zastępca dyrektora sprawami leczenia, co się sprawdza w praktyce. Utworzono między innymi oddział
geriatryczny, z pododdziałem leczenia
otępień.
Stowarzyszeniu „Otwórzcie Drzwi”
staramy się przeciwdziałać stygmatyzacji chorych psychicznie i edukować społeczeństwo na temat chorób
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psychicznych, ale jeszcze dużo pracy
przed nami. Sprawdziło się to, gdy jeździłam do Mamy na geriatrię. Tak zwany
normalny człowiek patrzył z wyższością
na tych, którzy wysiadali na przystanku
„Kobierzyn”. A jest to dla chorych „miejsce nieocenione”.
ożnowska próbuje przy pomocy dr
Anny Depukat stworzyć wizję szpitala psychiatrycznego w przyszłości. Ma
być więc to szpital otwarty, jego bramę
będą przekraczać częściej ludzie zdrowi. To dla nich dba się o park, sadzi
kwiaty. W niedzielę odwiedzają go rodziny z dziećmi. Mogą korzystać z boiska,
uczestniczyć w rozgrywkach, a w Centrum Terapii Zajęciowej oglądać obrazy
oraz przedmioty artystyczne i użytkowe
stworzone przez pacjentów, a także je
kupować. Atrakcją stanie się tutejszy teatr, gdy będą zapraszane różne zespoły.
Może powstanie galeria sztuki Art Brut
Centrum, gdzie goście będą oglądać
obrazy i rozmawiać z artystami.
zpital otworzy się także na wymianę myśli i wiedzy psychiatrycznej
z innymi placówkami, więc częściej będą
organizowane zjazdy, kursy, szkolenia,
także interdyscyplinarne.
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becnie na oddziały ogólnopsychiatryczne przyjmuje się około trzydziestu do pięćdziesięciu osób na dobę.
Dwukrotnie więcej chorych psychicznie
niż w szpitalu leczy się poza jego murami.
iektórzy entuzjaści leczenia środowiskowego uważają nawet, że
w przyszłości szpitale w ogóle nie będą
potrzebne. Tymczasem często brakuje
w nich miejsc.
rystyna Rożnowska posiada piękny, kolorowy styl pisania. Można
w książce „wyłowić” poetyckie „perełki”. Książka jest bardzo ciekawa, gdyż
opowiada o losach ludzkich, nie stroni
też od anegdot, i tragicznych, i zabawnych. Przede wszystkim jednak jest dokładnym dokumentem i „prezentem” dla
lekarzy, pielęgniarek, terapeutów, salowych i pacjentów - wszystkich, którzy
się tu leczą i byli leczeni w ciągu stuletniej historii Szpitala. Pięć gwiazdek do
czytania!
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Jolanta Janik
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
Kraków

Szpital psychiatryczny
z perspektywy pacjenta

J

estem dziennikarką, pracuję w tym zawodzie od 19 lat. Studiowałam polonistykę. Zawsze byłam nadwrażliwa. Silnie
odbierałam emocje innych ludzi. Może stąd wziął się mój kryzys psychiczny. Najpierw były bóle głowy, bezsenność, drażniły
mnie dźwięki i światło, bardzo dużo pracowałam aż pewnego
dnia straciłam kontakt z rzeczywistością. Zaczęło mi się wydawać, że umieram, że gniję, że cała jestem we krwi. Przestałam
móc funkcjonować samodzielnie. W szpitalu psychiatrycznym
spędziłam rok, dwa razy po pół roku na oddziałach całodobowych. Zdiagnozowano u mnie schizofrenię paranoidalną.
rzwi na odział całodobowy są ciężkie, metalowe, mocno
trzaskają, kiedy się je zamyka. Za tymi drzwiami, w izolacji
od świata zewnętrznego, wielu pacjentów spędza kilka miesięcy.
ierwszą rzeczą, z jaką człowiek styka się w szpitalu jest
brzydki zapach. On nokautuje, niemal zwala z nóg. Jest tak
na Sobieskiego, Nowowiejskiej, w Tworkach. W psychiatrycznych oddziałach całodobowych panuje fetor – wymieszany zapach potu, jedzenia, uryny i środków czystości. A przecież zapach ma ogromny wpływ na psychikę. Smród wywołuje złość,
agresję, irytację, chęć ucieczki. Jak coś śmierdzi, odsuwamy
się od tego. Będąc w szpitalu nie ma jak się od tego zapachu
odsunąć. Trudno domyć miejsca, które nie są remontowane
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od kilkudziesięciu lat. Szpitale psychiatryczne są zaniedbane,
przypominają strefę z filmu „Stalker” Tarkowskiego. Grzyb na
ścianach, robactwo, wilgoć, przeciekający dach, stare łóżka
i materace, nieszczelne okna to norma.
rudno pacjentom dbać o czystość, gdy na oddziale jest jedna łazienka na 35 osób. Poza tym zdarzają się pacjenci,
którzy nie są w stanie się sami umyć albo ze względu na obawę, że mogą popełnić samobójstwo, nie można ich w łazience
zostawić samych. W szpitalu jest za mało pielęgniarek i pielęgniarzy, żeby mogli pomagać w kąpieli takim osobom.
azienka na Sobieskiego była nieprzystosowana dla ludzi
starszych i niepełnosprawnych, którzy też zdarzają się na
oddziale. Podłoga była śliska, łatwo było się na niej przewrócić.
A kiedy ktoś mył się pod prysznicem, woda wylewała się na
korytarz.
szpitalu jedyny kontakt ze światem zdrowych to telewizor,
o ile w ogóle jest działający telewizor na oddziale. Jedyni
zdrowi, których się tu widzi, to osoby odwiedzające chorych
i personel.
a oddział całodobowy mogą przyjść w odwiedziny do chorego tylko osoby, które skończyły szesnaście lat, więc
jeżeli chory ma dzieci, musi czekać aż poczuje się lepiej.
W szpitalu nie ma sali do odwiedzin rodzinnych.
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wiat szpitala to świat równoległy, rządzący się swoimi
prawami dyktowanymi przez regulamin. Personel nie odpowiada za wartościowe rzeczy, które ma pacjent, więc jeśli
coś ginie, nikt nie pomaga mu tego szukać. Niektórzy pacjenci
wszystko trzymają w jednej torbie i stale ją ze sobą noszą.
szpitalu nie można dotykać ani innych pacjentów ani nikogo z personelu. Na oddziale F5, na który trafiłam przy
pierwszym kryzysie, najbardziej polubiłam pielęgniarkę, panią
Agnieszkę, która pozwalała mi się przytulać do siebie. Uśmiechała i cieszyła się na mój widok. Myślę, że to jej zawdzięczam
życie. Tak długo byłam karmiona kroplówką, że gdybym nie zaczęła jeść, musiałabym być karmiona sondą. Pani Agnieszka
próbowała mnie karmić wtedy, gdy nie było przy mnie kogoś
z rodziny, żeby mi pomagać przy jedzeniu.
ekarze są na oddziale do godz. 15. Potem z chorymi zostaje
tylko personel pomocniczy. To trzy osoby na kilkudziesięciu
pacjentów. Nie ma czasu na indywidualny kontakt z chorymi.
iedy trafiają się pacjenci pobudzeni, zdenerwowani, próbujący na przykład uciec, przypina się ich do łóżka pasami. Ja na początku byłam przypięta pasami, żeby nie wyrwać
wenflonu od kroplówki. Później przypinano mnie pasami, bo
nie pamiętałam kim jestem i trudno było przewidzieć, co zrobię. Kiedy wychodziłam na korytarz, próbowałam przytulać pacjentów, waliłam głową w ścianę, oblewałam się wodą z kranu,
rozbierałam do naga, wyjadałam okruchy dla ptaków wisząc
w oknie a nagle się zrywałam i zaczynałam biegać. Myślę, że
bano się jak mogą zareagować chorzy na to, że ich dotykam,
pewnie bano się, co zrobię, jak sama znajdę się w łazience.
Bez przerwy zapinana w pasy spędziłam kilka tygodni. Byłam
przypinana na noc i w ciągu dnia. To bardzo nieprzyjemne, bo
nie można się ruszyć, w nocy nie ma jak się napić ani jak pójść
do łazienki, trzeba więc leżeć w pampersie. Unieruchamianie
pasami to taki sposób, żeby opanować pacjentów, kiedy zachowują się nieprzewidywalnie, kiedy na oddziale jest za mało
personelu. Kiedy był ze mną ktoś z rodziny, nie musiałam być
zapięta, bo ktoś pilnował, żebym nikogo nie zaczepiała, żebym
jadła, ktoś do mnie mówił, uspokajał mnie, po prostu był ze
mną, żebym czuła się bezpiecznie.
ersonel nigdy nie utrudniał odwiedzin, co w szpitalach psychiatrycznych nie jest normą. Są miejsca, gdzie bardzo
pilnuje się i liczby odwiedzających i godzin odwiedzin, gdzie
odwiedzających traktuje się jak intruzów.
iedy znalazłam się w szpitalu, dostałam łóżko na korytarzu,
bo tam trafiają nowi pacjenci, żeby łatwiej ich obserwować
z dyżurki. Potem miałam łóżko w sali sześcioosobowej. Choć
byłam chora, nie rozumiałam tego, że moim światem ma być
łóżko. A jedyną alternatywą dla leżenia spacerowanie po korytarzu lub siedzenie na krześle w stołówce. Przecież moja
choroba nie wymagała, żebym leżała w łóżku bez przerwy. Zastanawiałam się dlaczego w szpitalu nie można zorganizować
zajęć z tańca lub śpiewu, przecież to działa terapeutycznie.
moim szpitalu nie było psychoterapii, żadnych spotkań
z psychologiem. Dopiero, kiedy już byłam bliska wyjścia
ze szpitala, chodziłam na muzykoterapię i rysunek terapeutyczny. Pierwsze zajęcia polegały na słuchaniu muzyki klasycznej,
drugie na rysowaniu na kartce rysunku na zadany temat, np.
woda.
dni powszednie do godziny 16 na oddziale była otwarta
sala terapii, gdzie można było rysować, malować, wypożyczyć książkę. Długo byłam tak chora, że umiałam tylko
składać papierki, żeby robić z nich małe koperty na leki dla
pacjentów idących na przepustkę ale i tak byłam szczęśliwa,
że mogę sobie pobyć wśród ludzi, którzy zajmują się malowaniem butelek lub lepieniem czegoś z plasteliny. Czepiałam się
każdego strzępu normalności.
szpitalu w którym byłam, na oddziale leczyli się razem
kobiety i mężczyźni w różnym wieku i z różnymi diag-
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nozami. Były osoby po próbach samobójczych, z depresją,
starsze osoby z alzheimerem, z chorobą dwubiegunową
afektywną, schizofrenią. Myślę, że to taka próba stworzenia
społeczeństwa w miniaturze. Działaliśmy na siebie tonizująco.
Pomagaliśmy sobie nawzajem, ale czasem byliśmy dla siebie
problemami do rozwiązania. Bardzo tam wszyscy tęskniliśmy
za wami, za normalnym życiem, chcieliśmy wracać do pracy,
na uczelnię, do bliskich, móc pójść na spacer do parku.
idziałam szpital psychiatryczny w Wielkiej Brytanii. Tam
nie ma pasów, bo pacjentami opiekuje się więcej osób.
Są zajęcia z mindfulness, gotowania, jest siłownia, pralnia
i suszarnia, gdzie można uprać swoje rzeczy. W jakiś sposób
przygotowuje się ludzi nawet z oddziałów całodobowych do życia na zewnątrz. W angielskim szpitalu każdy miał swój pokój
z łazienką. Miał gdzie przechowywać swoje rzeczy i gdzie od-
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Świat szpitala, to świat
równoległy, rządzący się
swoimi prawami
dyktowanymi przez regulamin
począć. Personel jest tam tak szkolony, żeby zachowywał się
optymistycznie, z uwagą poświęcał czas chorym. Pielęgniarze
rozmawiają z chorymi. Tam personel na takie rzeczy ma czas.
Osoby chorujące psychicznie bardzo mocno odczuwają emocje otoczenia, więc optymistyczne nastawienie ludzi, którzy się
nimi opiekują, bardzo pomaga zdrowieć.
acjenci przez całą dobę mają tam dostęp do owoców, herbatników, herbaty i kawy. Mogą zapukać wieczorem do
kuchni i coś zawsze dostaną. W naszych szpitalach kolacja
jest o 17 a potem pielęgniarki mogą tylko wystawić na talerzach
chleb. Jeśli ktoś nie ma jedzenia z domu albo inni pacjenci nie
podzielą się swoim, jest skazany na jedzenie chleba.
o wyjściu ze szpitala było mi ciężko. Nie ma żadnego systemowego wsparcia dla pacjentów, którzy opuszczają
szpital. Są zostawieni sami sobie. Muszą sami zadbać o dalsze leczenie.
eraz mam kontakt z wieloma osobami chorującymi psychicznie. To bardzo smutne, ale dla wielu z nas poza szpitalem nie ma miejsca.
rudno dotrzeć do psychiatry, który budzi zaufanie, który ma
doświadczenie w leczeniu poważnych chorób psychicznych. Nie ma grup wsparcia ani dla chorych, ani dla ich rodzin.
W wielu przypadkach osoby chorujące są ciężarem dla rodziny. Nie ma dla nich pracy, warsztatów, szkoleń, po których mogliby zmienić pracę, jeśli do tej, którą mieli przed szpitalem nie
mogą wrócić. Choroba psychiczna jest cierpieniem a ogromnym dodatkowym cierpieniem, jest to, jak jesteśmy odbierani
przez otoczenie.
hciałabym podziękować wszystkim wspaniałym lekarzom,
pielęgniarkom, salowym ze szpitala na ul. Sobieskiego,
którzy w tak ciężkich warunkach, jakie panują w szpitalu i przy
ograniczonych możliwościach, pomagali mi wracać do zdrowia.
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Moda na psychoterapię
Wywiad z Prof. Bogdanem de Barbaro

ilustrowanych pojawiają się „tematy psychoterapeutyczne”, to rzeczywiście można mówić o wzroście zainteresowania
psychoterapią.
Bogusława: Czy można powiedzieć, że
psychoterapia jest dobra dla każdego,
czy to zdrowego czy chorego psychicznie?

fot. archiwum

Prof.: Paradoks polega na tym, że czasami po psychoterapię zgłaszają się osoby,
które sięgając po swoje zasoby mogłyby
sobie poradzić z własnymi trudnościami,
natomiast opór przed pójściem do psychoterapeuty miewają ci, którzy sobie nie
radzą, a pomoc terapeuty mogłaby się
okazać nieodzowna. Oczywiście, nie
jest to reguła, ale zdarzają się takie sytuacje. Są środowiska, w których pojawiła
się moda na psychoterapię...
Bogusława: Mam tytuł „moda na psychoterapię”

na zdjęciu Prof. Bodgan de Barbaro
Bogusława Skimina (dalej Bogusława):
Po pierwsze gratulujemy nominacji na
kierownika Katedry Psychiatrii.

mogą pomóc i przydać się, gdy pojawiają
się problemy psychiczne. I stąd psychiatrzy, psychoterapeuci.

Profesor Bogdan de Barbaro (dalej
Prof.): Dziękuję bardzo

Bogusława: Na następne pytanie to
właśnie już trochę Pan Profesor odpowiedział... Jak Pan sądzi z czego to wynika?

Bogusława: Co otworzę jakąś gazetę to
jest wywiad z Panem Profesorem.
Prof.: No tak, to może być dla czytelnika
męczące...
Bogusława: Panie profesorze, stał się
pan w ostatnim czasie osobą medialną.
Jak Pan się z tym czuje?
Prof.: Mam mieszane uczucia. Bo z jednej strony chciałbym się przydawać i nieraz dochodzą do mnie sygnały, że jakiś
mój tekst czy wywiad kogoś zaciekawił
i przydał się. Ale z drugiej strony zabiera
to prywatność i to bywa nieprzyjemne.
Bogusława: Czy uważa Pan, że w obecnych czasach jest większy popyt na terapeutów?
Prof.: Tak, myślę że tak właśnie jest.
Może także dlatego, że ludzie są bardziej
świadomi, że są profesjonaliści, którzy
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Prof.: Z jednej strony jest tak, że zgłoszenie się po pomoc do psychoterapeuty
czy do psychiatry nie jest już obarczone
takim wstydem jak niegdyś. Z drugiej
strony, jest teraz większa świadomość
społeczna, że na problemy psychiczne
można zaradzić i nie jest konieczne borykać się z nimi w samotności. A z trzeciej
strony niewykluczone, że nasze czasy są
złożone, skomplikowane, czasem niezrozumiałe. I trudno jest o jednoznaczne
drogowskazy. Dawniej było więcej okazji
do rozmów z przyjaciółmi, z krewnymi,
z duszpasterzami, a dzisiaj takimi pomocnymi i użytecznymi rozmówcami są psychoterapeuci.
Bogusława: Czy zauważył Pan wzrost
zainteresowania psychoterapią?
Prof.: Nie mam danych statystycznych,
ale gdyby brać pod uwagę, jak często
w popularnych tygodnikach czy pismach

Prof.: No, właśnie, czy to dobrze…
Bogusława: Chwytliwy tytuł.
Prof.: Tak, chwytliwy. Więc ta moda – jak
to z modą bywa – jest niekiedy nadmiarowa, w takim sensie, że zanim ktoś pójdzie
do psychoterapeuty powinien sprawdzić
czy rzeczywiście wykorzystał wszystkie
swoje zasoby. Chodzi o to, by nie rezygnować z własnej dobrej sprawczości, którą ludzie w sobie mają a nie zawsze po
nią sięgają.
Bogusława: Z jakimi najczęściej problemami przychodzą do Pana pacjenci?
Prof.: Myślę, że pacjent zanim się zgłosi
do psychoterapeuty, to się coś o nim dowiaduje i wybiera takiego, o którym myśli, że właśnie on mu się przyda na jego
kłopoty czy problemy. A ja bywam rozpoznawany jako ten, kto się zajmuje terapią rodzinną. Więc najczęściej do mnie
przychodzą ludzie potrzebujący terapii
małżeńskiej czy terapii rodzinnej. Ale to
co czyni moją pracę tak ciekawą, to fakt,
że zgłaszają się osoby z bardzo różnymi
sprawami.
Bogusława: Jeszcze do niedawna w Polsce był obecny trend w psychiatrii, zgodnie z którym lekarze często zaprzyjaźniali
się ze swoimi pacjentami, spędzali z nimi
nawet czas wolny. Czy zachowanie więk-

szego dystansu jest lepsze z punktu widzenia skuteczności terapii.
Prof.: Myślę że tak. Bo czymś innym jest
otwartość, życzliwość i empatia, a czym
innym ten rodzaj zażyłości, który ustawia
pacjenta w roli przyjaciela. Mieszanie roli
przyjaciela, znajomego, kolegi czy koleżanki z rolą terapeuty uważam za ryzykowne i często niedobre. Chociaż znam
takich terapeutów, którzy pozwalali sobie
na pewien rodzaj bezpośredniości ze
swoimi podopiecznymi i robili to ze szczerego serca. W terapii niezwykle ważne
jest, by terapeuta rozumiał swoje emocje
i by nie używał – chociażby nieświadomie
– do rozwiązywania swoich problemów.
Od siebie wymagam, by terapia pozostawała terapią.
Dawid Kruk (dalej Dawid): Spotkałem się
kiedyś z taką opinią, że poprzedni ustrój,
ustrój komunistyczny, pomijając jego
wszystkie wady, był zdrowszy dla psychiki społeczeństwa, że łatwiej się było człowiekowi zaadaptować. Czy zgodziłby się
Pan z tą tezą?

to był w pewnym sensie wróg: myślę tu
o tych, którzy byli zaangażowani w walkę
z systemem. Dla innych problem wolności był bardziej odległy, a ważniejsza była
przestrzeń prywatna. Ale i jedni, i drudzy
potrzebowali sieci międzyludzkiej. Myślę
też, że w tamtym czasie kościół odkrywał rolę jednoczącą i chroniącą. Dzisiaj
wielu z nas ma zastrzeżenia do kościoła,
który – współtworząc „przymierze tronu
z ołtarzem” – nie jest, w moim przekonaniu dość chrześcijański.
Dawid: A jak Pan uważa, czy ta właśnie
w ostatnich miesiącach dosyć burzliwa
sytuacja na scenie politycznej Polski ma
negatywy wpływ na zdrowie psychiczne
Polaków?
Prof.: Myślę, że tak. Jest to sytuacja na
różne sposoby niebezpieczna. Przybywa wrogości, nieufności, podejrzliwości,
przybywa podziałów, przybywa poczucia bezradności społecznej. Oczywiście,
wiem, że są ludzie którzy są zadowoleni
z „dobrej zmiany”. Ja jednak do niej nie
należę, więc się frasuję.

Prof.: Jeżeli już szukać jakiś zalet w tamtym ustroju – na szczęście nie był to komunizm w ścisłym tego słowa rozumieniu
– to mieliśmy lepszą integrację społeczną. Olbrzymia większość Polaków mogła
czuć wsparcie dzięki sieci społecznej.
Podział na my – oni był wyraźniejszy.
„My” – czuliśmy wspólnotę, a „oni” czyli
„czerwona władza” – byli osobno. I to „bycie razem” było bardzo cenne. A dzisiaj
rozbicie społeczno-polityczne czasami
dzieli rodziny, czasami dzieli ludzi z zakładów pracy. Myślę, że też tamten okres
– skądinąd dodajmy od razu: okropny
przez brak suwerenności Polski – to był
czas, kiedy relacje były bardziej bezpośrednie, niezapożyczane przez iphony,
przez Internety, przez facebooki. Była
większa bezpośredniość międzyludzka.
Weźmy taki prosty przykład: ludzie chodzili się odwiedzać bez wcześniejszych
uzgodnień czy zapowiedzeń. To dzisiaj
jest nie do pomyślenia, żeby ni stąd, ni
zowąd wpaść na chwilę do znajomego
czy do przyjaciela. Ktoś przychodzi bez
uprzedzenia? Widocznie coś mu się stało albo coś mu się pomyliło. Takich chwil
żal. Ale – niech ten żal nie zasłania faktu
podstawowego: wtedy żyliśmy w podwójności: była rzeczywistość wewnętrzna
i rzeczywistość oficjalna. I to było coś upokarzającego i stresującego, nawet jeżeli
potrafiliśmy się do tego przystosować.

Barbara Banaś (dalej Barbara): Ja bym
tutaj chciała wrócić do tego stwierdzenia,
że dzisiejszy kościół nie jest chrześcijański. Jest to określenie które może budzić
różne skojarzenia, i chciałam dopytać, co
Pan profesor ma na myśli.

Dawid: Czyli – czy dobrze Pana zrozumiałem – że to nie bardziej system, ale
wspólny wróg tak jednoczył Polaków?

Barbara: Jeśli chodzi o Syrię, to kościół
bardzo mocno się tam angażuje…

Prof.: Myślę, że każdy na swój sposób
przeżywał czas PRL-u. Dla jednych PRL

Prof.: Ja rozumiem chrześcijaństwo
jako miłosierdzie, miłość, uważność na
Innego, pomaganie komuś kto jest inny,
kto jest zagrożony. Niezależnie od jego
narodowości, koloru skóry, wyznania czy
orientacji seksualnej. Chrystus łączył
ludzi, a nie dzielił. W liście do Kolosan
jest powiedziane, że „nie ma już Żyda
ani poganina, nie ma już niewolnika ani
człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety”. Dla mnie te słowa są
niezwykle ważne, bo nakazują miłość
i solidarność ponad podziałami. Oczywiście ludzie kościoła polskiego mają różne stanowiska wobec sytuacji w Polsce
i Europie. Ostatnia wypowiedź księdza
Prymasa Polaka przyniosła mi wielką
ulgę. Marzę o wyraźnym głosie całego
polskiego episkopatu, który by zachęcał
do pomagania tym, którzy uciekają od
śmierci, a nie straszył. To co się dzieje
w Syrii, jest po prostu dramatem bezbronnych. I jest dla mnie bolesne, że więcej
w przestrzeni publicznej jest straszenia
terroryzmem niż pomagania cierpiącym
i skazywanym na śmierć.

Prof.: Tam gdzie się kościół angażuje, tam spełni swoje zadanie. Myślę, że
chciałbym, żeby bardziej.

Dawid: Minęło już parę miesięcy od objęcia przez Pana Profesora Katedry Psychiatrii. Czy w tym czasie zmienił Pan coś
albo planuje Pan zmienić w programie
nauczania psychiatrii na kierunku lekarskim?
Prof.: Dydaktyka psychiatrii w znacznym
stopniu zależy od reformy nauczania, która realizowana jest teraz w całej uczelni.
Ta reforma mi się podoba, bo ona zakłada większą indywidualizację: na VI roku
student będzie bliżej pacjenta i będzie
miał większą możliwość bezpośredniego
z nim kontaktu. Będzie nie tylko obserwatorem, ale też będzie rozmówcą. Grupy
studenckie będą dwuosobowe, a asystent
będzie kimś w rodzaju przewodnika, który
czuwa nad tym, by student mądrze i dojrzale poznawał psychiatrię. Oczywiście,
wcześniej, na IV i V roku zajęcia będą w
większych grupach, a student będzie się
uczył podstaw tego przedmiotu. Gdy jako
student uczyłem się psychiatrii, zajęcia
były tylko na jednym roku. Więc teraz jest
więcej zadań przed uczącymi, a student
może głębiej poznać psychiatrię. Jak powiedziałem, mnie się ta zmiana bardzo
podoba, ale wymaga dużych zmian organizacyjnych. Chodzi o to, by psychiatria
była dla studentów bardziej otwarta i żeby
student medycyny mógł doświadczyć, że
pacjent to nie tylko organizm, ale przede
wszystkim – osoba. Psychiatria, do medycyny często zdominowanej przez biologię
i nauki pokrewne, wnosi wątek humanistyczny.
Barbara: Czy przewiduje Pan Profesor
udział osób po kryzysach w takich zajęciach ze studentami.
Prof.: Ważne jest, by studenci mieli kontakt z pacjentami na różnym etapie leczenia i zdrowienia. W czasie zajęć u Pana
Cogito mają okazję rozmawiać z osobami
po kryzysach, uczących na własnym doświadczeniu jak chorowanie można pokonać. Ale psychiatria to dziedzina szeroka
i problemów do omówienia jest zawsze
więcej niż czasu na zajęciach.
Barbara: Teraz jest mniej godzin…
Prof.: Jeśliby zliczyć zajęcia z IV, V
i VI roku – to więcej. Dochodzą nowe
ważne wątki, na przykład jak rozumieć
i jak pomagać osobom uzależnionym.
Jest jeszcze inny ważny problem, który
powinien być umiejętnie rozwiązywany.
Otóż, jest oczywiste, że pacjent ma prawo do prywatności i niekoniecznie jest
jego marzeniem opowiadać studentom
o swoich problemach. A z drugiej strony
nikt lepiej niż pacjent nie opowie o tym,
na czym polega cierpienie psychiczne
i jak je pokonać. Więc to jest ważne wyzwanie dla asystentów: szanować pry-
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watność pacjenta a jednocześnie zadbać
o jakość dydaktyki. Niekiedy jako lekarze
używamy swojego wpływu na pacjenta
i poprosimy go na spotkanie ze studentami, pacjent nie chce swojemu lekarzowi
odmawiać, nie czuje się dość silny, żeby
się nie zgodzić. Najlepiej byłoby, żeby
w spotkaniach ze studentami uczestniczyli ci, którzy tego rzeczywiście chcą,
a nie ci, których lekarz mocą swojego autorytetu nakłonił. Jest jeszcze jeden aspekt
tej sytuacji: dla pacjenta takie zmierzenie
się z trudnością rozmowy ze studentami
może być stresem, ale też może być cennym doświadczeniem pokonania swoich
obaw i swoich ograniczeń.
Barbara: Teraz powstaje ruch EX-CO,
to są osoby przygotowane do tego, żeby
świadomie rozmawiać o swoich doświadczeniach kryzysu psychicznego i zdrowienia, więc myślę, że może tutaj już czas
żeby dać szansę tym osobom zaistnieć
w różnych obszarach, gdzie mogłyby podzielić się właśnie tym doświadczeniem.
Prof.: Tak, to jest bardzo cenna możliwość. Taka sytuacja, to co po angielsku
się nazywa first person account. Znam
osobę, która opisuje swoje doświadczenia, także w formie publikacji książkowej
i to może być niezwykle pomocne.
Bogusława: Pani Ola Kożuszek?
Prof.: Tak, jej książka wydaje mi się niezwykle cenna. Opisanie swoich przeżyć
to okazja pokonania cierpienia i danie
świadectwa własnych możliwości A doświadczenie kryzysu opisane wrażliwie,
może być spożytkowane użytecznie
przez tych, którzy dzięki tej książce będą
lepiej rozumieć, na czym polega choroba,
na czym polega leczenie i na czym polega zdrowienie.
Dawid: Jako właśnie przedstawiciele tej
psychiatrii środowiskowej chcemy też zapytać, jaki jest nacisk na nauczanie psychiatrii środowiskowej?
Prof.: Jeżeli słowa nacisk nie traktować
opresyjnie, to jest to nacisk, by dzięki
kursowi psychiatrii student zauważył, że
zarówno farmakoterapia, jak i opieka indywidualna z psychoterapią włącznie,
dzieje się w kontekście społecznym i
że od tego kontekstu społecznego bardzo wiele zależy. Więc priorytetem jest
pokazanie skądinąd fascynującej wieloaspektowości psychiatrii. Na pacjenta
i jego problemy student powinien patrzeć
z wielu perspektyw: i biologicznej, i kulturowej, i społecznej, i rodzinnej, i psychologicznej, i etycznej... Gdy student uczy
się na przykład o chorobach nerek czy
płuc, to ciekawi go głównie, albo jedynie, perspektywa biologiczna. Natomiast
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w psychiatrii można mówić o biologicznym
wymiarze, o społecznym, o rodzinnym i
jeszcze kilku innych. I to jest właśnie w
psychiatrii niezwykle pociągające.
Dawid: A wiadomo Panu może, jak plasuje się obecnie katedra psychiatrii tu na
UJ w porównaniu z innymi katedrami, czy
w Polsce, czy w Europie. Są może jakieś
porównania, rankingi?
Bogusława: Ja słyszałam opinię, że nasza krakowska klinika psychiatrii jest jedną z najlepszych w Polsce
Prof.: No każdy kto tutaj jest zatrudniony
chciałby tak sobie myśleć. No, ale wolę
być krytyczny, albo skromnego udawać
i mówić, że jest wiele do zmienienia. Ale
faktem jest, że poznając inne ośrodki
w innych krajach, także te poza Europą,
to można powiedzieć najkrócej, że nie
mamy się czego wstydzić. W czasach
PRL-u nieporównanie gorsza była dostępność do książek naukowych, rzadszy był nasz udział w międzynarodowych
konferencjach. Dzisiaj – mówiąc wprost
– jesteśmy częścią Europy i to jest bardzo
cenne.
Dawid: W filmie, w którym Pan wystąpił,
wielokrotnie wspominał Pan, jak ważne
są słowa, które nieraz należy wycofać
i zastąpić innymi. Jak dalece Pana zdaniem język, którym się posługujemy, odpowiedni dobór słów wpływa na komunikacje z innymi? Czy zdarza się tak, że
tylko przez nieodpowiedni czy nieprecyzyjny dobór słów mogą powstać jakieś
konflikty i zranienia, szczególnie w relacjach bliskich sobie osób?
Prof.: Ja rzeczywiście wierzę w to, że
język nam organizuje rzeczywistość.
Jeżeli w filmie ten wątek pojawił się, to
odzwierciedlało to moje przekonanie.
Można nawet powiedzieć więcej: słowa
tworzą rzeczywistość. To samo zjawisko
możemy różnie opisać: negatywnie oceniając albo pozytywnie oceniając, albo
tylko opisując. I w relacji z drugim człowiekiem jest podobnie: bardzo istotne jest
to, czy będę używał słów, które wyrażają
szacunek do drugiej osoby, zaciekawienie
drugą osobą, akceptację tej osoby, czy
też będę np. używał słów, przy pomocy
których będę drugiego chciał pokonać.
Na przykład język często służy politykom
do walki, do pokonania drugiego. Przykre,
i w pewnym sensie niezdrowe jest, że
jeśli to się dzieje przed publicznością, to
jeszcze dodatkową funkcję chętnie podejmuje dziennikarz podgrzewając do walki,
a publiczność się cieszy, bo są emocje.
No i mamy wtedy wyższą oglądalność.
Taka sytuacja pozostaje w skrajnej różnicy do tego, czemu ma służyć dialog,
także, albo – zwłaszcza terapeutyczny.

Dobra rozmowa prowadzi do tego, że ja
Pana poznaję, Pan mnie poznaje i ta rozmowa nas wzbogaca, a nie rani.
Dawid: Wspominał Pan też często o odwrocie od tradycyjnej formy rodziny. Czy
przewiduje Pan, co mogłoby ją zastąpić?
Czy jest taka możliwość, że nie znajdzie
się żaden dość dobry substytut i nastąpi
powrót do jej tradycyjnej formy?
Prof.: Ja myślę, że to jest tak, jak w powiedzeniu o demokracji: że rodziny bywają okropne, ale nic lepszego nie wymyślono. Jak dotąd najlepszym miejscem,
w którym bezbronne dziecko dostaje miłość, bezpieczeństwo i normy, jest rodzina. Nie znam żadnej innej struktury, żadnego innego systemu, który mógłby lepiej
spełniać te cele, skądinąd niezbędne dla
rozwoju człowieka.
Więc nie zachodzą okoliczności, by rodzina przestała być potrzebna, natomiast będzie ulegać zmianom, tak jak cała kultura
z natury rzeczy jest w procesie zmian.
Myśląc teraz o rodzinie polskiej, domyślam się, że będzie w niej coraz mniej patriarchatu, więcej szacunku dla kobiety.
Barbara: Pan Profesor jest znany w
środowisku krakowskim i nie tylko, jako
lekarz psychiatra, ekspert od duchowości. W związku z tym mam takie pytanie,
jak Pan sądzi, czy dzisiejsza psychiatria
uwzględnia holistyczne spojrzenie na
człowieka widząc w nim nie tylko wymiar
psychiczny, somatyczny i społeczny, ale
również duchowy.
Prof.: Po pierwsze nie jestem ekspertem
od duchowości. Nie wiem w ogóle, czy
można być ekspertem od duchowości...
Barbara: Ja mówię o lekarzu psychiatrze...
Prof.: No dobrze, ale tak uważam, że od
duchowości trudno być ekspertem. Bo
duchowość jest czymś tak subtelnym, że
nie poddaje się uogólnieniom. Więc gdy
mi Pani powiedziała, że… bo przeszliśmy
na Pan-Pani rozumiem, tak?
Barbara: No, dla potrzeb wywiadu…
Prof.: No dobrze… Więc mogę powiedzieć tak: wierzę, że psychiatrzy powinni
być wrażliwi na duchowość i to duchowość
niekoniecznie rozumianą jako religijność,
lecz duchowość, jako ten wymiar ludzkiej
psychiki czy ludzkiej osoby, która skierowuje się ku sprawom ostatecznym, transcendentnym czy metafizycznym. Więc
czy psychiatria zwraca na to uwagę…?
Ja mam nadzieję, że coraz bardziej. Taki
jest obecnie trend w psychiatrii światowej,
takie są np. wskazówki amerykańskiego
towarzystwa psychiatrycznego i psycho-

logicznego. Są organizowane kursy, które uczą psychiatrów i psychoterapeutów,
jak z pacjentem rozmawiać o duchowości.
A sztuka tej rozmowy polega głównie na
tym, żeby być na duchowość wrażliwym,
a jednocześnie nie narzucać własnego
obrazu świata czy nie dawać własnych odpowiedzi na pytania metafizyczne, które w
każdym z nas jakoś istnieją.
Barbara: Wiemy, że często choroba psychiczna i przeżycia duchowe, mistyczne
dzieli bardzo cienka linia. Czy psychiatra
mając pacjenta w kryzysie duchowym powinien odesłać go do księdza czy próbować mu pomagać samemu i co, jeśli wiara i światopogląd są diametralnie różne
u terapeuty i pacjenta?
Prof.: To są dwa odrębne ważne pytania.
Rzeczywiście bywa, że ta granica między
tym co mistyczne a psychotyczne może
być trudna do dostrzeżenia i płynna. Dobrze mają ci pacjenci, którzy rozmawiają
z takim terapeutą, który właśnie delikatności tego obszaru jest świadom. W Polsce
takim terapeutą czy takim człowiekiem,
który się na tym bardzo zna, zresztą napisał doktorat na ten temat, jest ksiądz
dr Jacek Prusak. On pisał o przeżyciach
mistycznych i jak to się one mają do psychopatologii. Byłoby błędem redukować
przeżycie mistyczne do psychopatologii,
podobnie jak nietrafnym byłoby uznanie,
że wszystkie doświadczenia mistyczne
są od patologii wolne. Zaś porównując
rolę psychiatry i duszpasterza, trzeba pamiętać o podobieństwach i o różnicach.
Psychiatra powinien umieć rozmawiać na
tematy religijne, ale też być wrażliwym na
coś, co można określić jako psychopatologię duchowości. Bo także duchowość

może być zanurzona w psychopatologii.
Na przykład, jeśli ktoś ma urojenia religijne,
to nie sposób zakwestionować, że to jest
urojenie, chociaż religijne. Albo, jeśli ktoś
słyszy głos Boga, który mu wydaje jakieś
rozkazy, to też wymaga psychiatry. Ale w
takich sytuacjach sięganie po pomoc duszpasterza może być bardzo pomocne. I tego
rodzaju współpraca – zresztą dwukierunkowa – często ma miejsce. A gdy psychiatrzy
czy psychoterapeuci doradzają konsultację
duszpasterską czy konsultację teologiczną,
to jest bardzo ważne, żeby to była konsultacja u teologa czy duszpasterza, który nie
boi się pacjenta ani jego problemów. Niestety niektórzy księża nie radzą sobie z tą
tematyką i próbują odgórnie – rzec można:
obronnie – wszystko przy pomocy teologii
objaśnić. A przecież potrzebna jest wrażliwość na oba wymiary: teologiczny i psychiatryczny. Te dwie perspektywy czasem
ze sobą są w sporze, czasami się uzupełniają, ale za każdym razem jest potrzebna
wrażliwość dwuwymiarowa. I są księża,
którzy to potrafią, i są księża, którzy mylnie
uważają, że wszystko się da załatwić modlitwą. Tak jak są psychiatrzy, którzy uważają, że wszystko da się załatwić lekami.
A tymczasem nie wszystko da się załatwić
tylko modlitwą albo tylko lekami.
Barbara: Czy spotkał Pan w swojej długoletniej praktyce lekarskiej osobę nazwaną
w języku religijnym opętaną i czy w ogóle
Pan Profesor sądzi, że występuje coś takiego jak opętanie. Jeżeli Pan spotkał taką
osobę, to jak potoczyła się historia tej osoby jeżeli chodzi o wyprowadzenie z tego
stanu?
Prof.: Ale mi Pani trudne pytania zadaje…

Barbara: Wywiady są po to, żeby zadawać
trudne pytania…
Prof.: Jeśli po to są wywiady, to odpowiem. Owszem, spotkałem i być może
dlatego niejednokrotnie, że jak już się tym
tematem zajmuję, to ktoś się dowiaduje i
wtedy mnie szuka.
Temat jest trudny dlatego, że – jak to
kilka minut temu powiedziałem – język
organizuje rzeczywistość. Jeśli ktoś przeżycie określane jako „opętanie” uzna za
zjawisko chorobowe, to zgłosi się do psychiatry, a on rozpozna tzw. zespół dysocjacyjny. A jeśli ta sama osoba, uzna, że
te przeżycia to atak szatana, to pójdą do
księdza egzorcysty. Oczywiście na to, jak
to zostanie opisane, jak zostanie wysłowione, zasadniczy wpływ będzie miało rodzinne otoczenie i tradycja, w której żyje
dana osoba. Z własnego doświadczenia,
jako psychiatra mogę przytoczyć kilka sytuacji, rzecz jasna nie odsłaniając szczegółów, które będą ilustrować ten problem.
Przyszedł do mnie kiedyś ksiądz ze swoją
podopieczną, by udowodnić, że to jest
osoba opętana. Wyciągnął krzyż i ta osoba wtedy upadła na podłogę i zaczęła wydawać dźwięki o kilka oktaw niższe niż to
zwykle się dzieje. Zrobił to po to, żeby mi
pokazać, jak wygląda atak szatana i przekonać mnie, że to jest najlepszy dowód,
że to jest opętanie. Skoro krzyż wywołał
u tej osoby tą reakcję. Mnie to nie przekonuje. Dla mnie to jest sytuacja, która jest
przejawem właśnie tak zwanego zespołu
dysocjacyjnego, którym się psychiatra
zajmuje. Nie podejmuję się tu dysputy
teologicznej o obecności szatana w świecie, a jedynie zauważam, że ten rodzaj
zachowania tej osoby może być opisany
językiem psychiatrycznym. I w dodatku
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konsekwencją opisu psychiatrycznego
może być pomoc dla tej cierpiącej osoby.
Bywa też tak – i to mi się wydaje najbardziej klarowna sytuacja – że ta sama osoba chodzi do duszpasterza na rozmowy
dotyczące duchowości i przychodzi do
terapeuty na psychoterapię. I nie ma powodu, by tej osobie zabierać któryś z tych
„kanałów pomocy”. Ja nie daję sobie prawa powiedzieć „odetnij się od tego wymiaru sakralnego, przychodź tylko do mnie,
bo ja rozumiem Twoje problemy głębiej”.
Innymi słowy nie powinno się problematyki redukować, ani do duchowości, ani do
psychologii. To są dwa wymiary, które jakoś się tam ze sobą uzupełniają. I dlatego
powinna być taka dwuwymiarowa. Polski
reżyser, dokumentalista Konrad Szołajski
nakręcił film „Walka z Szatanem” o opętaniu. I ten film pokazywał egzorcyzmy jako
coś, co zawiera wyraźny element przemocowy. I czy to jest walka z objawem
dysocjacyjnym, czy to jest walka z szatanem, to nie podejmuję się wypowiadać,
bo odpowiedź na to pytanie zależy nie
od faktów lecz od naszej interpretacji faktów. A interpretacja jest w każdym z nas.
W każdym razie – przy całym szacunku do
duchowego wymiaru ludzkiej egzystencji
– nie zwalniałbym psychiatry lub psychoterapeuty z zadań, które stoją wobec pacjentów, którzy mają tego typu przeżycia.
Felicitas D. Goodman na podstawie autentycznych wydarzeń mających miejsce
w Klingenberg napisała książkę „Egzorcyzmy Anneliese Michel” (wydaną także
w języku polskim w wydawnictwie Arka
Noego w 2005 roku), na podstawie której powstał znany film „Egzorcyzmy Emily
Rose”. Rzecz się działa w latach siedemdziesiątych XX wieku, dotyczył młodej kobiety wielokrotnie egzorcyzmowanej. Autorka opisała dokładnie przebieg zdarzeń,
wskazując, że śmierć tej kobiety wynikała
z niesięgnięcia przez rodzinę po pomoc
psychiatryczną. A więc sprawa opętania
i egzorcyzmów jest złożona, a zarazem
– w skrajnych postaciach – dramatyczna.
Ostatecznie decyzja o tym, czy po pomoc
ludzie zgłaszają się do psychiatry, czy do
psychoterapeuty, czy do duszpasterza,
czy do egzorcysty, zależeć będzie głównie od tych bliskich tej osoby. W każdym
razie, jako psychiatra i psychoterapeuta
nie mam powodu wycofywać się z pomocy takim osobom.
Barbara: Jakie Pan profesor ma nastawienie do ideologii gender, która ma już
wpływ na niemal wszystkie obszary życia,
w tym na psychiatrię i środowisko naukowe.
Prof.: Zależy jak to słowo rozumieć. Ale
wstępnie mam inne nastawienie niż episkopatu polskiego, tak bym powiedział…
Mogę dalej mimo wszystko?
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Barbara: Proszę bardzo.
Prof.: Ja rozumiem gender następująco.
Kobieta i mężczyzna różnią się od siebie
nie tylko biologicznie, ale istnieje jeszcze
szereg kulturowo uwarunkowanych różnic. I te różnice powinny być rozpoznane
także dlatego, że kultura bardzo często
jest zakorzeniona w patriarchalnym modelu i w efekcie kobieta jest pod władzą
mężczyzny. Mnie się to nie podoba, bo po
prostu jest to niesprawiedliwe. Niekiedy
mnie zadziwia, jak bardzo model patriarchalny jest obecny, niekiedy nachalnie,
niekiedy dyskretnie, nieomal niewidocznie. Więc sprowadzanie tzw. ideologii
gender do agresywnego feminizmu jest
swego rodzaju politycznym czy kulturowym nieporozumieniem. Natomiast teza,
że mężczyzna jest od zabezpieczania
finansowego, a kobieta jest od wychowywania dzieci jest mi odległa. Historia
pokazuje, że gdyby tak potraktować podział zadań, to mężczyźni byli od zabijania, a kobiety były od opieki nad domem,
wychowywania przyszłych żołnierzy i od
bandażowania ran. Marny to obraz kobiety, a zwłaszcza mężczyzny.
Barbara: To, czemu sprzeciwia się kościół,
jeśli chodzi o ideologię gender, to jedna
z tez, że nie istnieje tak zwana płeć biologiczna, tylko płeć kulturowa i że można
sobie w każdym momencie życia wybrać
płeć, że można dziecku też pozwalać na
to, że zachowuje się jako chłopczyk czy
jako dziewczynka, chociaż jego płeć biologiczna jest inna.
Prof.: Z tego co wiem, to ideologia gender
nie zaprzecza istnienia płci biologicznej
(byłby to przecież nonsens), ale zwraca
uwagę na współgrę czynników biologicznych z kulturowymi. A co do wyboru płci:
jako praktykujący lekarz wiem, że są osoby, których metrykalna i biologiczna płeć
różni się od tego, jak ona swoją płciowość
przeżywa. Więc tu nie chodzi o zabawę
w zamienianie chłopca w dziewczynkę lub
odwrotnie, lecz o szacunek do tego, jaka
jest wewnętrznie i głęboko przeżywana
tej osoby tożsamość płciowa. Boleję, że
ten temat, pod którym kryje się wiele cierpień i ludzkich dramatów, jest trywializowany, a niekiedy traktowany wulgarnie.
Uważam, że osoby te nie powinno spotykać się z odrzuceniem, lecz dostawać
wrażliwą pomoc.
Barbara: Ja myślę że kościół i psychiatria
w takim wydaniu jak Profesor mówi mają
wspólne i zbieżne podejście. Kościół nigdy nie odrzuca takich osób. Natomiast
chodzi tutaj o pewną ideologię, która jest
w sposób bardzo ofensywny i agresywny promowana w różnych środowiskach
i można powiedzieć, że w sposób taki
umownie siłowy. To jest to przeciwko cze-

mu występował Papież Franciszek tutaj,
będąc w Krakowie podczas Światowych
Dni Młodzieży, gdy mówił o tym na spotkaniu z biskupami w katedrze na Wawelu.
Prof.: Łatwiej mi zrozumieć agresywność tych, którzy są w mniejszości, bo ich
gniew jest zarazem próbą obrony własnego podstawowego prawa do „bycia sobą”.
Mam wrażenie, że papież Franciszek jest
daleki od agresji wobec tych, od których
odwraca się silna większość.
Barbara: jeszcze ostatnie pytanie. Jak
Pan profesor ocenia szeroko rozumianą
opiekę psychiatryczną w obecnie funkcjonującym systemie zdrowotnym i co pan
sądzi o losach Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego
Prof.: Jesteśmy kilka dni przed Kongresem
Zdrowia Psychicznego i mam nadzieję że
to się powiedzie. Tak rozumiem sens tego
kongresu: starania o większą społeczną
wrażliwość i większą wrażliwość decydentów na osoby potrzebujące pomocy
psychiatrycznej i psychoterapeutycznej.
A to jest trudno, dlatego że i psychiatrzy
i ich pacjenci są politycznie słabsi niż np.
pacjenci kardiologiczni i kardiolodzy. Jeżeli się uda tą wrażliwość na problemy
osób chorujących psychicznie pogłębić,
to będzie to ważny sukces. Nie chcę włączać „trybu narzekania”, że jesteśmy niedofinansowani, że zawód jest trudny, że
stygmatyzacja itd… Bardziej mi się podoba perspektywa działania niż narzekania
i mam nadzieję, że kongres nie stanie
się okazją do narzekania, lecz przyczyni
się do realizacji sensownych postulatów.
A skoro to koniec naszej rozmowy, to
jeszcze chętnie w tym kontekście zacytuję Marka Aureliusza, który dawno temu,
bo w II w. n.e. doradzał: „Jeśli widzisz, że
złe rzeczy dzieją się dookoła, to znajdź
dla siebie jakąś dobrą cząstkę działania”.
Barbara: Dziękujemy bardzo za rozmowę.
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Wędrówka bohatera
o tysiącu twarzach

ywają takie wydarzenia artystyczne, które pozostawiają
w nas trwały ślad, sprawiają, że wychodzimy z nich inni,
niż przyszliśmy. „Uważaj na głowę” – wystawa prezentowana
w piwnicach Szpitala im. Babińskiego w Krakowie z pewnością do takich należy. Wszystko w tej wystawie, od koncepcji,
przez wykonanie, tytuł, oprowadzanie – jest istną kopalnią
wrażeń, skojarzeń i przeżyć, które nie pozostawiają obojętnym.
ważaj na głowę” – przestrzega tytuł wystawy. Uważaj!,
bo możesz ją stracić, gdy w chorobie stanie się miejscem obcym nawet samemu tobie.
ważaj, bo – wkraczasz na plac budowy. Tak choroba, jak
i terapia jest przecież zmianą zastanego porządku, przebudową, reorganizacją znanego ładu.
ważaj, bo stropy wystawy są zamieszczone bardzo nisko, niczym przy wejściu do dawnych domostw – by
w ten sposób wymusić schylenie głowy w geście oddania
szacunku gospodarzowi. Więc i Ty uważaj na głowę i pochyl
ją z szacunkiem wobec zamieszczonych tu historii i stojących
za nimi (a może raczej przed nimi) osób. Bo to osoby są tu
najważniejsze. To one, są gospodarzami tego miejsca. Nie
tylko je tworzą – swoimi pracami, opowieściami, doświadczeniami, ale i stają się naszymi przewodnikami.
o wystawie oprowadzają pacjenci i pacjentki szpitala. Ich
opowieści, sposób widzenia, narracja wnoszą nawet więcej niż same eksponaty. W ten sposób odnosi się wrażenie,
że wystaw jest tyle ile przewodników i przewodniczek, a może
i nawet tyle ile odwiedzających ją gości? Wszystko bowiem
odbywa się w atmosferze dialogu, można pytać, komentować,
wyrażać własne zdanie. Ta wystawa nie tylko mówi, ale przede wszystkim zachęca do rozmowy. Do wielogłosu. Polifonii
ludzkich doświadczeń. Nie ma pytań tabu, nie ma zakazanych
obszarów, ale jest ryzyko. Ryzyko uświadomienia sobie, że linia oddzielająca „nas” od „nich”, zdrowych od chorych, „tych
tutaj” od „tych tam” jest bardzo cienka, zmienna, chybotliwa.
Czyż nie taki właśnie jest przekaz wiszącego koło naszych
kurtek na wieszaku dla gości – kaftanu bezpieczeństwa?
jednak jest pewna różnica, różnica bólu. Być może właśnie tu przebiega linia?
kolejnych salach wystawy widzimy rozwój choroby niejako od środka. Od pierwszych – nie zawsze alarmujących
symptomów, aż do pochłonięcia przez nie i znokautowania.
W tym miejscu urokliwy niekiedy wymiar choroby – wrażenie wyjątkowości, genialności, czy omnipotencji – ustępuje
miejsca zapoconemu barłogowi, z którego nie sposób wstać.
Ból staje się obezwładniający, zabiera wszystko, nie dając
w zamian już nic. Coraz trudniej zaczerpnąć powietrze przed
kolejnym zanurzeniem w obezwładność.
a fali tych doznań, niczym ostatnia deska ratunku nadpływa decyzja/konieczność o terapii. Lecz to nie koniec
zmagań. Przed nami/nimi stosy papierków, dokumentów, zaświadczeń opinii… W sali prezentującej przyjęcie do szpitala
to one znajdują się na pierwszym miejscu. Więc musimy wypełniać formularze, podczas gdy przepełnia nas nie dający
się pomieścić w słowach ból.
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otem będzie lżej myślimy, lecz mijamy salę przyjęć, by
trafić na łóżko z pasami i stosy pustych pudełek po lekach. Za nimi sala terapii grupowej i nieodzowna popielniczka (dlaczego nieodzowna – przyjdźcie, zapytajcie). Siadamy
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na pustych krzesłach. To czas złapania oddechu i zadawania
pytań naszej przewodniczce. O rodzaj zajęć dla pacjentów,
wrażenia, chwile trudne i wspierające, regulamin. Wciąż chyba staramy się wyłapywać różnice między światem tu i tam,
ale stopniowo dostrzegamy, że przestają mieć one aż takie
znaczenie. Choć przecież są. Uwidaczniają się bardzo silnie
w ostatniej sali, sali „powrotu do domu”.
o po szpitalu, kilku, czasem kilkunastu miesiącach terapii – którą można porównać do remontu naszej duszy
– czeka nas jeszcze powrót do świata, który w tym czasie
nie doświadczył takich zmian. Który często przeraża, pośpiechem, znieczulicą, wymaganiami. Niekiedy samotnością,
innym razem rodziną, która nie zawsze jest gotowa, świadoma, wprowadzona w świat choroby, z jaką się mierzyliśmy.
Światem, który przeraża świadomością braku pracy, lub koniecznością powrotu do niej. I tym barłogiem, który pozostał
po nas w domu niczym pusta – niezbyt urodziwa wylinka/
pamiątka naszej wewnętrznej transformacji.
ięc strach. Znowu strach. A wyjść trzeba i to tak jeszcze, na tyle skutecznie, by już nie wrócić.
odróż bohatera – zaczyna się w tym miejscu. Ponownie.
Dla nas także. Bo i my wychodzimy całkiem inni, niż weszliśmy.
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„W sklepie z…”
dzień dobry poproszę nadzieję
a jaka to ma być nadzieja
na lepsze jutro
wszystkie zaczynają się od dziś
którą pan sobie życzy
tańszą droższą
na przykład tę co pan ma na ladzie
to nadzieja zwyczajna
że zamkniesz dzień
położysz się spać
coś ci się przyśni
ale zapomnisz nad ranem
a jutro znajdziesz rzeczy
wszystkie na swoim miejscu
a może te z półek
tę że kosmos
to łasząca się kotka
chociaż niezrozumiały
to jednak idealny

„Muzyka mojej duszy”
O uczuciach delikatne ballady radosne
I o przyrodzie na wiosnę.
Kiedy serce wpada w rymy miłosne.
Kiedy myśli są sprośne i zazdrosne.
Wierni pocałujmy się tylko, przed snem.
Marcin Franaszek
„Ekstaza”
Wielobarwne płaszczyzny
Zamalowywane życiem
Tęsknią za sobą nachyleniem
Pod bardzo ostrym kątem
Pamięć zapisała marzenia i tęsknoty
W wyblakłym kajeciku
Szarej substancji kory
-komputerów jeszcze wtedy nie byłoJuż nie wiem
za tobą
czy za uczuciem
które mamiło młodość
Tymczasem barwy płaszczyzn
Przesuwały się nieuchronnie
W kierunku przecięcia
Aż zetknęły się z sobą
- na tej linii wszystkie punkty
Przynależą do obydwu płaszczyzn –
Geometria zjednoczenia
Odbicie nieba
Barbara Banaś
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„Ciernista droga
Moje życie,
może nie jest
łatwe,
dużo w nim trudu,
i łez.
Ciężki krzyż trzeba,
dźwigać, czy się
chce czy nie.
Już nie pytam,
dlaczego ja?
Bo to nic
nie da,
Tymczasem żyć
nadal trzeba.
Może kiedyś
przyjdzie ochłoda,
która zdrowia doda.
Ale na razie,
to ciernista droga,
Mam jednak
nadzieję, że
zmierzam do Boga.
Dominika Skrzypak.

albo tę
że pasmo cierpień
to droga ku niebu
wyzwolenia
mam tu jeszcze
nadzieję na fart
na szczęśliwy zbieg okoliczności
na spełnienie życzeń
to najbardziej chodliwe typy nadziei
a nadzieję na miłość
wierność i oddanie
oczywiście
proszę
już pan zapłacił
wstępując tu do mnie
zaufaniem
mam nadzieję
że jeszcze mnie odwiedzi
z pewnością
ma pan niezłą lokalizację
przy Rynku Serc
Jacek Stawowy

„Most nad przepaścią – Trzeba trzymać się liny”
Gdy znajdziesz taki czas, by spotkać się z PRZYJACIELEM
i masz do niego pełne zaufanie…
- to właśnie jesteś szczęśliwy / przejść można przez całe życie <cicho i niepostrzeżenie>…
a jednak cząstką Wszechświata jesteśmy ; ty i ja i oni – nawet z najgłębszej toni
można powstać, by żyć…
życiem własnym – PRAWDZIWYM , życiem we własnej przestrzeni…
Nie widząc czasem sensu brnąć trzeba, trzymając się „liny”,
jak po moście tym nad przepaścią,
jak po moście fałszywie zwodzonym…
Justyna

już się uspokoiłem
jest mi lepiej
potrzebowałem kilku dni
w samotności
bez ciebie
bez nikogo
na świecie zrobiło się zimno
i biało
trochę sterylnie

bajeczka teatralna
„Akrobata””

myśli w mojej głowie
przypominają igły
wbijają się to tu to tam

Po linie chdząc ostrożnie; stąpamy z lękiem ogromnym
Pod nami przepaść / z pokusą, która się wkrada nieznacznie/
podwójna walka ze sobą i światem, który otacza...
Plączą się słowa w nieładzie, nieporozumień tyle...
Prawda, plotki, kłamstewka /walka i obojętność/
Przebrnąć “między kroplami, w deszczu, bez parasola?”
Próżne starania, gdy codzień zaczynam od początku,
patrząc, jak inni się trudzą - jestem, jak akrobata
po prośbie, szukam i ...czekam, by przejść, bez przeszkód do końca...

znieczulenie przestaje działać
kolejna część mnie zaczyna boleć
muszę coś zrobić
zanim wbiją mi prawdziwą igłę lekarze od głowy
ale nie bardzo wiem dlaczego
A.

„Ptaki śpiewają mimo”

„Spokój”

przecież jestem spokojny
to normalnie wystarczało do tej pory
Paweł Podgórski

Próba uśmiechu spełzła na niczym.
Usta swoim torem
Tworzą kształt podkowy.
A ptaki?
Śpiewają mimo.
Słowa nie uszyte na miarę
Męczą.
Nocą stukają wyrzutami sumienia.
A ptaki?
Śpiewają mimo.
Impuls kazał
Zapomnieć się zupełnie
I ludzkie życie
Uleciało w bezkres.
W parku, obok zwłok,
Ptaki beztrosko
Śpiewają mimo.
Anna Węglarz
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Dostępność i wybór psychoterapii
jako konieczny standard
S

kąd się wziąłem. Mam 51 lat. Żonę
tę samą od 27 lat. Trójkę dzieci. Kiedyś studiowałem teatr i filozofię. Patronami moich szkół byli w kolejności Janusz
Korczak, Adam Mickiewicz, Jan Ursyn
Niemcewicz, Aleksander Zelwerowicz
i Kardynał Stefan Wyszyński. Z analizy
świadectw pracy wynika, że związany
byłem z Kancelarią Prezydenta RP, Tygodnikiem Solidarność, Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej i wieloma innymi podmiotami. Przypominam sobie,
że jestem harcerzem. Robiłem książki
w podziemnym wydawnictwie. Woziłem
też te książki z Warszawy do Wrocławia
i na odwrót. W Warszawie odbierali je
panowie Płotek i Meller na Uniwersytecie bez Piłsudskiego, we Wrocławiu zaś
koledzy na Uniwersytecie bez Bieruta w
nazwie... Na Politechnice Wrocławskiej
hurtownia wydawnictw bezdebitowych
była w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego...
Mieli tam taki patent, że jak było coś nie
halo, ładowali książki do windy, klucz
od windy wkładali do kieszeni a windę
zatrzymywali pod sufitem, z karteczką
nieczynne i tak obyło się bez wpadki...
Byłem jednym z ostatnich studentów
Stefana Mellera i na pewno ostatnim
studentem Mieczysława Gogacza...
Znałem Martę Fik i parzyłem herbatę
Grotowskiemu. Piłem mleko z profesorem Skubiszewskim.
ieszę się, że tyle udało mi się przypomnieć, bo mam problemy z pamięcią po kryzysie psychotycznym...
który przydarzył mi się 11 listopada 2011
roku.
o jest główny problem, o który się
potykamy – ja i moi najbliżsi. Mam
też kłopoty z reaktywnością, błyskotliwością, zawieraniem nowych umów.
Niedawno odkryłem, że Pan Bóg jednak spalił Sodomę, a wydawało mi się,
że znam Pismo Św. przynajmniej jako
tako... Krótko mówiąc jestem trochę bez
głowy, bez książek, odniesień, połączeń,
bez błyskotliwości wielokrotnie ćwiczonego i dobrze karmionego intelektu. Intelektu który dostarczał mi sporo uznania i nigdy mnie nie zawodził... Dzisiaj
wszystko, co się mi przypomni muszę
natychmiast sprawdzić i skonfrontować
z zewnętrzną wiedzą, pod groźbą rezygnacji z użycia tego, co się przypomniało... W codziennym życiu do takiej konfrontacji wystarczy Żona. Tak po prostu
jest. Jestem pogodzony.

C
T
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K

iedyś reagowałem na ten stan rzeczy
smutkiem. Byłem obrażony na swój
mózg. Dzisiaj mój terapeuta wyciągnął
mnie z tego smutku. Nauczyłem się
z tym żyć. Akceptować siebie, rozumieć
siebie takim, jakim jestem, skoro innego
mnie już nie ma i może nie będzie.
tałem się Bergsonistą. Wiem, że intuicja działa bez intelektu. Z intelektem czytałem gazety na dwa miesiące
do przodu przed ich wydaniem. Teraz
czytam daleko głębiej.

S

POMOC

T

erapeuta jest dla mnie ważny. Spotykamy się od około trzech lat, co
piątek na 50 minut. Jest nienagannie
ubrany. Jak stary Kreczmar. Koszula
z mankietem. Krawat. Buty z dobranymi pod krawat sznurowadłami. Fryzura.
Niezbyt duży. Sprężysty. Skoncentrowany. To miłe pomyśleć, że tak stara się
dla mnie. Poza tym cierpliwie, wnikliwie
i skutecznie mnie słucha. Czasem, niezbyt często, coś powie... Z tego co mówię, wyłapuje rzeczy ważne dla mnie.
Cały czas terapii prosi abym szukał dobrego. Stara się abym rozumiał dlaczego, jaki jest powód, tego co mnie spotyka
w ważnych dla mnie relacjach. Przypomina mi fakty, które chcę wypchnąć i oddalić: ale to Pan zawiódł, to Pan nie ma
głowy i mają do Pana ograniczone zaufanie. Natychmiastowa ulga – muszę to
pamiętać, abym nie czuł się skrzywdzony i poniżony; muszę pamiętać, że tak
właśnie jest... Dzisiaj mam wyrzuty sumienia, bo myślę, że słuchał ciągle tego
samego przez wiele spotkań... Płacę. No
płacę mu. Nie żałuję, że płacę. Spotykamy się prywatnie. Doświadczenie mówi,
że terapeuta rzadko jest przyjacielem po
terapii. Robi swoje. Odchodzimy od siebie. Zostaje wspomnienie relacji. Mi już
jest żal, że nie będzie moim przyjacielem
na później. Ale nie mogę o nim przestać
myśleć jak o przyjacielu.
JEŚLI PAŃSTWOWO, TO CO

O

d kiedy działam w ruchu osób zdrowiejących psychicznie, wiem, że
moi koledzy i koleżanki chodzą na psychoterapię opłacaną przez NFZ. Najlepiej działa sieć poradni dla studentów.
Szczęście ma ten, kto trafi do Środowiskowego Zespołu Pomocy Psychicznej.
Spotkałem ludzi, którymi się taki zespół

zainteresował sam z siebie zaraz po ich
pobycie na bez klamkowym oddziale. Zespół opiekuje się nimi grupowo
i indywidualnie od wielu lat. Jak to zdrowiejący – groszem nie śmierdzą. Są
szczęśliwi. Działają w stowarzyszeniu
samopomocowym i kochają tego, który
im pomógł tworząc zespół, który się nimi
zajął. Są z Lublina. To samo mówi moja
koleżanka Anna, korzystająca z pomocy
podobnych zespołów na Woli i w Piasecznie: „W samej terapii nie ma różnicy, czy jest za kasę własną, czy z NFZ.
Problem polega jedynie na dostępności
tej ostatniej.”
POTRZEBA WZAJEMNOŚCI

K

iedyś spotykałem się z psycholog
Anną. Była duża i mądra, a mój intelekt działał wtedy jeszcze bezproblemowo. Pamięć była kompletna. To był
najlepszy rok mojego życia i mojego rozwoju. Czasami czekając na terapię słuchałem jak Ona radzi sobie z opętanymi,
z chorymi, z rodzinami. Czasem spotykało ją straszne chamstwo, czasem nieszczęście, z którym nic nie można było
zrobić... Modliłem się za nią. Chyba tam,
pod tymi drzwiami stałem się prawdziwym chrześcijaninem...Oczywiście jak
wielu czytałem encykliki świętego Papieża, stałem w mundurku pod murami Jasnej Góry, kiedy Papież wzywał harcerzy
i całe społeczeństwo do czuwania
w 1983 roku. Widziałem jak Wałęsa
zabiera obraz Matki Bożej do Moskwy
i wiedziałem, że wygrał wszystko, i koniec okupacji, i zabranie stąd bomby
atomowej. Widziałem serie, cały festiwal
cudów, ale dopiero tu zobaczyłem jak
wygląda pełna pokory służba drugiemu
człowiekowi. Umówiliśmy się, że pomaga mi za darmo. Nawet był do tego
powód. Ale wzajemność nie dawała mi
spokoju. Co jakiś czas pożeraliśmy sernik wiedeński. Kiedy jestem na emocjonalnym dnie, lub spotyka mnie niesprawiedliwość, to myślę o Niej. Wtedy robi
mi się lżej. To moja gwiezdna siostra.
CIEMNA STRONA MOCY

I

stnieje także w psychoterapii. Znam
terapeutkę, która nadużyła mojego
zaufania. Popełniła błąd i nie umiała się
wycofać. Bardzo trudno jest wybaczyć
bez usłyszenia słowa przepraszam. Błąd
był prosty. Polegał na jednoczesnej te-

M

y, jako naród naprawdę przeżyliśmy Katyń i komunę – np. docentów marcowych, przeżyliśmy smoleńską
katastrofę. Elity te akademickie, i te partyjne, i te lekarskie, i te telewizyjne jakie
są każdy widzi i odczuwa, jakby konia
widział i odczuwał. Można je prosto naprawić.
iedyś mieszkałem u profesorstwa
Anny i Bohdana Korzeniewskich.
Profesor wspominał czasy wojenne jako
czas absolutnej wolności obywatelskiej
– wybierało się formację wojskową, tym
samym formacje polityczną i marzenie
o przyszłej Polsce; w jednym posunięciu...
gdyby tak każdego adepta zawodu
zaufania publicznego zobligować do
przejścia własnej psychoterapii. Niechby
sobie sam wybrał jakiej. Chcesz być posłem lub liderem partyjnym, proszę bardzo pięć lat psychoanalizy; lub trzy lata
terapii psychodynamicznej, lub dwa lata
humanistycznej lub behawioralno- poznawczej; chcesz być psychologiem lub
lekarzem – to samo co wyżej i dwa lata
systemowej. Ośrodek możesz wybrać,
a podatnik zapłaci – tu masz wolność,
a tu konieczność. Co dostaniemy w zamian?

K

fot. Fundacja eF kropka

A

na zdjęciu Piotr Źrebiec
rapii kilku osób sobie bliskich. Robiła to
z przekonaniem. Robiła katastrofę. Nie
mogę o tym pisać, bo się denerwuję nawet dzisiaj. Po wielu latach nadal czuję
gniew. Terapia musi być moja własna.
Może być terapia rodzinna – dalej własna. To musi być w kontrakcie. Jeśli poczujemy coś innego – trzeba wiać. Można nawet dać z liścia na do widzenia.
Jeszcze Pani nie przebaczyłem.
WIELE METOD, JEDEN RZYM

J

est wiele metod psychoterapii. Nie
będę ich wymieniał. Cały czas kwitną stare, a pojawiają się nowe... Jeśli oparte są na słuchaniu prowadzącym do
zdrowia, do dobrego, to doprowadzą do
skutku; uleczą duszę.
la mnie psychoterapie dzielą się na
dwa rodzaje: te doskonalące i te ratujące życie. Po doświadczeniu psychotycznym wszystko się zmienia. Dopada
smutek i pustka. Na oddziale zamkniętym nikt nie powiedział mi co będzie się
działo, co się stało, o co chodzi...Lekarze to była jakaś bryła, jakieś formułki
skierowane do siebie, ten taki, ten owaki. Nic do człowieka nie powiedzieli „jak
ludzie”. Psycholożka to samo, „zrobimy
to badanie, zobaczymy co się zmieniło”.
Jakie badanie jak ja nic nie pamiętam,
przypomniałem sobie jak mam na imię,
kim jestem po kilku godzinach i jednej

D

tabletce Rispoleptu i koniec: co było
zapomnij, wartości nut zapomnij; teksty
przeczytane zapomnij; praca zapomnij;
żony i dzieci – nie zapomniałem... Napisałem podanie do ordynatora, żeby
nie robili mi testu inteligencji z nadzieją,
że sobie coś przypomnę, to śmiał się ze
mnie – chciałem myśleć, że do mnie, ale
pogadać nie przyszedł... Do zaorania
taka opieka.
obra terapia wtedy, kiedy jest się na
dnie, bez zasobów i w najstraszniejszym ze światów jest jak chleb, jest jak
uznawanie dziecka w starożytnej Grecji
czy Rzymie – przez podnoszenie z ziemi....
yślę, że Ci ludzie, lekarze i psychologowie na oddziale nie przeszli
własnej terapii i po prostu nic nie potrafią. Nie potrafią człowiekowi pomóc. Nie
umieją rozmawiać. Może kiedyś jeszcze
poszaleję i zobaczę coś innego w tym
miejscu. Na razie nic się nie zmienia.
Rozmawiam ze zdrowiejącymi. Od kilku
lat, raz w tygodniu prowadzę zajęcia w
IPIN na „zapobieganiu nawrotów”, tzw.
warsztaty dziennikarskie. W pierwszej
części czytamy gazety i wykonujemy
proste ćwiczenia, w drugiej piszemy...
Z tego co mówią i piszą pacjenci wynika, że nic się nie zmienia na lepiej.
Więcej agresji, leki, nikt nic nie mówi do
serca. „Jak brojlery jesteśmy”...

D

M

DOJRZAŁOŚĆ

N

ie będzie już polityków, lekarzy,
nauczycieli, którym jest źle z sobą
w sobie, którzy wyżywają się na nas,
na demokracji i tzw. społeczeństwie.
Bergson mówi, że człowiek to marzenie
i czynności automatyczne. Ja mam
właśnie takie marzenie.
jeszcze jedno. Ja tu jestem zamiast
Kasi Parzuchowskiej, która tu z nami
być nie może teraz. Ale Kasia ma dwa
marzenia, którymi się chętnie dzieli.
Jedno z nich to „Standardy opieki psychiatrycznej”, wśród nich powszechna
dostępność do psychoterapii, a drugie
to powstanie w niedługiej przyszłości
„Polskiego Związku Osób Zdrowiejących
Psychicznie”. Bardzo zależy mi na Kasi
i na jej marzeniach. I choć dzisiaj najpiękniejszą literaturą, tzn. prawdziwą, są dla mnie „Znachor” i „Awantura
o Basię”, chociaż moja pamięć jest jak
durszlak, to będę robił wszystko, aby
te Jej marzenia zamieniły się w konkret
w rozumieniu Gabriela Marcel’a.

I

Piotr Źrebiec
Głubczyce
Tekst wygłoszony na
Pierwszym Kongresie Zdrowia
Psychicznego w Warszawie 2017 roku
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Praca w szpitalu
nie może być ostatecznością
C

hciałam zacząć od tego, że moja historia z psychiatrią
rozpoczęła się 10 lat i miesiąc temu, 8 kwietnia 2007
roku. Wtedy pierwszy raz trafiłam do szpitala psychiatrycznego. Moja świadomość, moja decyzyjność były wyłączone,
natomiast pozostała mi pamięć. Pamięć po brutalnej historii,
która miała miejsce pierwszej nocy, związanej z tym, że byłam
trudną pacjentką. Zespół był mocno sfrustrowany. Ta pamięć
jest we mnie do tej pory, natomiast przez lata nabrałam szerszej perspektywy i tym chciałabym się podzielić.
o wyjściu ze szpitala przez lata byłam w izolacji, czytałam
fora internetowe i na tych forach dzieliliśmy się historiami
o tym jak zostaliśmy potraktowani. Pojawiały się w tych historiach pobicia pacjentów, zastrzyki z haloperidolu, pasy, brak
dostępu do leków na choroby somatyczne, brak zrozumienia.
iedy zaczynałam swoją działalność kilka lat temu w Fundacji eF kropka, kiedy zaczynaliśmy swoją działalność,
było w nas dużo złości, było w nas dużo irytacji. Potrzeby powiedzenia „my pacjenci jesteśmy pokrzywdzeni, my pacjenci
chcemy zmian, my pacjenci chcemy być traktowani jak ludzie”.
Wraz z naszą działalnością jeździliśmy na konferencje, prowadziliśmy warsztaty i nagle zaczęły się nam otwierać oczy. Po
którejś konferencji rozmawiałam z Panią pielęgniarką, która
powiedziała: „Haloperidol, pasy czasem ratują życie i nasze
i pacjentów. Jest nas dwie na kilkadziesiąt osób na oddziale”.
A to prawda, że jesteśmy trudnymi pacjentami.
rowadziliśmy warsztaty usprawniające kompetencje
w kontakcie z osobami chorującymi. Warsztaty dla sanitariuszy, sanitariuszek, pielęgniarzy, pielęgniarek. Mogliśmy
porozmawiać otwarcie, porównać nasze perspektywy. Usłyszeliśmy różne, trudne historie. Usłyszeliśmy, że te osoby zarabiają bardzo mało, że te osoby są pozostawione same sobie
w przypadku uszkodzeń ciała, uszkodzeń na zdrowiu podczas
interwencji przy pacjentach. Niestety takie rzeczy się zdarzają.
Muszą sami zadbać o swoje badania i o swoje leczenie. Te
osoby nie maja wsparcia w szpitalach, a zdarzają się ciężkie
sytuacje, zdarzają trudne sytuacje z pacjentami, samobójstwa
pacjentów. Taki człowiek wraca do domu i nie ma z kim przepracować trudnego tematu. Brakuje szkoleń dla personelu,
informacji o chorobach, informacji o pacjencie. Brakuje równości w zespole. To pielęgniarki, pielęgniarze, sanitariuszki,
sanitariusze spędzają z nami – pacjentami większość swojego
czasu, a nie są przeszkoleni. Nie są traktowani po partnersku (muszę to powiedzieć) przez lekarzy. To musi być zespół.
A tego brakuje.
rakuje też szacunku do pracy tych osób. Personel jest
przepracowany, pracuje w trudnych warunkach. Pacjenci
psychiatryczni są bardzo wrażliwą materią, ale bywamy też
bardzo trudni. I my zdajemy sobie z tego sprawę, ale czasem
nie mamy na to wpływu. I spotykają się dwa spojrzenia, pacjentów i personelu. Na tym cierpią i pacjenci i personel, a za
to odpowiedzialny jest system.
ziałalność w Fundacji, lata rozmów, nasze warsztaty pokazały nam jakie to jest trudne. Jak trudno przy naszym
obecnym systemie znaleźć rozwiązanie. To co mogłoby pomóc
to szkolenia dla personelu, zmiana warunków pracy – te osoby
są przepracowane, jest ich za mało w zespole podczas zmian,

fot. Fundacja eF kropka

P

K

P

B

D

16

na zdjęciu Ewa Piskorska
kiedy mają kilkadziesiąt osób do opieki. Nie mają wsparcia
psychologicznego, więc potrzebowałyby grup wsparcia. Powinny być zabezpieczone w przypadkach uszkodzeń przy interwencjach z pacjentami. Ich praca powinna być szanowana
i opłacana. Zespół powinien współpracować na równych prawach. Osób w zespole powinno być więcej. Powinien być dostęp do informacji. W szpitalach psychiatrycznych nie można
pracować za karę, ta praca powinna być atrakcyjna, nie może
być ostatecznością.
utaj dużo mówimy o marzeniach. Moim marzeniem jest,
żeby pacjenci psychiatryczni, którzy są osobami wrażliwymi, mieli dobrą opiekę, byli bezpieczni i żeby pielęgniarki, pielęgniarze, sanitariuszki, sanitariusze czuli się bezpieczni.
hciałabym Państwu powiedzieć, że właśnie minęły lata,
a teraz spełniają się moje marzenia: jest kongres i mówimy tutaj wszyscy razem. My pacjenci mówimy o naszych
potrzebach. Mówimy wspólnie o tym co jest nam potrzebne,
jakie zmiany są nam potrzebne. I myślę, że to moje marzenie,
żeby ta opieka psychiatryczna i opieka w szpitalach była na
wysokim poziomie jest do spełnienia.
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Ewa Piskorska
Fundacja eF kropka
Warszawa
Tekst wygłoszony na
Pierwszym Kongresie Zdrowia Psychicznego
w Warszawie 2017 roku

Kryzys – Nadzieja – Zdrowienie

P

ochylając się nad zagadnieniem
Kryzysu – Nadziei – Zdrowienia
w kontekście problemów osób chorujących psychicznie postawmy sobie pytania:
– O jakiego rodzaju i czyim konkretnie
kryzysie będziemy mówić? – Gdzie możemy szukać Nadziei, zdolnej nie tylko zażegnać sytuację kryzysową, ale
i mogącej otworzyć nowe perspektywy
przed osobą/podmiotem znajdującym
się w kryzysie? – Co możemy uczynić,
aby stanowiąca przedmiot Nadziei osoby
chorującej idea zdrowienia stać się mogła rzeczywistością?
pośród trzech wymienionych wyżej
i wytyczających etapy naszej refleksji haseł – pierwsze odnosi się do treści
aż nadto dobrze znanych tym spośród
nas, którzy doświadczyli towarzyszącego chorobie psychicznej osamotnienia,
lęku, poczucia braku perspektyw, czy
odbierającej Nadzieję stygmatyzacji.
„Kryzys” - to słowo niosące z sobą bagaż
cierpień, smutku i mogącej prowadzić do
zobojętnienia wielorakiej traumy. Zrodzone pod wpływem kryzysu psychicznego
ludzkie dramaty mają wiele twarzy, zaś
ciężar każdego z nich z osobna mógłby
poniekąd stać się odrębną przyczyną
usprawiedliwiającą postulat zwołania naszego Kongresu.
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iekiedy wydaje się, że definiuje nas
samych. Dotykający nas lęk, osamotnienie, gorycz wydają się być wówczas doświadczeniem nieprzekazywalnym. Trudno jest o nim mówić. Trudno
jest szukać wsparcia u innych, kiedy
przeżywane cierpienie wydaje się utwierdzać nas w przekonaniu, że jesteśmy
inni od wszystkich. Milczenie odgradza
nas jednak od otoczenia, skazuje na izolację, wiąże się z poczuciem bezsilności.
Bywa, iż milczenie to interpretowane jest
przez otoczenie jako postawa pogodzenia się z losem, wolny wybór autoizolacji wypływający z nieumiejętności życia
w społeczeństwie. Taka pomyłka otoczenia może być źródłem najgłębszych naszych cierpień.
rzecież przeżywany przez nas lęk
przed wyjściem z domu, relacją z innymi ludźmi, wejściem do supermarketu,
czy do środka komunikacji miejskiej –
jakkolwiek zamyka w czterech ścianach
domu i drastycznie obniża ilość dostępnych alternatyw rozwoju – nie pozbawia
nas jednak pragnienia spotkania się z
drugim człowiekiem. Przecież przyznając
się do obniżenia poczucia własnej wartości, spadku samooceny – pragnęlibyśmy,
aby ktoś wyzwolił nas z zaklętego kręgu

P

duchowej niemocy. Jakkolwiek choroba
przekonuje nas, iż na taką pomoc nie zasługujemy – nasze milczenie, rezygnacja, zaniedbanie są właśnie bezsilnym,
ale wymownym wołaniem o pomoc!
iedy odpowiedzią na to wołanie, na
wyrastające z poczucia bezsilności
gesty buntu jest tylko obojętność otoczenia; kiedy wśród swoich najbliższych, rodziny, przyjaciół, współpracowników nie
znajdujemy pomocnej dłoni – naszą odpowiedzią jakże często staje się przyjęta
przez nas samych chroniczna postawa
zobojętnienia.
ierwszym obliczem kryzysu jest zatem skumulowanie postaw lęku,
zniechęcenia i wycofania w życiu osoby,
która – pozbawiona efektywnego wsparcia ze strony zorganizowanego społeczeństwa – wyzbywa się (w akcie rozpaczy) również niezbędnej do odmiany losu
Nadziei. W życiu konkretnej osoby oznacza to ruinę planów, marzeń i perspektyw
życiowych.
rudno nie zauważyć, iż swoistym dodatkiem do takiej historii życia bywa
doświadczenie bycia stygmatyzowanym,
postrzeganym jedynie poprzez pryzmat
doświadczanej choroby psychicznej.
Jeżeli jednak wyrażające się w postawie wycofania wołanie osoby chorującej
o pomoc znajduje jedyną odpowiedź
w obojętności i zachowaniach stygmatyzujących otoczenia – możemy mówić
o innym już obliczu kryzysu. Jest to społeczny kryzys postaw wobec osób potrzebujących pomocy, wyróżniających
się swoim zaniedbaniem i odmiennością,
pozostających w mniejszości. Zjawisko
to bywa niedostrzeganym; pozostaje
w cieniu; w środkach masowego przekazu ustępuje miejsca skandalizującym
informacjom o sprzecznych z regułami
współżycia społecznego zachowaniach
osób dotkniętych chorobą psychiczną...
Niech to właśnie – społeczne oblicze
kryzysu stanie się przedmiotem samodzielnej refleksji zarówno uczestników
Kongresu, jak i dowiadujących się o nim
odbiorców informacji medialnych!
est jeszcze jedno oblicze kryzysu,
o którym – zwłaszcza w obliczu pełnej
buntu autoizolacji osoby chorującej – nie
wolno nam milczeć. Postawmy sobie pytanie o pomoc, jakiej oczekiwać może
osoba chorująca psychicznie na gruncie
obecnie realizowanego, tradycyjnego,
opartego na paradygmacie lecznictwa
stacjonarnego – systemu opieki psychiatrycznej w Polsce. Czy adekwatną
odpowiedzią na oczywisty ludzki dramat
(wielość takich dramatów, bowiem kryzys
psychiczny w takiej lub innej formie dotyka lub dotknie ok. ¼ obywateli naszego
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kraju) mogą być oferowane pacjentom
psychiatrycznym krajowe alternatywy leczenia?
i spośród Państwa, którzy pochodzą
spoza trzech wielkich ośrodków:
Krakowa, Warszawy i Lublina orientują
się, iż wspomnianą odpowiedź Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia stanowi alternatywa: samodzielne pokonanie
przez pacjenta barier ograniczających
dostęp do lekarza psychiatry raz na trzy
miesiące, skorzystanie z 10-15 minutowej wizyty w odległej najczęściej miejscowości i powrót do wcześniejszej stagnacji, albo – rezygnacja z jakichkolwiek
prób leczenia. Realizacja pierwszego
z tych scenariuszy wiąże się z perspektywą wielokrotnej najczęściej hospitalizacji: w mechanizm „drzwi obrotowych”
wpisane jest pewne polepszenie stanu
pacjenta w toku leczenia szpitalnego
i nieuchronny regres stanu zdrowia psychicznego po opuszczeniu szpitala. Realizacja drugiego członu wspomnianej
alternatywy jakże często prowadzi do
pieczętującego niezgodę na własny los,
dokumentującego bezowocność oczekiwania na jego odmianę – samobójstwa.
eżeli takie nakreślenie dostępnych
w Polsce alternatyw leczenia psychiatrycznego razi kogoś jako nadmiernie
udramatyzowane – proponuję spojrzeć
na zagadnienie kryzysu systemu opieki psychiatrycznej oczyma pacjenta.
Piszący te słowa jest osobą chorującą
psychicznie. Korzystanie z pozorów jedynie opieki psychiatrycznej wzbudziło
we mnie poczucie winy, pozbawiło Nadziei na pokonanie wynikających z choroby ograniczeń, ugruntowało w pewności ich nieodwracalnego charakteru.
Były to przeświadczenia błędne. Jeżeli
wspominam o nich w toku niniejszej wypowiedzi – to po to, aby zaakcentować
indywidualny, ludzki wymiar dominującego dotychczas w naszym kraju systemu
lecznictwa psychiatrycznego. Czy jestem
odpowiedzialny za to, że kolejne pobyty
w szpitalu utwierdziły mnie w przekonaniu
o braku możliwości uzyskania efektywnej, to jest długofalowej opieki medycznej? Niepełne statystyki, według których
liczba samobójstw przekracza rokrocznie
liczbę wypadków drogowych wydają się
przekonywać, iż to my sami – członkowie
zorganizowanego społeczeństwa – pogodziliśmy się już z katastroficznym tokiem
myślenia osób pozbawionych Nadziei.
Gdyby tak było, musielibyśmy w nich dostrzec przejmujące oskarżenie pod adresem tradycyjnego, archaicznego modelu
opieki psychiatrycznej – oskarżenie o
brak solidarności.
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rawdą jest, iż w każdym ze stadiów
kryzysu psychicznego największa
odpowiedzialność za jego przezwyciężenie spoczywa na osobie zainteresowanej. Jedynie maksymalne zaangażowanie osoby chorującej w podjęcie trudu
zdrowienia, systematyczne przyjmowanie leków psychotropowych, współpraca
z lekarzem, dbałość o respektowanie wymogów higieny psychicznej, akceptacja
siebie i swojej historii życia – gwarantują
sukces terapeutyczny. Chodzi o odkrycie
w sobie samym takiej przestrzeni duchowej i takiego potencjału, które pozwalają
postawionej w obliczu kryzysu osobie
powiedzieć: „jest mi ciężko”; „rozwiązanie moich problemów będzie wymagało
czasu i pracy, ale już dziś chcę wkroczyć
na drogę zdrowienia.”
ile przedmiotem Nadziei może być
spełnienie wielorakich planów, marzeń i aspiracji, wytyczających konkretne
drogi do psychicznego dobrostanu – to
jasnym jest, iż osoba chorująca ma prawo do podmiotowego potraktowania, do
uwzględnienia w toku terapii właściwych
sobie specyficznych potrzeb i oczekiwań.
wa indywidualizacja potrzeb pacjenta – z trudem jedynie i w niewystarczającym zakresie dochodząca do głosu
na gruncie tradycyjnego modelu psychiatrii, ma szansę wybicia się na plan pierwszy w tych ośrodkach, które realizują
postulaty psychiatrii środowiskowej. Czy
zatem zmagająca się z pokusą beznadziei, potrzebująca akceptacji ze strony
innych ludzi i ze strony siebie samej osoba chorująca może wiązać Nadzieję z
niedocenianym przez kolejne rządy, szeroko zaś w innych krajach ugruntowanym
nowoczesnym modelem psychiatrii?
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dwołam się raz jeszcze do moich
– jako osoby chorującej – doświadczeń. Inicjujące proces mojego zdrowienia przekonanie, że kryzys psychiczny
jest przezwyciężalny wymagało – oprócz
woli i determinacji w walce z chorobą
– także świadectwa ze strony innych ludzi. Wymagało zaangażowania ze strony
wkraczającego w mój świat lekarza specjalisty, psychologa, psychoterapeuty,
terapeuty środowiskowego, wielu ostatecznie osób i instytucji. Zakładało odpowiednią postawę rodziny (która – jak wiemy – w sytuacji choroby swojego członka
sama doświadcza kryzysu), przyjaciół,
otoczenia zawodowego i sąsiedzkiego.
Trud zdrowienia należał do mnie, odkrywanie zaś Nadziei jako siły umożliwiającej przekuwanie porażek w sukces
– dokonać się mogło jedynie przy wsparciu otoczenia. Przepustka do zdrowienia
pochodziła w znacznej mierze od tych,
którzy towarzyszyli mi w odkrywaniu sensu spotykających mnie traumatycznych
doświadczeń.
woje osobiste doświadczenie doznanej empatii i życzliwości mógłbym
zobiektywizować poprzez odwołanie się
do obserwacji. Istnieje potrzeba wielu
różnorodnych form oddziaływań terapeutycznych, aby Nadzieja zakorzeniła się w
sercu osoby potrzebującej pomocy: od
pomocy w zrobieniu zakupów, napisaniu listu motywacyjnego do pracy, przez
wysłuchanie opowieści o dręczących
podopiecznego niepokojach, aż po towarzyszenie w sytuacjach odnoszonego
przezeń sukcesu. Często też – niezależnie od empatii czy braku empatii ze strony
najbliższych osoby chorującej – Jej relacje z otoczeniem wymagają naprawy.
ile zatem osoba chorująca doznaje
pomocy we własnym środowisku – w
miejscu łączących Ją z otoczeniem więzi
rodzinnych, sąsiedzkich, koleżeńskich i
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pracowniczych – ostatnim słowem w Jej
życiu staje się nie kryzys, ale inicjująca
jego przezwyciężenie Nadzieja.
adania towarzyszenia osobie chorującej w pokonywaniu przez Nią kryzysu psychicznego nie może – na gruncie
realizowanego ciągle modelu psychiatrii
– podjąć się lekarz specjalista. Jest on
bowiem pochłonięty mnóstwem czynności wynikających w wymogów biurokratycznych. Jego kontakt z pacjentem ograniczony jest przez czas i częstotliwość
wizyt. Zadania tego nie można cedować
na szpital, który – w dzisiejszych realiach
stał się niemal pierwszym i jedynym odcinkiem walki z dotykającym pacjentów
psychiatrycznych cierpieniem.
a korzyść środowiskowego modelu
psychiatrii przemawia zatem moje
– jako pacjenta – doświadczenie. Model
ten, w którym jest także miejsce na leczenie szpitalne pacjenta jako na ostateczną
alternatywę – sprawdził się w odniesieniu
do historii mojego życia. Weryfikowalne
przekonanie, że jest ktoś, na kim mogę
się w trudniejszych chwilach oprzeć,
pewność uzyskania pomocy, doświadczenie towarzyszenia mi przez terapeutę
w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych – zaowocowały przerwaniem zaklętego kręgu niemożności. Dotychczas
przyjmowana przeze mnie opcja wycofania się, pesymizmu i autoizolacji ustąpiła
stopniowo miejsca optyce Nadziei.
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agadnienia odniesionego w zakresie zdrowienia sukcesu nie potrafię
przedstawić inaczej, niż przez odwołanie
się do towarzyszącej mi jeszcze kilka
lat temu alternatywy: utrata perspektyw
w skali całego życia, poddanie się chorobie, rezygnacja z planów, marzeń i
aspiracji, albo: brzemienne w żmudny
trud codziennej pracy nad sobą zaufanie
Nadziei. Odkrycie perspektywy Nadziei
– także tej odnoszącej się do wyzdrowienia – nie jest przekreśleniem dotychczasowych, przynoszących ból, żal, gorycz,
lub innego rodzaju cierpienie doświadczeń. Przynosi natomiast szansę nowego spojrzenia na te same fakty i realia:
spojrzenia pełnego życzliwości dla siebie
samego, zaufania wobec innych, nadania sensu historii własnego życia. Potrzeba pokory, aby przyznać się do porażek,
podobnie jak i odwagi wytyczania sobie
nowych celów, snucia marzeń, pielęgnowania aspiracji.
środowisku, które docenia włożony
w proces zdrowienia trud i rozumie
jego naturę – a takim jest środowisko
profesjonalistów w zakresie Psychiatrii
Środowiskowej – łatwiej jest konstruować
kolejne plany w zakresie swojego rozwoju, pokonywać przeszkody, uzyskiwać
niezbędne wsparcie. Tym, co odróżnia
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osobę podejmującą trud zdrowienia od
pozbawionego oparcia w środowisku potencjalnego beneficjenta opieki szpitalnej
jest przejawiana przezeń akceptacja samego siebie.
otrzeba – być może – wielu jeszcze
lat pracy edukacyjnej na szczeblu
szkół i uczelni, aby owa samoakceptacja
mogła znaleźć wsparcie w postaci nacechowanej empatią i zrozumieniem postawy naszych współobywateli. Nieprzypadkowo perspektywy zdrowienia pacjentów
psychiatrycznych tak silnie sprzężone
są z pełną empatii postawą solidarności,
o ile ta dominuje w Ich najbliższym środowisku.
iech ilustracją wspomnianej przeze mnie przed chwilą alternatywy
zdrowienie – brak zdrowienia stanie się
przykład zmiany, jaka zaszła w życiu
mówiącego te słowa w ciągu siedmiu
lat korzystania z systemu opartej na nowoczesnym standardzie opieki psychia-
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trycznej. W takim bowiem czasie historia
zagubienia życiowego, zalęknienia i całkowitej życiowej bierności ustąpiła miejsca doświadczeniu odniesionego nad
chorobą zwycięstwa. Ów sukces wyraził
się poprzez podjęcie pracy zawodowej
na wolnym rynku pracy, zawarcie związku małżeńskiego, rozwój pasji i zainteresowań, którego ukoronowaniem było
wydanie kolejnych tomików poezji.
realizowałem już zatem cele uprzednio niedostępne – jak choćby świadomość, iż moje wiersze stały się w wielu
szkołach podstawowych przedmiotem
analizy, zaś publikowane na portalach internetowych teksty służą osobom niepełnosprawnym. Stało się to możliwe, skoro
tylko choroba psychiczna przestała wytyczać granice zawsze przeze mnie posiadanym marzeniom i planom rozwoju.
drowienie zatem osoby chorującej
jest możliwe, podobnie jak możliwym
jest odnoszenie przez Nią wielorakich
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Zygmunt Marek Miszczak
Lubelskie Stowarzyszenie „Jesteśmy”

Wolontariat

tym artykule chciałabym opowiedzieć o moich doświadczeniach i przemyśleniach na temat pracy wolontariusza. Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna i świadoma praca,
działalność na rzecz innych czy całego społeczeństwa.
dy dołączyłam do Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”
w Krakowie otrzymałam propozycję, aby poprowadzić
zajęcia z języka angielskiego dla jego członków, na co chętnie się zgodziłam. Korzystałam wówczas ze świadczenia
rehabilitacyjnego, a więc nie pracowałam zawodowo. Propozycja wydała mi się interesująca – dawała mi możliwość
podjęcia aktywności, robienia czegoś ciekawego z innymi
i dla innych. Z zawodu jestem nauczycielką języka angielskiego i kilka lat pracowałam w szkole, zarówno prowadzenie
takich zajęć umożliwiało mi wykorzystywanie swojej wiedzy
i doświadczenia zawodowego jak i ich rozwijanie. Później do
lekcji dołączyły także osoby spoza Stowarzyszenia. Uczyliśmy się razem przez rok.
o jakimś czasie zostałam oddelegowana przez Stowarzyszenie do zaczerpnięcia informacji na temat programu
przeznaczonego dla osób chorujących psychicznie, organizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Tam również dostałam propozycję prowadzenia kursu
angielskiego dla podopiecznych, czego chętnie się podjęłam
bo nadal miałam sporo wolnego czasu, energii i sił do zagospodarowania. Prowadziłam te zajęcia raz w tygodniu przez
pół roku, a uczęszczały na nie osoby chorujące i ich bliscy.
Świetnie pracowało mi się z grupą, uczestnikom też podobały się zajęcia, chętnie przychodzili na nie, co było dla mnie
źródłem satysfakcji i radości. Dwie wspaniałe koordynatorki
programu obdarzały nas podczas każdego spotkania wsparciem i życzliwością.
tym samym czasie podjęłam w MOPS kolejny wolontariat: spotkania i animacja czasu wolnego z osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Raz w tygodniu jeździłam do

domu niezwykle sympatycznego chłopca z zespołem Downa i
spędzałam dwie godziny na wspólnych zajęciach. Polubiliśmy
się, więc wspólnie czas spędzany był zawsze atrakcyjny i
wesoły. Spotykaliśmy się przez okres ok. 5 miesięcy.
ednocześnie oprócz działalności w Stowarzyszeniu osób
chorujących, pracowałam wolontaryjnie prowadząc zajęcia z języka angielskiego przy Stowarzyszeniu i w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej oraz zajęcia z chłopcem niepełnosprawnym intelektualnie. Działalność ta strukturyzowała
mi czas, dodawała energii, przynosiła satysfakcję i rozwijała
mnie – była też przygotowaniem do podjęcia pracy, łącznikiem między okresem kryzysu i spadku aktywności zawodowej, a okresem zdrowienia i ponownego podjęcia zatrudnienia zarobkowego. Po podjęciu pracy nie wystarczyło mi już sił
na pogodzenie jej z wolontariatem. Z żalem zrezygnowałam
z prowadzenia kursów i spotkań z chłopcem; nadal jednak
działam jako członek Stowarzyszenia Otwórzcie Drzwi.
olontariat to wspaniała inicjatywa, zwłaszcza gdy dysponuje się sporą ilością czasu wolnego oraz zabezpieczeniem finansowym. Możemy też zaangażować się
w mniejszym stopniu, gdy pracujemy zawodowo. Wolontariat
daje zajęcie, satysfakcję i rozwój, lecz przede wszystkim pomaga innym dać coś z siebie, dzielimy się z podopiecznymi
naszą wiedzą, uwagą czy obdarować ich opieką. Nawiązujemy wzajemne relacje i znajomości, mogąc w ten sposób
wspomóc podopiecznych w rozwoju czy poprawiając ich
samopoczucie. Korzyści z wolontariatu są jednak obopólne
– pracując w ten sposób poprawiamy też własne funkcjonowanie.
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sukcesów. Każda z osób chorujących
psychicznie ma wiele uczynienia tytułem
swojego wkładu w dobro wspólne swojej
rodziny, ośrodka wsparcia, społeczności
pracowniczej, lokalnej i ogólnonarodowej.
by o tym potencjale osób chorujących pamiętali Ci, od których zależy wdrożenie Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego! Od
danej osobom chorującym psychicznie
szansy godnego leczenia i funkcjonowania w społeczeństwie zależy bowiem
Ich konkretny wybór jednej z przedstawionych wyżej przed chwilą alternatyw.
Zależy także ostateczny kształt dobra
wspólnego tak pięknie rozwijającej się
naszej Ojczyzny.

Monika Anna Syc
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
Kraków
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Samoakceptacja
drogą zdrowienia
U
P
Z

mnie w rodzinie przewlekle chorowała babcia, mama i ja.
Tylko na inne choroby. Babcia była chora na serce, mama
miała raka, a ja mam ChAD1.
omimo różnych chorób, nasz sposób chorowania ma coś
wspólnego – optymizm oparty na akceptacji, pogodzeniu
się z chorobą.
arówno babcia jak i mama dziś już nie żyją, jednak nie
żyły krótko ze swymi chorobami i w swych dolegliwościach
umiały być szczęśliwe i cieszyć się każdym dniem, stąd zdaniem lekarzy, znacznie wydłużyły sobie życie.
dy babcia po spotkaniu z komisją stwierdzającą jej I grupę inwalidztwa wychodziła radosna i uśmiechnięta, dziwiło to zasmucone panie przypisane do grupy III. Potrafiła żartować ze swojej choroby. Mówiła, że nie ma czasu umierać,
jednocześnie w pełni sobie zdając sprawę, że śmierć może
w każdej chwili „zapukać do drzwi”. Ona jednak nie miała lęku
przed śmiercią. W dniu, w którym umarła, przepytywała mnie
(wówczas czwartoklasistkę) z historii (była nauczycielką).
ama w swoim optymizmie dorównywała babci. Gdy dowiedziała się o diagnozie nowotworu złośliwego zamiast
załamać się, była zadowolona z tego, że zna przyczynę swoich
dolegliwości i może podjąć adekwatne leczenie z zaangażowaniem w walkę o życie. Wyniki wciąż pogarszały się, jednak
ona przychodziła do domu po chemii i z radością poświęcała
się obowiązkom domowym, rodzinie. Martwiła się problemami zdrowotnymi bardziej innych niż swoimi. Niedługo przed
śmiercią przygotowała wieczerzę wigilijną dla licznej rodziny,
zapewne z wielkim poświęceniem, ale i radością. Pod koniec
życia z zaangażowaniem starała się dbać o dom i upiększać
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go kupując potrzebne drobiazgi. Jej optymizm i radość życia
przeczyły lekarskim diagnozom.
ja? No cóż. Choruję na ChAD. Na wzór babci i mamy
staram się podchodzić do choroby z dystansem i optymizmem. Przyznam, że jak chyba każdy chory na ChAD, miałam
trudność w stosowaniu się do zaleceń lekarskich. Jednak po
latach zmagań, przyszedł czas akceptacji choroby, nie wypierania jej, także dzięki pomocy światłego lekarza. Kiedy zaakceptowałam leczenie i to, że możliwy jest nawrót choroby, mój
stan psychiczny znacznie się polepszył. Pobiłam ostatnio mój
rekord pełnej remisji (ponad 6 lat). Choć wiem, że istnieje w
moim życiu ryzyko nawrotu psychozy lub depresji, nie obawiam
się tego, staram się żyć pełnią życia i jestem bardzo szczęśliwa. Kiedy miałam przekonanie, że nawrót choroby nigdy się
nie zdarzy, fazy chorobowe wracały. Akceptując chorobę, paradoksalnie uciekam od niej. Wcześniejsza walka z diagnozą
powodowała niepotrzebne stresy. Teraz potrafię żartować do
bliskich, gdy coś „palnęli” – „może skontaktować cię z moim
lekarzem?”. Przeżycie kilku głębokich depresji, nauczyło mnie
cieszyć się każdym drobiazgiem, który potrafię wykonać.
aprawdę można być w pełni szczęśliwym chorując przewlekle. Tego doświadczyła moja babcia, mama i to jest
także moim udziałem. Moim marzeniem jest, bym mogła przekonać do tego zatroskanych bliskich memu sercu chorych.
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Anna Rajczak
Kraków
1 ChAD – Choroba Afektywna Dwubiegunowa

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
Teatr Psyche
www.terapia-schizofrenii.krakow.pl/Teatr Psyche/pl.html
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Recenzja książki Marcina Franaszka „Wspomnienia i fantazje”
Czytając wiersze Marcina nie można być obojętnym. Mnie zauroczyły. Już po kilku wierszach wciąga czytelnika w swój świat.
Wspomina w nich swoje „sielskie, anielskie” dziecięctwo, miłość rodziców, zabawki, spacery z Tatą w podkrakowskie dolinki
i dalej w Pieniny, Beskidy. Ze wzruszeniem pisze jak Tatuś czytał mu przed snem bajki. To dzięki niemu Marcin jest wyczulony na
piękno natury, posiada też wiele wiadomości o drzewach, kwiatach, paprociach, ptakach, zwierzętach (jego ulubione to chyba orzeł
i lis). Marcin pisze szczerze o swojej traumie, o chorobie. Są to bardzo poruszające wiersze. Czasem bardzo odważnie pisze o szpitalu psychiatrycznym, o jego ciemnych a nawet okrutnych stronach – pisze prawdę. Ale w jego poezji zgodnie z tytułem pojawiają się
także fantazje, najpiękniejsze o miłości do wymarzonej żony i dzieci. Pisze wiersze rymowane, co podobno dzisiaj niemodne. Ale już
po lekturze kilku poezji, nie zwracałam w ogóle na to uwagi. Tym bardziej, że ma talent szczególnie do pięknych metafor, barwnych
i celnych porównań, które zdradzają jego talent malarski. Bo Marcin świetnie maluje, co dokumentuje okładka, którą sam stworzył.
Cytując doktora Łukasza Cichockiego „Całość tomiku pokazuje bogactwo świata wewnętrznego autora tych wierszy, Pana Marcina.
Jego odwagę w pokonywaniu trudności, chęć życia”. Zachęcam do czytania!!!
Jolanta Janik
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
Kraków
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Moje wakacje 2017

„Bajka – Na Wakacjach...”

Przyszła z wizytą moja koleżanka... W górach nie bardzo wysokich pobyt był
wspaniały; domek obity drewnem, ogródek i kwiaty – młoda gospodyni i mała
dziewczynka, z którą zabawy umilały pobyt... Do gór było daleko, ale samochodem dowoziła pani, i jeszcze pejzaże, i jeszcze kapliczki, była też cerkiew w muzeum zamieniona i mniejsze cerkiewki, spotkanie z popem i jego małżonką i piękne drogi leśne i burza i słońce; to wszystko przez tydzień – odpoczynek wielki, a ja
oglądnąwszy zdjęcia, słuchając relacji, siedząc w wygodnym fotelu = „wróciłam z
wakacji”...
Justyna

Zadanie finansowane ze środków
Narodowego Programu Zdrowia
na lata 2016-2020

