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w tym numerze:

Już od kilku miesięcy zmagamy się z pande-
mią koronawirusa COVID-19. Nasze życie 
bardzo się zmieniło. Nastąpił „lockdown”, za-

mrożenie wielu społecznych aktywności. 
Media codziennie podają liczby zarażonych, 
zmarłych i ozdrowiałych. Docierają do nas, dra-
matyczne nieraz, relacje z zagranicy. Informacje o 
chorobie i zgonach konfrontują nas z cierpieniem 
i śmiercią ‒ sprawami ostatecznymi. Straciliśmy 
poczucie bezpieczeństwa, dopada nas lęk o sie-
bie i bliskich, o sytuację ekonomiczną po pande-
mii. 
Można przechodzić ten czas z podniesionym czo-
łem, aktywnie, ale także doświadczać wielkiego 
bólu, smutku i walczyć o przetrwanie. 
Nadzieja pomaga przeżywać nam ten trudny czas 
i kierować się ku przyszłości  oraz  innym ludziom. 
Jakże obecne doświadczenie epidemii przypomi-
na głęboki kryzys psychiczny, gdy izolujemy się, 
wycofujemy z kontaktów z innymi, boimy się, czy 
czujemy zagrożeni. 
Na początku kryzys niszczy i rujnuje, lecz gdy 
zrodzi nadzieję, możemy go zacząć przezwycię-
żać i odzyskiwać sens. Epidemia wyzwoliła w nas 
wiele dobra ‒ poczucie odpowiedzialności obywa-
telskiej, wzajemną pomoc, kiedy to przykładowo 
restauracja Hotelu Cogito w Krakowie gotuje i do-
starcza darmowo obiady do osób starszych i nie-
pełnosprawnych, czy odnowienie  relacji z sobą 
samym czy bliskimi.
Dbanie o higienę i zdrowie psychiczne to przesła-
nie na każdy czas.
Aktywność wielu z nas przeniosła się do Internetu 
i choć nie zastąpi on kontaktu twarzą w twarz, to 
ratuje nas w obecnym czasie. Podopieczni dzien-
nych placówek psychiatrycznych mają zajęcia on-
line, stowarzyszenia profesjonalistów, pacjentów 
i rodzin pracują zdalnie, a ten numer czasopisma 
jest w całości efektem takiej właśnie pracy. Może-
my w nim podziwiać ilustracje prac plastycznych 
wykonywanych przez pacjentów w domu, moty-
wowanych do tej aktywności przez terapeutów. 
Jednakże brak umiejętności posługiwania się 
komputerem, który obserwujemy u części benefi-

cjentów, pozbawia ich tego rodzaju ważnego kon-
taktu, dlatego bardzo potrzebne będą tu zajęcia 
szkoleniowe.
Możemy też liczyć na poetycką zadumę, po czym 
przejść do bardziej praktycznych aspektów naszej 
pracy.  Zawód Asystenta Zdrowienia konstytuuje 
się i rodzi  w Polsce ‒ prowadzone są specjali-
styczne  kursy oraz badania w tym kierunku i 
mamy też pierwszych zatrudnionych w tej roli. Na 
11 września w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w 
Warszawie zaplanowana jest z kolei konferencja 
poświęcona asystentom zdrowienia w Centrach 
Zdrowia Psychicznego. Proponujemy też rady na 
polepszenie nastroju, by poczuć się choć odro-
binę lżej. Myślimy o pacjentach oddziałów cało-
dobowych i tych mieszkających w pojedynkę, bo 
oni mogą czuć się szczególnie samotni i przera-
żeni.
Wiemy też, jak ciężko pracują teraz służby me-
dyczne w starciu z wirusem.
Walka z epidemią mobilizuje nas do działania 
dziś, ale też do myślenia o przyszłości, a przy-
szłość psychiatrii jest dla nas bardzo ważna. Jej 
reforma w duchu środowiskowym już się rozpo-
częła i musimy o nią zabiegać, bo epidemia po-
kazała jak ważne i kruche jest zdrowie i życie. 
Dlatego po raz kolejny idziemy w Marszu Żółtej 
Wstążki „po godność”, tylko tym razem w formie 
on-line na platformie Facebook, gdyż fizycznie nie 
możemy się zgromadzić na ulicach miast. Przypo-
mnimy decydentom o naszych postulatach, takich 
jak zwiększenie nakładów na zdrowie psychiczne 
czy tworzenie oddziałów psychiatrycznych przy 
szpitalach ogólnych, o których szerzej mówimy w 
numerze. Pisze o tym też Przewodniczący Sekcji 
Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilita-
cji PTP prof. dr hab. Andrzej Cechnicki, popierając 
przedłużenie Pilotażu Centrów Zdrowia Psychicz-
nego i dalszą realizację NPOZP tak, by za kilka lat 
każdy mieszkaniec Polski doświadczający kryzy-
su miał dostęp do nowoczesnej i środowiskowej 
psychiatrii.

Zastępca Redaktor Naczelnej 
Monika Anna Syc

Słowem wstępu
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Pandemia sprawiła, że zwykły po-
rządek rzeczy, bycie-w-świecie 
zostało zagrożone. Gorzkie do-

świadczenie, które dotknęło cały świat, 
ta przełomowa chwila, sprawiło, że 
ludzkość zaczęła jakby budzić się ze 
snu. Trudna sytuacja, w której wszyscy 
się znaleźliśmy, wywróciła na nice na-
szą codzienność. Pojawił się w sercach 
niepokój, wywołany starciem z czymś, 
czego gołym okiem zobaczyć nie moż-
na, a co stanowi śmiertelne dla nas za-
grożenie. Pada więc pytanie „Co robić?”. 
Ale i prosta odpowiedź: „Żyć tak, jak żyć 
należy”. Co to jednak dalej znaczy? Jak 
wobec tego mam żyć? 
Nagle codzienność stała się konfronta-
cją ze śmiercią. Zawsze nią była, jest i 
będzie, ale w dobie pandemii stała się 
przecież tak wyraźna. Napór rzeczywi-
stości na jednostkę stał się na tyle silny, 
że pojedynczy człowiek, doznając tej 
dziwnej mieszanki strachu, samotności 
i nadziei, jest po prostu bezradny. Po-
wstaje więc kolejne pytanie: „Jak ule-
czyć siebie ze strachu?”. Znany bowiem 
świat pękł, pojawiła się nowa przestrzeń, 
przestrzeń do myślenia na nowo, albo-
wiem epidemia dała nam wielkie pole 
do refleksji, do zadania fundamental-
nych pytań, których aktualność nie prze-
brzmiała: kim jesteśmy, dokąd zmierza-
my, jakie cele sobie stawiamy. 
Kwarantanna pokazała, jak ważna jest 
dla nas perspektywa przyszłości – czło-
wiek jest bowiem wychylony ku przy-
szłości, tak pisał Heidegger. Do czegoś 
musi zmierzać, musi planować, ponie-
waż wartość odpowiedzialności, zobo-
wiązań moralnych zależy od horyzontu 
przyszłości. Poprzez to wychylanie się 
ku przyszłości stajemy się bowiem peł-
niejszymi sobą, chcemy dzięki temu los 
oswoić, oswoić nas samych. Konfron-
tując się ze śmiercią, podobno uprawia 
się prawdziwą filozofię. Śmierć uświa-
damia nam bowiem horyzont naszego 
istnienia. Dlatego egzystencję człowieka 
trzeba za Heideggerem określić jako 
„bycie-ku-śmierci”. Tokarczuk zaś pisze: 
„Wirus przypomniał nam przecież to, co 
tak namiętnie wypieraliśmy – że jeste-
śmy kruchymi istotami, zbudowanymi z 
najdelikatniejszej materii. Że umieramy, 
że jesteśmy śmiertelni” (Cyt. za: „Tygo-
dnik Powszechny” nr 16, 19 kwietnia 
2020, s.14). 
Widać więc, że kres naszej tymcza-
sowości stale nam towarzyszy i jest w 
nas obecny, nawet jeżeli tłumimy w so-
bie myśl o tym. Dlatego bezwarunkowy 

akcent powinniśmy położyć na „dziś”, 
ponieważ to dzisiaj jest przystankiem 
na odcinku czasu, którego biegu nie 
da się zawrócić. Kiedy śmierć staje się 
faktem, burzy całkowicie iluzję poczu-
cia bezpieczeństwa, ponieważ staje się 
niewątpliwą rzeczywistością. Poczucie 
bezpieczeństwa, w którym żyliśmy, pry-
snęło jak mydlana bańka, i to, co było 
tabu, nie jest już spychane w przepaść, 
przesłonięte. Amor fati, pogodzenie się 
z przeznaczeniem jest tym, co przyno-
si wyzwolenie. Skończoność człowie-
ka jest granicą, cezurą, ograniczającą 
światło istnienia mrokiem, w którym nik-
ną wszystkie utorowane drogi i zaczyna 
się tajemnica. Jeśli Platon w Fedonie 
powiada, że całe życie filozofów jest ko-
mentowaniem śmierci, to oczywiście nie 
chce przez to powiedzieć, jakoby filozo-
fowie myśleli ustawicznie o swojej ostat-
niej godzinie. Chodzi przede wszystkim 
o to, że przyszłość naszego końca okre-
śla chwilę obecną, wyciska na niej swą 
pieczęć, która wyraża się w niemożliwo-
ści powtórzenia chwili i nieodwracalno-
ści linii czasu. 
Chwila ma więc kwalifikację wyraziciela 
naszej skończoności. Ta niepowtarzal-
ność wiąże się również z tym, że każdy 
z nas jest niepowtarzalny. Śmierć zaś, 
będąc znakiem naszej skończoności, 
nie rozwiązuje wszystkich więzi, w ja-
kich żyjemy, działamy, jesteśmy świado-
mość, że ona jest, pobudza do tego, by-
śmy uwikłani w troskę o ten świat łączyli 
się z nim w kochaniu, widzeniu, czuciu. 
Życie i nasza działalność powinny stać 
nam przed oczyma na podobieństwo 
wału ochronnego przeciw napierające-
mu morzu. Dlatego w tym trudnym dla 
nas wszystkich czasie, nie wolno nam 
oddać pola lękom, lecz mamy zadbać o 
konstruktywne jego przeżywanie. Wtedy 
otwierają się przed nami perspektywy, 
które mają charakter skupienia, więc za-
stanowienia nad podstawą, celem i sen-
sem istnienia. Aby czas nie zaczął cią-
żyć, lecz by był szansą na odnowienie 
intymnych relacji z najbliższymi, rozmo-
wy z nimi przy wspólnym stole, szukanie 
dróg porozumienia z nimi, czy odbudo-
wywaniu więzi na łonie rodziny. Spokój 
wewnętrzny bowiem nie polega jedynie 
na dojściu do jakiegoś celu, a więc na 
osiągnięciu jakiegoś stanu, lecz na ak-
cie szukania. Tym, kogo możemy teraz 
zaznać, jest człowiek w swej jedyności 
i niepowtarzalności. Nie trzeba więc 
zastygać w bezruchu, który najczęściej 
wywołany jest lękiem, lecz należy wejść 
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na duchową ścieżkę, na niej znaleźć 
można przesłanie wolności i odwagi. To 
przesłanie daje poczucie jedności, po-
nieważ nie sami idziemy, lecz z innymi. 
Płynące z głębi ducha chęć niesienia 
pomocy i współpraca są działaniami 
fundamentalnymi w czasie zarazy. Tak 
bowiem realizuje się esencja naszego 
istnienia, ponieważ dobro dąży do dzie-
lenia się sobą, do pomnażania. 
Solidarność w czasie zarazy polega na 
zdolności jednoczenia się i trzymania się 
mocno, tak by dobro się nie zatrzymało 
– by niwelowało poczucie wyobcowania 

i izolacji. Jesteśmy bowiem zanurzeni w 
nieuniknionej sieci wzajemności, jeste-
śmy częścią jednej tkaniny. I nawet jeśli 
jest nam trudno, warto w sobie pielęgno-
wać myśl nie tylko o własnej przyszło-
ści, lecz także myśl dotyczącą naszego 
wspólnego „my”.
Jeśli światło świeci najjaśniej w najgłęb-
szych ciemnościach i jeśli jesteśmy jego 
nosicielami, nie pozostaje nic innego, 
jak zapewnić mu schronienie w nas, po-
nieważ jesteśmy razem i razem przez 
to przechodzimy, wspierając się, pocie-
szając, służąc sobie nawzajem. Tym 

samym tworzymy duchową przestrzeń, 
która niesie w sobie nowe możliwości, 
które nie wykluczają nikogo, a włączają 
wszystkich. I nawet jeśli doświadcza się 
realności bólu i codziennego zmagania, 
można w tej codziennej trosce o życie 
zobaczyć szerszą perspektywę, która 
zawiera przecież ciągle odradzającą się 
w nas siłę.

dr filozofii Luiza Kula
niezrzeszona

Krzesławice

Redakcja: W jaki sposób pandemia 
zmieniła działalność Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Śro-
dowiskowej i jakie wyzwania przed nim 
stanęły?

Anna Bielańska: W swojej istocie dzia-
łalność Stowarzyszenia na Rzecz Roz-
woju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej 
nie zmieniła się. Musieliśmy  natomiast 
zmienić  formę kontaktu  z pacjentami i 
podopiecznymi.
 
Redakcja: Z jakimi trudnościami w pra-
cy psychoterapeutycznej musi się Pani 
teraz zmagać?

Anna Bielańska: To co jest najważniej-
sze w  psychoterapii i rehabilitacji osób z 
zaburzeniami psychicznymi to pozosta-
wanie w relacji,  w kontakcie osobistym. I 
tutaj zamiast rozmowy, zajęć grupowych 
pojawiły się zajęcia prowadzone zdalnie 
– czyli przez Skype lub Zoom. Dla wielu 
osób nie było to łatwe – spotkanie zdal-
ne nie daje takiego wejścia w kontakt 
jak spotkanie, rozmowa twarzą w twarz. 
Wydaje się, że w takim spotkaniu nie 
mamy dostępu do takich niewidzialnych 
sfer jak cała gama naszego niewerbal-
nego zachowania, mikroruchów, gestów. 
Jest mniejszy bezpośredni  przepływ 
uczuć. Jest inny rodzaj odbioru i większy 
wysiłek, aby się skupić na właściwym  
przekazywaniu tego, co naprawdę chce-
my wyrazić. Myślę, że to jest wspólna 
trudność dla nas wszystkich.

Redakcja: Z jakimi trudnościami zma-
gają się teraz uczestnicy krakowskich 
ośrodków działających w ramach Sto-
warzyszenia? Jak funkcjonują teraz 
Warsztaty Terapii Zajęciowej przy ul. 
Miodowej i Środowiskowy Dom Samo-

pomocy przy ul. Olszańskiej i jak działa 
teraz Centrum Seniora?

Anna Bielańska: Uczestnicy naszych 
wszystkich ośrodków cierpią z powo-
du samotności i izolacji, a jest ona tym 
większa, im mniejsze były i są możliwo-
ści ludzi w operowaniu  urządzeniami,  
np. część osób mając nawet komórkę, 
nie umiała wysłać sms, część nie ma 
lub nie miała komputera z kamerą, aby 
rozmawiać na Skype lub Zoom. Część 
nie miała pieniędzy, aby dokupić sobie 
większą moc Internetu itp. ‒ czyli aspekt 
finansowy, który wiązał się z pewnymi 
ograniczeniami w kontakcie z innymi. 
Temu staraliśmy się zapobiec pożycza-
jąc tablety, dokupując większą moc In-
ternetu. Drugą trudnością jest po prostu 
brak zajęć. Toteż pracownicy naszych 
ośrodków organizowali te zajęcia zdal-
nie. I tak właśnie funkcjonują wszyst-
kie nasze ośrodki – WTZ, ŚDŚ i nawet 
Centrum Seniora. Na przykład w  Domu 
Środowiskowym odbywały się regular-
ne zebrania społeczności na Zoom, w 
ambulatorium psychoterapia grupowa, 
spotkanie zdalne w kilka osób w Cen-
trum Seniora. Wszyscy  pozostawali  w 
indywidualnym kontakcie, bez względu 
na to, jakiego urządzenia używali. Do-
datkową, szczególną opieką objęliśmy 
seniorów, dla których nasza restauracja 
w Cogito przygotowuje obiady, a dla nie-
których osób pracownicy robili zakupy 
potrzebne na co dzień.

Redakcja: Czy prowadzą Państwo na-
dal projekty pracy? Jak organizujecie 
teraz liczne kursy (np. kurs asystenta 
zdrowienia i inne)?

Anna Bielańska: Wszystkie zajęcia w 
terenie, projekty pracy zostały zawieszo-

ne. Natomiast projekty  edukacyjne  na-
szego Stowarzyszenia są realizowane 
także online. Począwszy od kursu „Asy-
stent Zdrowienia” poprzez kurs Terapeu-
ty Środowiskowego do Podyplomowych 
Kursów Psychoterapii.
 
Redakcja: Czy dostrzega Pani jakieś 
korzyści z obecnych zmian w Państwa 
działalności?

Anna Bielańska: Zaletą jest większa 
umiejętność posługiwania się Interne-
tem, różnymi komunikatorami, co bar-
dzo ułatwia życie w pandemii, ale nie 
zastąpi nam życia ze sobą. Są też na 
pewno inne zalety ‒ może było więcej 
czasu, aby rozmawiać o swoim zdrowiu  
somatycznym typu nadciśnienie, napra-
wa zębów itp.? Może ktoś odkrył, że lubi 
rozmawiać przez Skype, którego wcze-
śniej nie miał? Odkrywanie tego, co nas 
spotkało w „czasach zarazy” jest przed 
nami.

Redakcja: Czy jakieś rozwiązania z 
czasów pandemii wejdą w życie Stowa-
rzyszenia po jej zakończeniu?

Anna Bielańska: Myślę, że najważniej-
sze będzie zebranie naszego wspólne-
go doświadczenia z czasów epidemii. 
Uczucia, które nami zawładnęły to był 
najpierw lęk, potem tęsknota, złość i 
obecnie chyba zmęczenie tym stanem. 
Ograniczenie wolności, swobody w po-
ruszaniu się, ograniczenie kontaktów z 
ludźmi, ograniczenie kontaktu z naturą, 
sztuką jest też uwięzieniem  naszych do-
znań i przepływu energii, myśli i uczuć. 
Stajemy się ubożsi o tę wymianę ze 
światem i nie wiem, jak by to było, gdyby 
to ograniczenie trwało rok.

Najważniejsze jest pozostawanie w relacji 
Wywiad z mgr Anną Bielańską, psychologiem klinicznym i psychoterapeutą, Przewodniczącą Zarządu 
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Kraków, dnia 4 czerwca 2020 roku

      Szanowny Pan 
      Dr Marek Balicki 
      Pełnomocnik Ministra Zdrowia  ds. Reformy Psychiatrii
      Biuro ds. Pilotażu, Instytut Psychiatrii i Neurologii 
      ul. Sobieskiego 1/9 
      02-957 Warszawa

Przyszłość reformy

Dotyczy: poparcia wniosku Ogólnopolskiego Stowarzyszenia CZP o przedłużenie pilota-
żu do końca 2022 roku oraz rekomendacji dla dalszego rozwoju NPOZP

Uprzejmie informuję, że Zarząd Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychia-
trycznego i Przewodniczący Filii Sekcji w pełni popierają wniosek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia CZP z dnia 18 
maja 2020 roku w sprawie przedłużenia programu pilotażowego Ministerstwa Zdrowia w Centrach Zdrowia Psy-
chicznego. Równocześnie prosimy, aby w rekomendacjach działań po zakończeniu pilotażu uwzględnić rozwiąza-
nia dotyczące kolejnych kroków w realizacji reformy opieki psychiatrycznej w Polsce. 
Najpóźniej w 2021 roku należy wprowadzić modyfikację pilotażu umożliwiającą powstanie centrów zdrowia psy-
chicznego bez własnego oddziału psychiatrycznego. Dotyczyć to powinno obszarów, gdzie funkcjonują już rozwi-
nięte formy pomocy ambulatoryjno-środowiskowej i dziennej (PZP, ZLŚ, Oddział Dzienny), a nie ma możliwości 
utworzenia w krótkim czasie własnego oddziału całodobowego. Centra takie powinny uruchomić w ramach własnej 
struktury miejsca interwencji kryzysowej (krótkoterminowy hostel). Hospitalizacje psychiatryczne pacjentów z ob-
szaru działania centrum powinny być finansowane w ramach ryczałtu na populację.
W ten sposób powstanie sieć Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego w całej Polsce. ŚCZP będą za-
wierały umowy o współpracy z oddziałami stacjonarnymi w szpitalach znajdujących się poza terenem danego 
powiatu lub dzielnicy. W przypadku, gdy podmiot leczniczy będzie prowadził na miejscu wszystkie cztery formy 
opieki psychiatrycznej, włącznie ze stacjonarną, to możliwe będzie kontraktowanie świadczeń w ramach pełnego 
Centrum Zdrowia Psychicznego. To będzie dotyczyło podmiotów wcześniej uczestniczących w pilotażu lub nowych, 
gotowych do prowadzenia CZP od 2023 roku.
Ponadto od początku 2023 roku środki budżetowe na usługi społeczne dedykowane osobom z zaburzeniami psy-
chicznymi, w tym szczególnie po kryzysie psychicznym, powinny być włączone do ogólnego budżetu CZP, na 
zasadach uzgodnionych międzyresortowo. Sposób finansowania i rozliczeń ma umożliwić prowadzenie skoordy-
nowanych i zintegrowanych usług medycznych i społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób w 
kryzysie psychicznym i ich rodzin.  
W nowej perspektywie finansowej budżetu Unii Europejskiej od 2023 roku, środki na dezinstytucjonalizację opieki 
psychiatrycznej powinny być skierowane do Centrów Zdrowia Psychicznego na rozwój środowiskowych form opieki 
psychiatrycznej i oparcia społecznego jednocześnie. W przypadku opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży 
należy uwzględnić pomoc psychologiczno-pedagogiczną w edukacji.   
Docelowo, rozwijanie sieci oddziałów stacjonarnych w szpitalach wielospecjalistycznych, przekształcanie specja-
listycznych szpitali psychiatrycznych powinno zakończyć się w 2027 roku, kiedy nastąpi faktyczne zakończenie 
realizacji projektów unijnych w nowej perspektywie finansowej.    

Łączę wyrazy szacunku,
                                                                                     

Prof. dr hab. Andrzej Cechnicki 

Przewodniczący 
Sekcji Naukowej Psychiatrii

Środowiskowej i Rehabilitacji PTP 

Otrzymują:
1. Adresat/
2. Prof. Jacek Wciórka – Przewodniczący Rady ds.  Zdrowia Psychicznego, IPIN, Warszawa
3. Prof. Piotr Gałecki – Krajowy Konsultant w dziedzinie psychiatrii, UM Łódź 
4. Prof. Jerzy Samochowiec – Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Szczecin
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Kiedy bywałam w czasie psycho-
zy, zawsze wydawało mi się, że 
cały świat się zmienił, „zatrząsł 

w posadach”. Wtedy była to ułuda, dzi-
siaj tak jest rzeczywiście. To, czego do-
świadczamy obiektywnie, ja subiektyw-
nie przeżywałam już wiele razy. Czy to 
znaczy, że ten obraz świata wywołuje 
we mnie podobne skutki jak w stanie 
psychotycznym? Niekoniecznie. Staram 
się bowiem bardzo dbać o higienę także 
zdrowia psychicznego. W jaki sposób?
Z powodu ograniczenia moich aktywno-
ści i pozostawania w domu (poza bardzo 
krótkimi spacerami i wyjściami na ukwie-
cony balkon) mam czas bardzo regular-
nie zaplanowany. O określonej godzinie 
posiłki, czytanie, regularna modlitwa, 
czas na rozmowy telefoniczne z rodziną, 
przyjaciółmi, czasem ze znajomymi. 
Codziennie rano spotykamy się na Sky-
pie z grupą przyjaciół. Często też żartu-

jemy, co pozwala na zdrowy dystans do 
rzeczywistości.
Od czasu do czasu słucham ważnych 
komunikatów ministra zdrowia (jestem 
pod jego wrażeniem) i premiera, ale od 
jakiegoś momentu ograniczyłam słucha-
nie wiadomości, aby się nie „nakręcać” i 
zdrowo spać. Częściej słucham spokoj-
nej muzyki.
W zachowaniu zdrowia pomagają oczy-
wiście niezawodni lekarze, rozmawiam 
z nimi przez telefon, kontaktuję się za 
pomocą sms-ów. Zbawienne okazały się 
e-recepty!
Co jest dla mnie ważne, na ostatniej 
wizycie u psychiatry (przed pandemią) 
znowu skarżyłam się na skutki ubocz-
ne leków, że tyję. Zauważyłam teraz, że 
dzięki regularnemu, racjonalnemu odży-
wianiu się, udało mi się „zrzucić” nieco 
kilogramów.

Doświadczyłam różnorakiej pomocy ze 
strony przyjaciół, a nawet kiedy tele-
fonicznie musiałam załatwiać sprawy 
urzędowe, wszystko „szło jak po maśle”. 
Bardzo miłe traktowanie. 
Ważne dla mnie są wspomniane tele-
fony. Czasem, aby kogoś pocieszyć, 
uspokoić (ale w ten sposób też sobie 
pomagam) lub szukać tego spokoju u 
przyjaciół. Niektóre zerwane kontakty 
właśnie teraz dało się odnowić.
Staram się żyć dniem dzisiejszym i nie 
słuchać katastroficznych teorii.
Tym razem nie my zmieniliśmy się, ale 
świat. Czy damy radę w tym nowym 
świecie? Głęboko wierzę i ufam, że tak.

Anna Rajczak
niezrzeszona

Kraków

Światło nadziei pośród pandemii

W celu bliższego poznania naszej działalności
podajemy Państwu

adresy stron www oraz adresy e-mailowe:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii

i Opieki Środowiskowej
www.stowarzyszenie-rozwoju.eu

biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu

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

Piszcie do Nas, wysyłajcie zdjęcia, rysunki i artykuł
czasdlanas@wp.pl
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Gdy w marcu zamknięte zostały 
szkoły i inne jednostki systemu 
oświaty w całej Polsce, wiele 

osób zrozumiało, że sytuacja pandemii 
stała się poważna. Niespodziewanie, 
nieomal z dnia na dzień, znacząco zmie-
niła się rzeczywistość, w której do tej 
pory żyliśmy – oprócz szkół zamknięto 
biura, nalegając, by pracownicy podjęli 
swoje obowiązki zdalnie, zamknięto re-
stauracje i bary, ograniczono możliwą 
liczbę pasażerów w środkach komuni-
kacji miejskiej, zamknięto kina, siłownie, 
kluby i galerie handlowe, a co najważ-
niejsze zalecono, byśmy wszyscy zo-
stali w domach. I zostaliśmy – na kilka 
długich tygodni – jedni zupełnie sami w 
swoich czterech ścianach, inni wprost 
przeciwnie – w towarzystwie licznych 
domowników, z którymi do tej pory przy-
wykli spędzać głównie wieczory i week-
endy. Tak długotrwała, niecodzienna 
sytuacja musiała przynieść różnorodne 
konsekwencje dla zdrowia psychicznego 
– nie pretendując do omówienia wszyst-
kich, w swoim krótkim artykule pragnę 
przedstawić niektóre z nich.
Rozważając psychologiczne konse-
kwencje pandemii jako pierwsze przy-
chodzą mi na myśl negatywy, a wśród 
nich stres. Doświadczenie stresu w sytu-
acji zagrożenia zdrowia i życia wielu lu-
dzi – w tym zdrowia/życia naszego oraz 
naszych bliskich – jest pierwszą, zupeł-
nie naturalną i adekwatną reakcją ludz-
kiego organizmu. Dodajmy do tego lęk 
czy niepokój niezwiązany bezpośrednio 
z samym zachorowaniem na COVID-19, 
ale z wywołanym przez chorobę wyjątko-
wym stanem – koniecznymi do podjęcia 
zmianami życiowymi, obawą przed utra-
tą pracy, poczuciem zagubienia w tej dy-
namicznej sytuacji, by łatwo przewidzieć 
wyraźny spadek dobrostanu (poczucia 
spełnienia i zadowolenia z życia) wielu 
osób. Pojawiające się w tym czasie obja-
wy, takie jak: wzmożenie/utrata apetytu, 
kłopoty ze snem, drażliwość czy spadek 
nastroju przy utrudnionym dostępie do 
specjalistów (w tym psychologów i psy-
chiatrów) stały się znaczącym obciąże-
niem dla dużej części społeczeństwa. 
Sytuacji z pewnością nie poprawiał do-
cierający zewsząd nawał informacji – 
nowe zalecenia rządu, opinie ekspertów 
i pseudoekspertów, gdybania oraz wróż-
by dziennikarzy i publicystów dotyczące 
możliwych kierunków rozwoju pandemii. 
Oprócz oszołomienia ilością przykrych 

Okiem psychologa ‒
Pandemia 2020

informacji (warto pamiętać o tendencji 
negatywnej, czyli zjawisku łatwiejsze-
go zauważania i zapamiętywania przez 
ludzi negatywnych informacji), zmaga-
my się także – w zależności od sytuacji 
życiowej – ze zmianą dotychczasowych 
relacji społecznych. Wspominałam o 
tym już na wstępie – ta część społeczeń-
stwa, która dotychczas żyła samotnie a 
kontakty społeczne nawiązywała poza 
domem, nagle została od nich odcięta. 
Osoby posiadające rodziny bądź partne-
rów wpadły w sam środek rodzinno-do-
mowego zamieszania. W każdej z tych 
sytuacji znacząco ograniczone zosta-
ły wypracowane do tej pory schematy 
„zwykłych”, codziennych kontaktów: 
rozmowy z sąsiadką na ulicy, na kawie 
z przyjaciółmi czy podczas weekendu z 
dalszą rodziną. Ich osłabienie – a wręcz 
ograniczenie do rozmów telefonicznych/
rozmów online – dla wielu osób po-
skutkowało poczuciem osamotnienia, 
bezsilności, braku wsparcia i trudnej do 
przezwyciężenia nudy. Będąc narażony-
mi na wszystkie opisane konsekwencje 
pandemii, wiele osób zaczęło zmagać 
się z dojmującym poczuciem zagubie-
nia – wyrwani z dotychczasowego rytmu 
codzienności stracili poczucie bezpie-
czeństwa.
Czy pandemia przyniosła nam jednak 
wyłącznie negatywne konsekwencje dla 
zdrowia psychicznego? Z pewnością po-
przedni akapit zaledwie zarysował pro-
blemy, z którymi wszyscy się zmagamy, 
jednak w mojej opinii niesprawiedliwie 
byłoby twierdzić, że w obecnej sytuacji 
nie można dostrzec kilku potencjalnie 
pozytywnych możliwości. Już sama sy-
tuacja izolacji stała się przyczynkiem 
do czerpania satysfakcji – satysfakcji z 
podejmowania się obywatelskiego obo-
wiązku, poczucia odpowiedzialności za 
wspólne zdrowie. Z dumą i w poczuciu 
solidarności oglądaliśmy zdjęcia wy-
ludnionych centrów miast, pustych ale-
jek parkowych czy galerii handlowych. 
Pozytywnych emocji dostarczało nam 
także włączanie się w, korzystanie oraz 
obserwowanie najróżniejszych przeja-
wów drobnej pomocy międzyludzkiej 
– miejscowe grupy „Widzialnej ręki”, 
zrzeszającej na Facebooku lokalną 
społeczność gotową do pomocy potrze-
bującym mieszkańcom biły rekordy po-
pularności. Na drzwiach klatek i rogach 
ulic spontanicznie pojawiały się kartki 
z ofertą pomocy sąsiedzkiej dla tych 

osób, które z jakichś względów mogły 
jej potrzebować – od robienia zakupów 
seniorom szczególnie zachęcanym do 
pozostawania w domach, przez wypro-
wadzanie psów osób przebywających 
na ścisłej kwarantannie, aż po wypoży-
czanie sprzętu elektronicznego uczniom 
i innym potrzebującym. Wszystkie te 
przejawy ludzkiej solidarności i dobro-
ci wzbudzały w nas pozytywne reakcje 
– radość, przekonanie o tym, że wciąż 
są blisko nas ludzie, na których można 
liczyć, chęć zaangażowania się na rzecz 
pomocy bliźnim, możliwość odnalezie-
nia się jako część większej, wspaniałej 
całości. Oprócz tego przerzucenie wie-
lu aktywności – od pracy przez terapię 
aż po treningi – w eter, a w niektórych 
przypadkach zrezygnowanie z wielu 
dotychczasowych zajęć, pozwoliło nam 
odnaleźć nowe pokłady czasu, który 
być może przed pandemią umykał nam 
przez palce. Spowolnienie tempa życia 
stało się dla wielu osób szansą na prze-
wartościowanie pewnych spraw, poukła-
danie na nowo relacji z samym sobą i 
najbliższym otoczeniem, złapanie tchu i 
wypoczynek.
Na rzetelne opracowania psychologicz-
nych skutków pandemii koronawirusa 
przyjdzie nam poczekać jeszcze kilka lat 
– potrzeba czasu, by w pełni zaobser-
wować zmiany, jakie wywołał w naszym 
życiu powszechny „lockdown” i ocenić 
ich charakter. Jest jednak kilka prostych 
zaleceń, które w całej swej prozaiczno-
ści mogłyby znacząco wspomóc nasze 
aktualne samopoczucie i poprawić pro-
gnozy na przyszłość. Przede wszystkim 
warto pamiętać, że izolacja nie zwalnia 
nas z dbania o zdrowie – należy dbać 
o odpowiednią długość snu (tak, prze-
sypianie całego dnia nie służy zdrowiu!), 
zbilansowaną dietę obfitą w owoce i 
warzywa, właściwe nawodnienie swoje-
go ciała i ruch – w dobie powszechnej 
dostępności Internetu, przeprowadzanie 
treningu fizycznego (cardio, pilatesu czy 
zajęć tańca) w zaciszu własnego domu 
jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Oprócz 
tego należy dbać o relacje z ludźmi – i 
choć dla wielu osób rozmowy online czy 
przez telefon nie są tak satysfakcjonu-
jące jak spotkania twarzą w twarz, to 
warto je podejmować. Gwarantuję, że 
taki rodzaj kontaktu jest lepszy niż jego 
całkowity brak. Kolejne zalecenie doty-
czy aktywnego konstruowania swojej 
codzienności – podczas lockdownu, tak 
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samo jak przedtem, by efektywnie wy-
korzystywać swój czas, potrzebujemy 
nadać mu pewną strukturę, a więc usta-
lić plan dnia i plan działania, uwzględ-
niając w nim swoje priorytety, obowiązki, 
przyjemności, treningi czy czas na odpo-
czynek. Wypracowanie nowej struktury 
dnia ma też tę zaletę, że pozwala oswo-
ić się z nową rzeczywistością, a przez 
to poczuć się w niej pewniej i bezpiecz-
niej. Gdy mowa o planach, warto zazna-
czyć, że aktualna sytuacja wymaga od 
wszystkich elastyczności i otwartości na 
zmiany – warto mieć to na uwadze usta-
lając cele i realizując obowiązki, tak by 
racjonalnie nimi zarządzać. W opisanej 
sytuacji wielu negatywnych konsekwen-
cji psychologicznych warto obserwo-
wać samego siebie i być wyczulonym 
na sygnały przytłoczenia i przemęcze-
nia – dotyczy to zwłaszcza osób, które 
ze względu na swoją sytuację rodzinną 
zostały obciążone dodatkowymi obo-

wiązkami, takimi jak choćby opieka nad 
chorującymi członkami rodziny, łączenie 
pracy z opieką nad dziećmi, etc. Każdy 
ma prawo do tego, by poczuć się zmę-
czonym i bezsilnym, jesteśmy zobowią-
zani dbać o nasze zdrowie psychiczne, 
zapewniając sobie odpoczynek i ko-
rzystając z możliwego wsparcia. I już 
ostatnie zalecenie, które wydaje mi się 
bardzo aktualne – racjonalne korzysta-
nie z mediów. Oczywiście warto być zo-
rientowanym w tym, co dzieje się w kraju 
i na świecie, a także być na bieżąco z 
sytuacją pandemii, jednak by zdobywa-
ne informacje faktycznie służyły, a nie 
tylko szokowały wprowadzając nastrój 
grozy i beznadziei, warto mieć w pamię-
ci kilka spraw. Po pierwsze, w mediach 
lepiej sprzedają się informacje negatyw-
ne, o dużym wydźwięku emocjonalnym 
– słuchając czy czytając o nich warto 
sprawdzić na ile dotyczą one faktów a 
na ile opinii, a także jakie jest ich źródło. 

Nie każdy, kto nazywa się doktorem, jest 
lekarzem, celebryci często nie są na-
ukowcami, a wstrząsające nagłówki nie 
zwiastują naukowej wiedzy. Po drugie 
– warto pamiętać, że śledzenie wszyst-
kich napływających informacji przez 
cały dzień może potęgować niepokój, 
ograniczenie tej aktywności do zapla-
nowanego czytania doniesień mogłoby 
zwiększyć poczucie komfortu, a zyskany 
czas mógłby zostać poświęcony na ruch 
czy relaksację. Kończąc tę długą listę 
zaleceń nasuwa mi się jeszcze jedno 
pytanie… Czy przedstawione rady nie 
są uniwersalnym przesłaniem nie tylko 
na lockdown, ale na każdy czas dbania 
o zdrowie psychiczne?

Emilia Latała 
psycholog

Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Psychiatrii

i Opieki Środowiskowej 
Kraków

W ten czas pandemii mam para-
doksalnie mniej czasu. Dzień 
upływa mi błyskawicznie. Może 

dlatego, że późno chodzę spać i późno 
wstaję. Próbowałem zaglądać na dno 
mojego serca. Widziałem tam umysł, 
który płatał mi figle, byłem przerażony 
moim umysłem.
Biorę leki przeciwpsychotyczne, ale 
pewna tęsknota za tamtym światem, za 
tamtą lekkością, jest u mnie spora.Pi-
sanie przychodzi mi z dużymi oporami. 
Uczestniczyłem w Triduum Paschalnym 
u Dominikanów w Łodzi, w transmisjach 
internetowych. Co tydzień mam terapię 
na Skype. Staram się również cały czas 
pracować naukowo – idzie mi ta praca 
raz lepiej, raz gorzej. Jestem bardzo 

Urywki z pandemii
samotnym człowiekiem, ponieważ roz-
stałem się z Ewelinką, z którą byliśmy 
kiedyś nierozłączni to ona ode mnie się 
wyprowadziła. Żyję i mieszkam sam już 
długi czas. Całe szczęście mam stały 
kontakt telefoniczny z ludźmi, jak i na 
Skype – z rodzicami i dziadkiem przede 
wszystkim. Przed pandemią spotykałem 
się z kolegami na kawie i w kinie, a także 
chodziłem do kawiarni „Vis à Vis”.
Mam wrażenie, że jestem ogołocony. Z 
emocji, z uczuć, z przeżywania. Ale to 
może wynik depresji popsychotycznej, 
która jeszcze u mnie trwa. 
Oprócz pracy naukowej, mam inne za-
interesowania i hobby. Bardzo dużo, 
praktycznie codziennie, słucham ojca 
Szustaka i innych dominikanów w Łodzi 

na kanale „Langusta na Palmie”. To do-
daje mi jakiejś, powiedzmy, wewnętrznej 
krzepy. Mamy też kawiarenkę na Sky-
pe ‒ „Tagastę”, dla ludzi związanych z 
duchowością augustiańską. Kilka razy 
w tygodniu uczestniczę we Mszy św. 
na facebooku. Oprócz książek do nauki 
mam książki, które czytam dla przyjem-
ności. Ostatnio „Kamienie pachnące 
szafranem” Łukasza Marcińczaka, o Lu-
blinie, cadykach, tropach lubelskich Bru-
nona Schulza, które uruchomił lubelski 
badacz Schulza, Władysław Panas, o 
Nałęczowie, Prusie i Sienkiewiczu, ogól-
nie o przecinaniu się różnych pisarskich 
oraz intelektualnych szlaków. Pracuję 
teraz nad szkicem o św. Janie od Krzy-
ża, to również dodaje mi przysłowiowej 
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„krzepy”. Z pewnym „bólem” wychodzę 
na zakupy – bo też wiele rzeczy spra-
wia mi teraz ból – im mniej ich jest do 
zrobienia, tym większy ból mi sprawiają, 
taki paradoks.  Nie mam wglądu we wła-
sną psychikę. Nie wiem, czy ktokolwiek 
ma w nią wgląd. W każdym razie każ-
dy dzień to kolejny dzień walki o dobry 
dzień, a często jest to walka przegrana, 
bo dzień za dniem po prostu rozlatują 
się i odchodzą do studni niebytu. Gdyby 
nie praca naukowa, porozkładane książ-
ki, dawno bym się rozpadł. Tak przynaj-
mniej czuję sens i cel w moim działaniu. 
Każda rzecz, którą mam zrobić, sprawia 
mi ból. Jeśli mam być szczery, najchęt-
niej przespałbym cały dzień i tak spał, 
aż nie obudziłbym się w jakimś nowym, 
lepszym świecie – gdzie jest lekko, lek-

ko jak w psychozie… Rozumiem jednak 
ciężar bytowania ziemskiego. Maria 
Magdalena po zmartwychwstaniu chwy-
ciła Chrystusa za nogi, to też dla mnie 
symboliczne – pomimo innego ciała 
Naszego Pana, wskazanie jednak na 
ziemię, że to z niej jest początek, z niej 
bierze się wszystko – na niebie jak i na 
ziemi. W psychozie tańczyłem lekko z 
moim światem – choć to była ułuda, lecz 
jakże dla mnie przekonująca. Dzisiaj 
czuję jakbym miał jakieś bardzo ciężkie 
buty na sobie, dźwigał jakiś wielki ciężar 
i sam był przy tym niezmiernie ocięża-
ły… Jak tu tańczyć? Nie da się tańczyć 
ze światem w takim stanie, można tylko 
dreptać pomalutku w swoim wewnętrz-
nym rytmie. 

I tak rytm całego świata stał się niemal 
taki sam. Czy to nie dziwna, w pewnym 
sensie „psychotyczna” sytuacja? W każ-
dym razie dla nas  wszystkich nowa. Z 
ciekawością i dużym smutkiem ją śle-
dzę, starając się pomimo wszystko, z 
dużą dozą bólu, wypełniać moje co-
dzienne obowiązki.
Choć muszę przyznać, że niekiedy moje 
brzemię staje się bardzo lekkie, wręcz 
słodkie i to są dla mnie najszczęśliwsze 
chwile w trakcie trwania ogólnonarodo-
wej kwarantanny. 

Michał Piętniewicz
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Kraków

13 marca, piątek
W sklepach na osiedlu nie mogę do-
stać papieru toaletowego. Wykupili też 
wszystkie mydła w płynie i żele antybak-
teryjne. Półki z makaronami i kaszą też 
puste... Wróciło wspomnienie komuny. 
W wiadomościach zapewniają, że nicze-
go nie zabraknie, że będą dostawy…

19 marca, czwartek
Muszę wyjść na zakupy, żarcie się skoń-
czyło. Czuję paniczny lęk, jak ja wyjdę? 
Dzisiaj są imieniny mojego taty, który 
zmarł 20 lat temu. Proszę więc tatę, 
żeby poszedł ze mną, tyle razy przecież 
odprowadzał mnie do domu wieczorem. 
Z nim będę bezpieczna! Przygotowuję 
się, ubieram rękawiczki i idę. Na ulicy...
lęk znika, przypominają mi się piosenki 

Dziennik przetrwania
włoskie, które tato lubił. Nucę je w my-
ślach. Tato, jesteś, to nie urojenie! Za-
kupy robię śpiewająco, wstępuję nawet 
do kościoła kapucynów. Obecność taty 
pomogła, czuję ulgę.
W domu wyciągam zdjęcia z dawnych 
lat. Wszyscy moi najbliżsi, których już 
nie ma na tym świecie. Ustawiam w po-
bliżu niektóre zdjęcia, potrzebuję ich wi-
dzieć, czuć ich obecność, bo samotność 
daje w kość.

24 marca, wtorek
Rozmowa z psycholog. Mówi, że lęk ob-
niża odporność... o kurczę, wiem..., więc 
lęk przed lękiem?!? No nie, za dużo już 
tego!!! Muszę wyrzucić śmieci, kubeł 
pełny i śmierdzi. Mój Boże, wyrzucenie 
śmieci to istna szkoła przetrwania! Naj-
pierw przebieram się w ubranie wyjścio-
we, zakładam rękawiczki, zostawiam 
otwarte drzwi do łazienki, żeby po po-
wrocie bez dotykania ich od razu umyć 
ręce. Jak wychodziłam, minęłyśmy się w 
drzwiach z inną kobietą... ojej, czy nie za 
blisko? Pod blokiem para bezdomnych 
zbiera puszki z koszy na śmieci. Dla nich 
to dopiero ciężki czas... Znowu obawa: 
czy nie za blisko przechodzę? Wreszcie 
w domu, w rękawiczkach ściągam buty i 
kurtkę, wyrzucam rękawiczki. Kilka razy 
myję ręce. Jestem wykończona tymi 
zabiegami bezpieczeństwa, a przecież  
„tylko" wyrzucałam śmieci. Wiadomości 
wieczorne: od 25 marca obowiązuje za-
kaz wychodzenia z domu. Można wyjść 
tylko w przypadku udania się do pracy, 
zakupów, wizyty w aptece. Nie mam 
siły notować dalszych wiadomości, są 
okropne. Siedzę i płaczę.

31 marca, wtorek
Rano depresyjny ciężar. Usiłuję się mo-

dlić, ale uczucie beznadziei nie mija. 
Wstaję około 11-tej. W TV jakieś idio-
tyczne programy, już nie mogę tego 
oglądać. Góra betów do prania, kiedy 
się z tym uporam? Przebiegam przez 
wszystkie kanały, znowu wiadomości i 
wirus w koronie, basta!!! Włączyłam TV 
Trwam, może mnie uspokoi. Nie uspo-
kaja, ale zostawiam, żeby coś do mnie 
gadało. I nagle... przepiękna muzyka, 
muzyka mojej duszy – Kamil Radzimow-
ski grający na duduku, czymś w rodza-
ju piszczałki, pochodzącej z Armenii, a 
wyrabianej z drewna morelowego. Nie-
zwykłe, przejmujące brzmienie. Okazało 
się, że to koncert pasyjny. Przeplatany 
słowami z Drogi Krzyżowej, a tłem dla 
muzyki były obrazy kreślone palcami na 
piasku, delikatne i ulotne. Kiedy rysująca 
kobieta kończyła jeden obraz, przesu-
wała ręką po szybie z piaskiem i zaczy-
nała następny. Muzyka i piasek, dźwięki 
i obrazy dla duszy, ulotne jak całe życie. 
Dobrze, że działają na mnie nawet w 
depresji! Mam nadzieję, że w raju bę-
dzie boska muzyka, najlepsza muzyka, 
jaką tworzono tu, na ziemi! No to chyba 
zrobię jedno pranie ręczne. Wiadomości 
wieczorne: w Polsce 2 215 zarażonych, 
32 osoby zmarły. Od dzisiaj zaostrzenie 
przepisów. We Włoszech szczyt zaka-
żeń. TV proponuje nowy program: „Roz-
mowy w czasach zarazy".

6 kwietnia, poniedziałek
W YouTube znajduję koronawirusowe 
piosenki, przeróbki znanych przebojów. 
Zaczynam szukać czegoś śmiesznego 
w tej całej sytuacji. Ale testament napi-
sałam. Wiem, że może być odręcznie 
napisany i podpisany, bez notariusza. 
Taki testament zostawiła moja mama i 
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był ważny. Mój testament leży na stole, 
tak, żeby go łatwo znaleźli w razie mojej 
śmierci. Bo kto wie, czy mnie nie dopad-
nie? Jak zachoruję, mogę nie mieć siły 
go napisać, a nie chcę, żeby moja bra-
tanica miała problemy. Z własnego do-
świadczenia wiem, że po śmierci najbliż-
szych pojawiają się chętni na spadek. 
Próbuję oswoić myśl o śmierci, zaraza 
kieruje uwagę ku sprawom ostatecznym. 
Cóż, przeżyłam wiele dobrych i złych lat, 
były chwile piękne i okropne... Może już 
mi wystarczy? Po co mam żyć dalej, w 
samotności, bez najbliższych, bez przy-
tulenia? Czy mogłabym już odejść? A 
może śmierć nie boli tak bardzo? Na to 
nikt mi nie odpowie. Nie wiem, czy będę 
jasna i gotowa, kiedy przyjdzie po mnie 
„zegarmistrz światła purpurowy"...

17 kwietnia, piątek
Nie miałam siły i ochoty pisać. A jednak 
zrobiłam stroik świąteczny z tego, co 
miałam w domu. Wysłuchałam mszy 
świętej w TV. W święta odpoczęłam. I 
wyciągnęłam gitarę z futerału, tak daw-
no nie grałam. Jeszcze coś pamiętam. 
Ułożyłam koronawirusowe słowa na me-
lodię „Przez twe oczy zielone..." Zenka 
Martyniuka. Próbuję odczarować lęki, 
kiedy gram, udaje się. Czasem gram 
ludziom przez telefon. Twórczość po-
trzebuje odbiorców. Niektórzy znajomi 
całkiem dobrze radzą sobie w czasach 
zarazy, a są to w większości osoby po 
kryzysach. Kilka z nich jednak wpadło w 
depresję. Psychozy nie ma nikt. Ci, któ-
rzy nigdy nie chorowali psychicznie, też 
mają lęki i niepokoje. Uruchomione są 
linie telefoniczne z poradami psycholo-
gicznymi. Wszyscy przeżywają... A msze 
święte w Rzymie w przedświątecznym 
tygodniu były przejmujące, w olbrzymiej 
Bazylice Świętego Piotra, przeraźli-
wie pustej. Droga Krzyżowa odbyła się 
na placu przed Bazyliką, ze względów 
bezpieczeństwa, nie jak zawsze przed 
Koloseum. Ciemno i pusto, krzyż nieśli 

przedstawiciele służby zdrowia, lekarze, 
pielęgniarki, strażnicy więzienni, a słowa 
rozmyślań napisali więźniowie, strażnicy 
więzienni, rodziny więźniów. Jesteśmy 
wszyscy w jednym wielkim więzieniu.

11 maja, poniedziałek
Wreszcie dobre wieści. Lubię malować, 
rysować, rzeźbić, ale nie mogłam się 
za to zabrać, depresja nie pozwalała. I 
zadzwoniła do mnie artystka malarka, 
terapeutka zajęciowa, która prowadzi 
zajęcia z ceramiki. Dzwoni do wszyst-
kich osób z tej grupy i mobilizuje je do 
tworzenia w domu. Rozmowa z nią była 
tak ciepła, serdeczna, że mnie ogrza-
ła. I zainspirowała, bo wspomniała, że 
można zrobić fajne rzeczy z rolek po 
papierze toaletowym. Nowe techniki 
mnie pociągają, zwłaszcza zabawne. 
Więc spróbowałam i zaczęły wycho-
dzić śmieszne sowy. Wciągnęło mnie, 
powstało 9 stworków. Robiłam zdjęcia 
i wysyłałam kochanej malarce, która od 
tej pory dzwoni do mnie co tydzień. Roz-
mawiamy nie tylko o pracy twórczej, ale 
i o życiu codziennym. Jest miło, że ktoś 
się tobą interesuje. Może zrobimy wy-
stawę naszych covidowych prac, kiedy 
już będzie można się spotkać. Zrobiłam 
też uosobienie mojego lęku – sowę ko-
ronawirusową, w dużej koronie z trupią 
czachą i maseczce na dziobie.

12 maja, wtorek
Próbowałam też uruchomić Zoom. Uda-
ło się częściowo, mogę nawiązać łącz-
ność, niestety obraz i dźwięk co chwila 
zanikają. Jest to męczące i przeważnie 
kończę spotkanie wcześniej. Myślę o 
ludziach, którzy też są samotni, a nie 
mają dobrego sprzętu albo w ogóle nie 
posługują się Internetem. Co oni mają 
zrobić? Jak znosić samotność? Psy-
chiatrzy, psycholodzy prowadzą terapię 
telefoniczną. Niektórym to pasuje, wolą 
telefon niż dojeżdżanie na spotkanie. 
A inni tęsknią za osobistym kontaktem. 
Psychiatra dzwoni do mnie raz w mie-

siącu, psycholog raz w tygodniu. Poza 
rozmowami jest codzienne życie, z któ-
rym trzeba się borykać. Kiedy będziemy 
mogli się spotykać? Prognozy nie są 
optymistyczne. Wirus już z nami zosta-
nie, trzeba będzie się przystosować i 
znosić ryzyko zakażenia. Obostrzenia 
są powoli znoszone. Nadal obowiązu-
je nakaz noszenia maseczek, co jest 
uciążliwe. Dla pokonania oporu przed 
maską zamówiłam sobie prześmieszne 
egzemplarze. Jedna to pysk psa husky 
z otwartą paszczęką i językiem na wierz-
chu, druga – pysk lwa, bo chcę mieć 
jego odwagę i trzecia z kotem wygląda-
jącym przez dziurę w gazecie. Tak mnie 
ośmieliły, że wyszłam wyrzucić śmieci i 
spontanicznie poszłam na spacer. Mia-
łam na sobie tę z rozdziawionym psim 
pyskiem i było mi wesoło. Doszłam do 
kościoła i zobaczyłam, że ludzie wcho-
dzą na mszę. Nie byłam w kościele od 
wybuchu pandemii, więc weszłam. Pro-
boszcz z drugim księdzem liczyli wcho-
dzących – do naszego kościoła może 
wejść 70 osób. Jak mnie zobaczył z tym 
pyskiem, zaśmiał się i powiedział, że ge-
nialne. Niech się ludzie pośmieją w tych 
smutnych czasach! Cieszyłam się, że 
byłam na mszy. Jutro wyruszę na zaku-
py z pyskiem lwa.
Czy potrzebujecie teraz więcej serdecz-
ności, troski, uwagi? Nawet od tera-
peutów... Trzeba więc prosić o pomoc, 
mówić o swoich potrzebach. Przyznam, 
że mam z tym trudności. Na pewno nie 
można siedzieć cicho i zapadać się w 
samotność. A może potrzebne są wska-
zówki, gdzie tej pomocy szukać, gdy 
nie ma nikogo... Co będzie dalej? Jak 
będziemy żyli? Czy długo będę wkła-
dać moje zwierzęce mordy? Jaki będzie 
nowy świat? Nie będzie już taki jak daw-
niej...

Dorota Dużyk-Wypich
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi"

Kraków

Epidemia i psychoza jako kryzysy
Słowo „zaraza” trudniej przechodzi 

przez usta niż „COVID-19 (co-
ronavirus disease, 2019)”, choć 

zawarte w nim znaczenia i przeczucia 
dosadniej, a może i lepiej odbijają się w 
trudnych doświadczeniach ludzkości z 
epidemiami przeszłości. 
Zaraza – to świadomość realnego, choć 
niewidocznego zagrożenia, bezwzględ-
ności trybów biologii. To strach i bez-
radność, radykalne zakwestionowanie 
planów, panowania nad biegiem życia. 
To pustoszejący obraz codzienności – 

ludzie znikają i unikają, nakładają maski, 
pojawia się cień śmierci. To nieprzejrzy-
stość sytuacji ‒ jałowe pytania, puste 
odpowiedzi, urok złudzeń, szukanie win-
nych. To falowanie poczucia siebie – od 
zaniku do potęgi, od poddania do buntu. 
To pragnienie nadziei i słabość cywiliza-
cyjnej pociechy. To odżywanie wielkich, 
zapominanych lub skreślanych wartości. 
To wreszcie niełatwa konfrontacja z sa-
nitarną pomocą i przemocą, uzgadnia-
nie swych racji i działań z innymi, bądź 
podporządkowanie się im.

Jako udziałowcy współczesności zwykli-
śmy stare jak świat doświadczenia nazy-
wać uczeniem, starannie wprowadzając 
je i utrzymując w dziedzinie i klimacie 
zjawisk poddających się mocy racjonal-
ności. Ale rzeczywistość czasem skrzy-
pi, a w podglebiu politycznej, medial-
nej i technologicznej krzątaniny wokół 
COVID-19 często intensywnie pracują 
mniej racjonalne, pamięciowe ślady hi-
storycznych epidemii.
Zaraza, epidemia jest przykładem kry-
zysu, przesilenia między czynnikami 
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chorobowymi a czynnikami zdrowotny-
mi, między siłami biologicznej destruk-
cji i tworzenia, w którym to starciu te 
pierwsze chwilowo zyskują przewagę. 
Kryzys wydaje się nieuniknionym i nie-
uchronnym fragmentem życia w wielu 
dziedzinach indywidualnej lub zbiorowej 
konfrontacji między destrukcją a tworze-
niem. Zachodzi sporo analogii i podo-
bieństw między różnorodnymi kryzysa-
mi, także między tak pozornie różnymi 
jak epidemia i doświadczenie zaburzeń 
COVID-19 z jednej, a występowanie i 
doświadczenie zaburzeń psychotycz-
nych z drugiej strony. W piśmiennic-
twie psychologicznym można znaleźć 
uogólniającą propozycję wyodrębnienia 
etapów przebiegu poważnego kryzysu 
– od etapu „zawieszenia” (co odpowia-
da ostrej fazie niszczącej ład i celowość 
dotychczasowego funkcjonowania), po-
przez etap „przejrzenia” (dostrzeżenia 
możliwości wyjścia), etap „przygoto-
wania” (do odnowy lub zmiany celów i 
planu działania), etap „przepracowania” 
(wytrwałej pracy i ćwiczenia na wybranej 
drodze), do etapu „wzrastania” (osią-
gnięcia celów eliminujących lub ograni-
czających ryzyko wznawiania kryzysu, 
życie poza jego zasięgiem). Możliwość 
zaproponowania i rozważania takich 
analogii między w szczegółach bardzo 
różniącymi się przypadkami kryzysów 
nadaje, moim zdaniem, pojęciu kryzy-
su walor eliminowania wielu utartych 
znaczeń przypisanych niektórym z nich 
przez stereotypową, piętnującą i krzyw-
dzącą pamięć historyczną czy społecz-
ną. 
Proponując tu spojrzenia na epidemię 
COVID-19 przez pryzmat koncepcji 
kryzysu, chcę zwrócić uwagę mniej na 
jego etap „zawieszenia”, który wiąże 
się najbardziej z jego swoistością oraz 
wzbudzanym ryzykiem. Siłą rzeczy o 

działaniu w tym etapie decydują racje 
ratunkowe. Ich efekty mogliśmy obser-
wować w ostatnich tygodniach.
Dla wyjścia z pola rażenia epidemii 
ważniejsze wydają się czekające nas 
obecnie kolejne etapy przezwycięża-
nia kryzysu epidemii i trudne pytania: 
czy zaufamy sobie i racjom sanitarnym, 
czy właściwie zdefiniujemy cele i plan, 
czy użyjemy nabytej wiedzy i nawyków 
zdrowotnych, by doczekać szansy sko-
rzystania z nowych terapii i szczepień 
ochronnych? Czas pokaże. Wiele zale-
ży od nas, od naszych indywidualnych i 
zbiorowych zachowań.
Porównując etapy przywracania stanu 
sprzed epidemii COVID-19 i powracania 
do zdrowia po kryzysie psychotycznym, 
warto przywołać i posłużyć się propozy-
cją autorów australijskich (Andresen i in. 
2011), którzy na podstawie wywiadów z 
pacjentami zdrowiejącymi po psychozie 
wskazali cztery procesy ważne dla prze-
biegu i sukcesu wychodzenia z kryzy-
su: przywracanie nadziei, przywracanie 
tożsamości, przywracanie sprawczości i 
przywracanie poczucia sensu swego ży-
cia, czy ogólniej – planu życiowego.  
Kryzys jest często uważany za akusze-
ra nadziei. Nadzieja otwiera przestrzeń, 
przyszłość i świat wartości. Wbrew nie-
mądremu przysłowiu nie jest matką 
głupich (hurraoptymistów), ale cierpliwą 
nauczycielką budowania planów i wybo-
ru działań zorientowanych w przyszłość. 
Rodzi się w kryzysie pierwsza i umiera 
ostatnia. Dobrze, gdy ją ktoś w razie 
potrzeby zaszczepi, obudzi lub pomoże 
pielęgnować.
Czas zarazy może sprzyjać ujednoli-
caniu albo nawet uniformizowaniu toż-
samości (podejrzany, izolowany, zaka-
żony, chory). W ostatnich tygodniach 
mogliśmy usłyszeć o wielu przykładach 
pomocy w przełamywaniu tego typu epi-

demicznej tożsamości przez duchow-
nych, pracowników medycznych, pra-
cowników służb porządkowych. 
Epidemia może upoważniać do naru-
szania, a nawet przejmowania autono-
micznej kontroli nad biegiem wydarzeń 
i wyborem decyzji. Wprowadzane stan-
dardy, procedury i algorytmy zdecydo-
wanie minimalizują zakres swobody 
decyzji i realną sprawczość działania. 
Łatwiej je aprobować, gdy zrozumienie 
przesłanek uczyni je przedmiotem wła-
snego wyboru, otworzy pole do odpo-
wiedzialnego uzgadniania. Sprawczość 
nie oznacza swawoli.  
Różne konsekwencje kryzysu mogą 
skłaniać do zagubienia poczucia war-
tości i sensu realizowanego wcześniej 
planu życiowego. Nadchodząca obecnie 
fala dotkliwie, indywidualnie i zbiorowo 
odczuwanych skutków epidemii (m.in. 
żałoba, utrata pracy, zadłużenie, zała-
manie przedsiębiorczości, inne straty 
materialne) może wymagać wielorakiej 
pomocy państwa, ale i wielu ludzkich 
działań wspomagających oraz rzeczo-
wej gotowości do nadawania życiu no-
wego lub odnowionego znaczenia.
Ileż to razy rozmawialiśmy o nadziei, 
tożsamości, sprawczości i nadawaniu 
znaczenia w kontekście zdrowienia po 
kryzysach psychotycznych?    
Celem mojej krótkiej refleksji nie jest tu 
zacieranie różnic między różnymi kry-
zysami. Każdy z ich ma swój własny i 
swoisty rozmiar, czas, koloryt, zakres 
ryzyka, przyczyny i skutki, społeczną 
widzialność, ratowników i ofiary. Mam 
jednak mocne przekonanie, że dostrze-
żenie podobieństw składających się 
na dramat kryzysowego przesilenia, a 
zwłaszcza na poszukiwanie i wybór dróg 
jego przezwyciężania może okazać się 
nieoczekiwanie pomocne. 
Może posłuży też jako próba szukania 
wspólnego mianownika dla trudnych 
i bardzo trudnych, różnie wyrażanych 
doświadczeń ludzkich: dla podmioto-
wych przeżyć, dla osobowego cierpie-
nia, dla medycznych rozpoznań czy dla 
społeczno-kulturowych konwencji. Być 
może pozwala to marzyć, by zamiast 
sporu otworzyć pole do równoprawnej 
rozmowy między różnymi spojrzeniami 
oraz praktykami służącymi niesieniu, ale 
i przyjmowaniu pomocy.

Piśmiennictwo 
Andresen R.,  Oades L.G.,  Caputi P.  
Psychological recovery: beyond mental 
illness. Wiley-Blackwell, 2011.

Prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka
Instytut Psychiatrii i Neurologii, 

Mokotowskie Centrum
Zdrowia Psychicznego
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,,Huśtawka z opony''

I właśnie wtedy to się zaczęło
schizofreniczny koszmar
trwa
tak od wielu lat
czas przestał istnieć
jeden wymiar
choroba zawładnęła mną całkowicie
niby wszystko jest ok
a jednak nijak
szczęścia opary omijają mą twarz
tak od wielu lat
jestem DDA
życie składam z kawałków kolorowych lampionów
Pamiętam jak przed laty
siadałam na huśtawkę z opony
przedszkolny czas
momenty bezgranicznej szczęśliwości
czułam się jak ptak
który szybuje do sztangi
takiego czasu już nie ma
ani przyszłości
wszystko idzie do przodu
ale świat jest poza mną
wszystko jest dla Ciebie
w teorii
rozwiązań multum – wyjścia brak
mój schizofreniczny świat
próbuję odciąć pępowinę

Olga Kołodziejczyk

,,Otwarcie i zamknięcie''

Zapraszamy!
Na wielkie otwarcie

nadziei
przerażenia
modlitwy
odrętwienia

Niezależnie od koloru skóry
Zależnie od wierzenia

Przyjście osobiste odradzamy!
Transmisja online się odbędzie.
Gwarantujemy wrażenia obłędne!

Zamknięcie granic się dziś odbędzie!
Przychodźcie szumnie, klaskajcie tłumnie!

wstęgę zwiążemy
śpiewać nie będziemy
dla każdego mapa
i atlas świata 
a w środku wskazówki
gdzie dziś się nie lata

I oby do lata to nam przeminęło
wiatrem przewiało
w słońcu zginęło
bo mamy plany, bo mamy nadzieje

Dobry Boże zrób coś!
bo póki co to zły los
się nam w nos śmieje

śmieje i kaszle, dusi w samotności
pozbawia najmniejszego dotyku czułości

Barbara Łuckiewicz

,,Poezja''

Nie analizuj wiersza
Wiersz po to jest, by przy nim trwać
Ta myśl, co nasunie się pierwsza
Pozwala ci go najlepiej poznać

Z poezją jest tak jak z obłokiem
Dopiero taki, a już jest inny
Z poezją jest jak z pierwszym krokiem,
Ledwo go stawiasz, a już jesteś zwinny

Z poezją jest tak jak z miłością
Raz jest rozpaczą, smutkiem, to radością
Z poezją jest tak jak z obłokiem
Czytaj ją sercem, a nie tylko wzrokiem

Barbara Banaś

Piosenka dla Maryi Niepokalanej

Cześć Niepokalanej Pani,
Wszystkie kwiaty są dla Niej:
Śnieżyczki, krokusy, fiołki
Lilie, róże, chabry, dzwonki.

Dla Niej ptaki niebieskie,
Śpiewają jak najpiękniej:
Szpaki, skowronki, słowiki,
Drozdy, wilgi, czyżyki.

I my wszyscy razem
Przed Twoim obrazem
Klękamy z radością
Przed Bożą Miłością
W Tobie wcieloną, Święta,
Niepokalanie Poczęta.

Jola Janik

,,Przez przypadek''

Czy przez przypadek
Stał się ktoś przypadkiem
Człowieka takiego, jakim 
Jest w  świecie celowym?

Czy jeśli człowiek przyszedł
Na świat przez przypadek,
jego życie jest przypadkowe, 
nawet jeśli myśli,
że robi wszystko celowo?

Czym jest przypadek,
Skoro rzeczy wielkie
Dzieją się przez przypadek?

Dla Boga nasz przypadek
Jest częścią Planu.
Który On Sam stworzył,
Bo chciał…

A nie przez przypadek?

Anna Sawczak

***  

biała muszla 
na piaszczystej plaży
twarz smagana wiatrem
uśmiech powoli wraca na twarz

trwam w bezruchu
jak żaglówka bez masztu
by chwila radosna
zagościła na dłużej

na werandzie białego domku
pająki ciekawe tkają swe sieci
cisza i spokój

brzoza na wietrze
układa rymy
do szumu fal

za mną łzy słone
przede mną dal

Bóg słucha 
mej pokornej spowiedzi

czy przyjmie żal
i cele wyznaczy
bym zaczął inaczej?

Waldemar Gawron
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,,czym (dla mnie) jest modlitwa… ''

wchodzę do kościoła 
klękam 
czynię znak Krzyża

cisza

cóż Ci mam powiedzieć?
Ty wiesz wszystko

proszę
dziękuję 
przepraszam 
jak zalecał Papież Franciszek
chcę znać Cię od kuchni 
jak żona męża

cisza 

o zdrowie bo ważne
o życie bo ważniejsze
o zbawienie bo najważniejsze

(konfesyjne 
i
kontrowersyjne)
jednocześnie

choć
wiem to na pewno 

cisza 

za mamę 
za tatę
za… Ty wiesz przecież 
za powściągliwość 
za brak natchnienia 
za miłość własną 
egotyzm 
egoizm 
egocentryzm

ego 

zostaję sama 
mąż poszedł z inną 
która 
kochała go takim jaki jest 

nie wiedziała sama 
co brała 

cisza
Elżbieta Leśniak

,,Paradoksy''

Gdzie koniec jest początkiem
A spokój – szaleństwem
Nieraz stoi każde z nas
Choć zatrzymani w chwili
Nie przestajemy iść
I dalej – tym bliżej
Wciąż między jutrem a wczoraj
Czasami po prostu dziś.
Dzisiaj bez wspomnień
Dzisiaj bez planów
Czysta dzisiejszość w życiu
I życie w dzisiejszości
Chwile gdy umiemy się cieszyć.
Nieraz na siłę mówią mi
,,carpe diem''
Lecz to tak nie działa.
Moje ja samo wie
Kiedy chce chwytać dzień.

Anna Sawczak

***

Są prawdy o które się nie pyta 
Są prawdy przed nikim nie do odkrycia
Pomiędzy sacrum a profanum
Jest cały obszar życia

Barbara Banaś

,,Patrycja i róże''

powróżę Ci
panienko piękna
jesteś jak kwiat,
który zamiast słów
woń ponętną daje

zapomniał słów,
bo go przedrzeźniali
Ci, którym pieniądz
zakrył ciemne oczy…

różo wiatrów
różo herbaciana
płatek po płatku
zanoś prośby do Pana

niech Patrycja 
odzyska radość
bo tworzy, lecz piękno
dzieł jej przysłania pamięć
chwil tych, gdy była prześladowana

od Ewy to się zaczęło czy od Adama?
wiem, że to on winę zrzucił na sumienie
Ewy, bo stchórzył jego odwaga
dała nam losy i życie tułacze
Wybaczę Ci Ojcze ten błąd przedwieczny
gdy zamiast tworzyć świat coraz lepszy
przytulisz w bólu tych,
których odrzuciłeś…!!! 

Waldemar Gawron
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Mam na imię Tomasz i od 1,5 roku 
pracuję jako asystent zdrowienia 
w Centrum Zdrowia Psychicz-

nego w Zespole Zakładów Opieki Zdro-
wotnej w Cieszynie. Asystent zdrowienia 
to osoba, która osobiście doświadczyła 
kryzysu psychicznego i po jego przepra-
cowaniu stara się pośredniczyć między 
pacjentami a zespołem terapeutycznym 
w procesie zdrowienia. Daje ona przy-
kład i przede wszystkim nadzieję, że 
kryzys psychiczny jest możliwy do poko-
nania i warto podjąć wspólne starania, 
by tego dokonać. 
Właśnie zdrowienie i robienie małych, 
ale jakże ważnych kroków w tym kie-
runku jest dla mnie sensem działania.  
Wierzę, że połączenie terapii, zarówno 
farmakologicznej, jak i psychologicznej, 
daje dobre efekty. Mnie takie wsparcie 
pomogło – opieka lekarza psychiatry, 
psychologów, pielęgniarek zarówno na 
oddziale psychiatrycznym całodobo-
wym, jak i szczególnie na oddziale 
dziennym psychiatrycznym, rozmowy 
z innymi pacjentami. Terapia wyprowa-
dziła mnie ku zdrowiu; doprowadziła do 
momentu w moim życiu, w którym obec-
nie się znajduję ‒ do pomagania i wspie-
rania innych osób doświadczających 
kryzysu psychicznego.
Jako asystent zdrowienia na co dzień 
jestem członkiem Zespołu Leczenia 
Środowiskowego, gdzie razem z leka-
rzem, pielęgniarką lub psychologiem od-
wiedzam w domach pacjentów w czasie 
wizyt środowiskowych. Moja obecność 
jest świadectwem dla chorych, że nawet 
osoby po kryzysie psychicznym mogą 
wrócić do codziennych obowiązków. 
Obecność asystenta zdrowienia w tym 
trudnym czasie pandemii jest szczegól-
nie ważna zarówno dla pacjentów, jak 
i ich bliskich. Obserwuję, że obecnie 
panująca sytuacja wzbudza dodatkowy 
niepokój i niepewność wśród naszych 
podopiecznych. Część z nich korzystała 
z pomocy oddziału dziennego psychia-
trycznego. Działalność oddziału została 
chwilowo zawieszona, więc pacjenci 
zostali pozbawieni nie tylko treningu 
umiejętności społecznych i życia co-
dziennego, ale także kontaktów z innymi 
pacjentami. 
Czas pandemii wymusił zmiany w na-
szej codziennej pracy, głównie w zakre-
sie zachowania zasad bezpieczeństwa 
epidemiologicznego. W kontaktach z 
pacjentami stosujemy wszystkie zale-

cane środki ochrony indywidualnej, któ-
re nie pozostają bez wpływu na jakość 
kontaktu. Nie bez znaczenia pozostaje 
częstotliwość wizyt w domach pacjen-
tów, która musiała zostać zredukowa-
na do minimum. Noszenie maseczek 
utrudnia kontakt, gdyż mając zasłoniętą 
twarz nie jesteśmy w stanie odczytać 
wielu emocji. Nie możemy również zbyt 
długo przebywać  wspólnie w jednym 
pomieszczeniu i często nasza rozmowa 
jest  ograniczona czasowo. Uważam, że 
czas pandemii jest szczególnie trudny 
dla tych osób, dlatego pomimo krótkich 
rozmów z nimi staram się ich wspierać, 
opowiadam o swoich doświadczeniach 
oraz o swoim procesie leczenia i zdro-
wienia. Przekonuję ich do brania leków 
oraz do szukania rozwiązań, które są 
dobre. Pomimo to pacjenci nie zawsze 
chcą współpracować, są nieufni. Wzbu-
dzenie zaufania wymaga częstego kon-
taktu z naszej strony i wspólnej pracy 
całego zespołu. Dotyczy to zwłaszcza 
nowych osób, które po hospitalizacji na 
oddziale kontynuują leczenie w środowi-

Asystent zdrowienia.
Jego rola i praca w czasie pandemii

sku. Jest to zrozumiałe, więc cały zespół 
zachowuje zasady bezpieczeństwa epi-
demiologicznego podczas wizyt, bo to  
ważne dla pacjentów, ale tym bardziej 
mobilizuje nas to do  wizyt, większej 
czujności, większej opieki.  
Pomimo tych czasowych utrudnień pra-
ca w charakterze asystenta zdrowienia 
daje mi wiele satysfakcji. W pracy po-
ruszam się samochodem służbowym, 
bo zawsze lubiłem jazdę autem (byłem 
wcześniej przedstawicielem handlo-
wym). Cenię swoją pracę  i mam nadzie-
ję, że moi podopieczni także to czują. 
Cieszę się, że mogę pomagać ludziom 
znajdującym się w sytuacji, której sam 
doświadczyłem. Jestem przekonany, że 
poprzez swoją pracę przyczyniam się 
do zmniejszenia stygmatyzacji osób z 
zaburzeniami psychicznymi.  

Tomasz Haręża
asystent zdrowienia

Centrum Zdrowia Psychicznego
w Cieszynie
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Pracuję w Instytucie Psychiatrii i 
Neurologii w Warszawie, na od-
dziale leczenia zaburzeń afek-

tywnych (depresji i choroby afektywnej 
dwubiegunowej). Kiedyś, wiele lat temu, 
sama byłam pacjentką tego właśnie od-
działu. Oficjalnie jestem tu terapeutką 
zajęciową, choć z wykształcenia archi-
tektem i urbanistką, ale moja praca wy-
kracza poza ramy terapii zajęciowej. Na 
oddziale są też dwie panie psycholog i 
Ivan – asystent zdrowienia, wszyscy za-
trudnieni jesteśmy na pół etatu.
W instytucie, po pojawieniu się ko-
ronawirusa w kraju i wejściu w życie 
pierwszych obostrzeń, zaszły wyraźne 
zmiany. Najpierw rozwiązano oddzia-
ły dzienne. Potem do domów rozesłani 
zostali pacjenci z oddziałów otwartych. 
Ostały się tylko te zamknięte, takie jak 
mój. To dla mnie dobrze, bo lubię swoją 
pracę. W ostatnim czasie przychodzimy 
zmianowo, przy wejściu do budynku per-
sonel mierzy wszystkim temperaturę.
Ważną częścią pracy stały się zaku-
py dla pacjentów ‒ nie ma odwiedzin, 
wyjść z oddziału choćby do sklepiku czy 
bufetu, przepustek na weekend. Przez 
dłuższy czas rodziny nie mogły dostar-
czać paczek. A więc cokolwiek ‒ rzeczy 
pierwszej potrzeby jak i te dalszej ‒ mo-
gliśmy dostarczać tylko my, pracownicy. 
To spore wyzwanie, zwłaszcza gdy na 
oddziale było blisko 40 osób. Zamawia-
ne są głównie słodycze, papierosy i jabł-
ka. Jestem zadziwiona jak wiele cukru 
pochłaniają pacjenci: czekolady, cukier-
ki, ciastka, batony, ptasie mleczko…
W poprzednich latach o tej porze zajęcia 
często odbywały się na świeżym powie-
trzu ‒ relaksowaliśmy się na karimatach 
rozłożonych na zielonej łące, gimnasty-
ka z elementami tai-chi prowadzona była 
pod kwitnącymi jabłoniami. Zbieraliśmy 
młody szczaw na zupę, urządzaliśmy 
majowe pikniki. A teraz pacjenci są za-
mknięci, kwitnące drzewa mogą obser-
wować przez kraty. To dla mnie okrutne 
i mnie samej doskwierają te restrykcje. 
Reszta pozostała bez zmian ‒ prowadzę 
różnorodne zajęcia plastyczne ‒ rysuje-
my, lepimy, wycinamy, trochę majster-
kujemy. Tworzymy zakładki do książek, 
ikony, kompozycje z plam atramentu, 
biżuterię, tuszem chińskie pejzaże i pol-
skie akwarelą, czasem malujemy palca-
mi ‒ trudno wszystko wyliczyć. Ostatnio 
szyliśmy sobie maseczki. Sednem tych 
zajęć jest spotkanie i wspólne spędzanie 

Wiosna 2020
na oddziale zamkniętym

czasu i towarzyszące rozmowy, oderwa-
nie się od szpitalnej matni. Słuchamy 
muzyki. Dyskusje bywają niezwykle cie-
kawe, poważne i głębokie lub na tema-
ty całkowicie błahe. Swobodnie można 
ponarzekać na lekarzy i pielęgniarki 
albo opowiedzieć brzydki kawał. Bywa 
bardzo wesoło i mogę zaświadczyć, że 
cierpiący na depresję miewają poczu-
cie humoru, na poziomie abstrakcyj-
nym zwłaszcza! (W naszej klinice były 
kiedyś przeprowadzone na ten temat 
badania.) Prowadzę trzy razy w tygo-
dniu relaksację według Jacobsona lub 
Schultza, wizualizację.  Raz w tygodniu 
jest psychorysunek, trening uważności, 
trening funkcji poznawczych, psycho-
edukacja i od pewnego czasu dodatko-
wa psychoedukacja dla osób z CHAD. 
Wspiera mnie Ivan, któremu przypadają 
zajęcia ruchowe, warsztaty teatralne, 
lekcje języka rosyjskiego, bajkoterapia.  
Tradycją oddziału były czwartkowe ce-
remonie herbaciane w stylu chińskim 
‒ Ivan jest mistrzem herbacianym. Pi-
liśmy z malutkich czareczek siorbiąc i 
mlaszcząc, żeby docenić smak różnych, 
przeważnie drogich i wykwintnych her-
bat. Te jedne zajęcia z powodu epidemii 
zostały zawieszone. A za nimi pacjenci 
tęsknią szczególnie; kiedy nie było za-
kazu odwiedzin na ceremonię często 
przychodziły osoby już wypisane ‒ spę-
dzić razem czas i opowiedzieć co u nich 
słychać, jak jest „na wolności”. Teraz to 
niemożliwe.
Podstawową zasadą na naszym od-
dziale (co bardzo odbiega od praktyki 
na innych) jest to, że sami na równych 
prawach bierzemy udział w zajęciach. 
Podczas grupy wsparcia mówimy coś 
o sobie, zdejmujemy fartuchy ‒ także 
psycholodzy. Na psychorysunku rysuje-
my bez taryfy ulgowej, na warsztatach 
bawimy się ze wszystkimi. Oczywiście 
wymaga to wyczucia i zgody na to, żeby 
udzielać pacjentom informacji o sobie 
(jasne, że nie wszystkich!), ale zdecy-
dowanie poprawia atmosferę. Jesteśmy 
bardziej „my”, a nie „my i oni” ‒ personel 
versus chorzy. 
Przed epidemią stale było w zespole kil-
ku stażystów – psychologów, psychote-
rapeutów. Pacjenci mieli z nimi rozmowy 
wspierające, niezaprzeczalnie ogrom-
nie istotne. Teraz stażystom nie wolno 
przychodzić. Niektórzy nadal prowadzą 
wsparcie telefoniczne, jednak jest istot-
ny problem ‒ na oddziale nie ma miejsc 

gdzie można by pobyć samemu, bez 
obecności osób trzecich.
W rozmowach pacjentów i podczas grup 
wsparcia temat epidemii pojawia się 
rzadko lub wcale. Oddział żyje własnym 
życiem, oderwanym od świata zewnętrz-
nego. Ważne są relacje z innymi chory-
mi i personelem, bezsenność, obawy o 
wynik leczenia czy efekty uboczne do-
świadczane po lekach. Teraz na oddzia-
le pozostało 18 pacjentów. Wbrew ocze-
kiwaniom wielu osób (czytałam o tym 
artykuły w Internecie) stan cierpiących 
na zaburzenia afektywne się nie pogor-
szył. W moim odczuciu zaburzenia te są 
w dużym stopniu niezależne od sytuacji 
zewnętrznej. Myślę o realnie chorych, 
o klinicznych przypadkach depresji czy 
CHAD, nie o osobach „depresyjnych”. 
To akurat dobrze. Jest niewiele nowych 
przyjęć.
Praca jest dla mnie rodzajem terapii, bo 
zdecydowanie nie źródłem utrzymania. 
Na rękę dostaję niecały tysiąc złotych. 
Pewnie dostawałabym mniej, gdyby pra-
wo na to zezwalało. Na szczęście mam 
też niewielka rentę i inne źródła docho-
du. Zmagam się z chorobą psychiczną, 
która jest chorobą nawracającą i co ja-
kiś czas daje o sobie znać. Mam też, 
od blisko dwóch lat, od operacji guza 
mózgu, problemy natury neurologicznej, 
niedowłady, cukrzycę, co utrudnia mi 
funkcjonowanie. Przychodząc na odział 
czuję, że robię coś naprawdę ważnego. 
Dla odmiany są dni, kiedy myślę, że nie 
mam siły i nie dam dalej rady. Profesor, 
kierownik kliniki, mówi mi wtedy „od nie-
pracowania sił pani nie przybędzie” i ma 
rację, choć bywa bardzo ciężko. 
Moja praca pozwala mi przebywać z 
ludźmi, których lubię, zarówno z pacjen-
tami ‒ część wraca regularnie i z tymi 
już się zżyłam, jak i personelem, który 
cenię i przez który czuję się doceniana. 
To jest jej ogromna wartość. Inaczej ma 
się sprawa z niektórymi z pielęgniarek, 
ale nigdzie nie jest przecież idealnie.
AKTUALIZACJA
Na oddziale psychogeriatrycznym w In-
stytucie stwierdzono przypadki korona-
wirusa u pacjentów i u lekarza. Mają być 
wprowadzone nowe ograniczenia.

Paula Elżbieta Kowalczyk 
terapeuta zajęciowy 

Instytut Psychiatrii i Neurologii
w Warszawie,

Oddział leczenia zaburzeń afektywnych
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Telefoniczne wsparcie
Relacja Basi:
Mam na imię Basia. Jestem osobą po 
kryzysie psychicznym. Ponieważ obec-
nie jesteśmy „zamknięci” w domach, po-
trzebujemy kontaktów z innymi ludźmi. 
Sądziłam, że nikt do mnie nie zadzwoni, 
by się poradzić. Okazało się, że zaufa-
ła mi jedna osoba, która regularnie do 
mnie dzwoni. Rozmawiamy o jej proble-
mach. Staram się ją wzmocnić dobrym 
słowem.  Moja strategia to wysłuchanie 
drugiej osoby oraz udzielenie porady. 
Wymaga to ode mnie także cierpliwości. 
Nie jest to jednak dla mnie problemem. 
Te rozmowy są też dla mnie formą te-
rapii. Dzięki tym rozmowom czuję się 
potrzebna.
Relacja Marysi:
Ten dyżur telefoniczny to mój debiut w 
towarzyszeniu ludziom w takiej formie. 
Do tej pory spotykałam się z potrzebu-
jącymi rozmowy twarzą w twarz. Tak 
jak do Basi dzwoni do mnie jedna oso-
ba. Te rozmowy są długie. Trwają przez 
cały dwugodzinny dyżur. Jak się wydaje, 
powodem tych telefonów jest dojmująca 
samotność. Ja staram się dać drugiej 
osobie prawdziwą obecność, swoją sta-
łość i spokój. A także przestrzeń. Bardzo 
uważam, aby wobec osoby, która do 
mnie telefonuje nie prezentować swoich 
poglądów, ani nie dawać tzw. „dobrych 
rad”. Cieszę się, mogąc innym ofiarować 
czas, wysłuchanie i uważność.
Relacja Krysi:
Są różne dni i różne dyżury. Parę razy 
zdarzyło się, że nie zadzwonił nikt. Cza-
sami nie odkładam słuchawki przez 
dwie godziny, zmieniają się tylko roz-
mówcy. Problemy są różne i różnego 
kalibru. Część osób potrzebuje zwykłej 
rozmowy, towarzyszenia, otrzymania 
zrozumienia. Inni mają bardziej skom-
plikowane sytuacje, które wymagają 
kompleksowej pomocy z wielu źródeł. 
Bez względu na to, zawsze moi roz-
mówcy byli mi wdzięczni za poświęco-
ny im czas, wyciągniętą pomocną dłoń i 
wysłuchanie. Moim zdaniem, najcenniej-
sze, co mogę dać drugiemu człowiekowi 
w takiej sytuacji, to otworzyć serce na 
niego i jego historię. To niby niewiele, a 
wiem, że potrafi zmienić bardzo dużo. 
Małe rzeczy potrafią zmieniać świat i 
cieszę się, że w takim projekcie mogę 
uczestniczyć.

Krystyna Matyjasek
Barbara Surma
Maria Poczobut 

Grupa Ex-In przy Centrum Psychiatrii
w Katowicach

naszej codziennej rutynie. Jednak stało 
się. Od połowy marca obserwujemy, jak 
bardzo pomocne i skuteczne są "nasze 
sposoby”, czyli WRAP – Wellness Reco-
very Action Plan ( Aktywny Plan Powrotu 
do Zdrowia)  w utrzymaniu dobrego hu-
moru, optymizmu, poczucia sprawczości 
i jednocześnie bezpieczeństwa wiruso-
logicznego. WRAP został opracowany 
przez Mary Ellen Copeland, pedagog i 
rzeczniczkę zdrowia psychicznego, któ-
ra doświadczyła kryzysu swojej mamy i 
własnego. Ta metoda opiera się na sku-
pianiu się na tym, co nam pomaga. Jakie 
czynności wykonywane codziennie, raz 
na tydzień lub  w większych odstępach 
czasu pomagają nam być  w dobrej for-
mie. Uczymy się, co działa na nas ne-
gatywnie, co jest dla nas wyzwalaczem 
choroby, jakie mamy objawy zwiastu-
nowe; opracowujemy nasz własny plan 
kryzysowy i plan wychodzenia z kryzy-
su. Chcemy się nimi dzielić.
Jak działamy?
Stworzyliśmy sieć telefonicznego wspar-
cia.  Można do nas dzwonić od ponie-
działku do soboty. W czasie rozmów mo-
żecie dzielić się swoimi przeżyciami, być 
wysłuchanymi lub otrzymać informację o 
profesjonalnych formach pomocy. Każ-
dy z nas ma za sobą poważne kryzysy. 
Wiemy, że one się kończą i że można z 
nich wyjść.
Jak nam się rozmawia z naszymi pod-
opiecznymi?

Uczestnicy grupy EX-IN  udzielają 
wsparcia. Pod tym hasłem jest 
realizowana akcja pomocy oso-

bom w kryzysie psychicznym w czasie 
pandemii koronawirusa. Jej pomysł zro-
dził się w momencie, gdy profesjonaliści 
pracujący w Centrum Psychiatrii w Kato-
wicach zaproponowali swoją bezpłatną 
pomoc w formie dodatkowych teleporad 
dla osób w potrzebie. Środowisko eks-
pertów przez doświadczenie postanowi-
ło także włączyć się do akcji.
Kim jesteśmy?
Eksperci przez doświadczenie, popu-
larnie zwani EX-IN-ami, to grupa osób, 
która kształci się, trenuje  i doskonali 
swoje umiejętności w pomaganiu innym 
osobom w kryzysach psychicznych
Grupa EX-IN spotyka się regularnie od 
2014 r.  w Centrum Psychiatrii w Katowi-
cach Szopienicach, prowadzi ją dr Ewa 
Rudzka-Jasińska. Cykle szkoleniowo- 
warsztatowe  były prowadzone przez 
trenerów szkoleniowców  programu Asy-
stentów Zdrowienia i Otwartego Dialogu.
Nasze kompetencje polegają na umie-
jętności utrzymania zdrowia psychiczne-
go własnego na poziomie przynajmniej 
dostatecznej samosatysfakcji i dobrego 
funkcjonowania psychospołecznego. 
Programowo szkoliliśmy się także w 
pomaganiu innym, którzy są w kryzysie 
psychicznym.
Dlaczego teraz?
Nikt nigdy nie przewidywał oczywiście 
pandemii, ani idących za nią zmian w 
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Osoby chorujące psychicznie od 
lat stopniowo wychodzą poza 
rolę pacjenta psychiatrycznego 

(Cechnicki A., Liberadzka A., Nowe role 
osób chorujących psychicznie w lecze-
niu i zdrowieniu, „Psychiatria Polska”). 
Nowo przyjmowane przez nie role to 
m.in.: rola edukatora – osoby dzielącej 
się swoimi doświadczeniami choroby 
i jej pokonywania, rola badacza (np.  
,,O barierach w zatrudnieniu i pracy ‒ 
perspektywa beneficjentów’’ Janik J., 
Wroński K.; „Potrzeby osób chorują-
cych psychicznie w Małopolsce – raport 
z badań” Liberadzka A., Kurbiel D.), 
ostatnio coraz częściej rola selfadwo-
kata – rzecznika interesów swojej grupy 
– taką rolę spełniają m.in. społecznicy 
działający na rzecz osób chorujących 
psychicznie zrzeszeni w  Akademii Li-
derów Cogito czy reprezentanci ruchu 
działający w Zespole do spraw pilotażu 
programu psychiatrii środowiskowej w 
ramach NPOZP, osoby będące członka-
mi Rady do spraw Zdrowia Psychiczne-
go przy Ministerstwie Zdrowia oraz za-
trudnione w Biurze ds. Pilotażu NPOZP. 
W ostatnim czasie konstytuuje się 
zupełnie nowa rola – asystenta zdro-
wienia, którego można określić jako: 
towarzysza, mediatora, motywatora, 
pełnomocnika, rzecznika, mentora – 
pracownika wchodzącego w skład ze-
społów terapeutycznych pracujących z 
osobami chorującymi psychicznie.
W niniejszym krótkim tekście pragnę 
przedstawić, jakie są oczekiwania 
względem asystentów zdrowienia za-
równo ze strony profesjonalistów, jak 
i innych pacjentów, jakie towarzyszą 
temu lęki i obawy oraz jak wyglądają 
przygotowania do pełnienia tej roli na 
przykładzie jednego z kursów.
Autorem badania na temat oczekiwań 
jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwo-
ju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej 
we współpracy ze Stowarzyszeniem 
„Otwórzcie Drzwi” oraz Zakładem Psy-
chiatrii Środowiskowej CMUJ. Celem 
było zebranie opinii, tak by móc rzetel-
nie przygotować się do przeprowadze-
nia kursu asystenta zdrowienia. Opra-
cowano i przygotowano dwie ankiety 
– jedną skierowaną do profesjonalistów 
pracujących z osobami chorującymi 
psychicznie, drugą do samych osób 
chorujących psychicznie.
Badanie jest jeszcze w toku, wciąż na-

Asystent zdrowienia –
oczekiwania i przygotowanie

pływają odpowiedzi, ale wstępne wnio-
ski z ankiet, które zostały zebrane do tej 
pory, zostały opracowane i wykorzysta-
ne przy konstruowaniu założeń kursu. 
Na dzień pisania niniejszego tekstu na-
płynęło do nas 47 ankiet od profesjona-
listów  i 50 ankiet od pacjentów.
Wstępna analiza ankiet dla profesjo-
nalistów wskazuje, że mają oni bardzo 
wysokie oczekiwania względem przy-
szłych asystentów zdrowienia. Według 
profesjonalistów asystenci zdrowienia 
powinni posiadać następujące umiejęt-
ności i wiedzę:
1) związane z przepracowaniem cho-
roby oraz zdrowieniem: pełny wgląd w 
chorobę, znajomość jej objawów i spo-
sobów leczenia (niealternatywnego!),  
wiedza nt.  procesu chorowania, leków, 
znajomość jednostek chorobowych; 
znajomość podstaw ‒ psychologii, psy-
choterapii, terapii zajęciowej oraz  sze-
roko rozumianej pomocy społecznej;
2) związane z umiejętnościami mięk-
kimi,  głównie skoncentrowane wokół 
komunikacji, nawiązywania więzi, rela-
cji, takie jak na przykład: umiejętność 
współpracy z zespołem oraz osobami, 
które potrzebują pomocy i ich rodzina-
mi, umiejętność bycia w dialogu, umie-
jętność nawiązywania pozytywnej rela-
cji oraz podtrzymania jej, przyjmowania 
postawy rozumiejącej, umiejętność 
przekonywania i osiągania kompromisu, 
tolerowanie i akceptowanie odmienno-
ści,  radzenia sobie ze stresem, niesie-
nia, ale też sięgania po pomoc, stawia-
nia granic; 
3) związane z nastawieniem do obo-
wiązków w pracy i współpracowników: 
asertywność względem kadry, umiejęt-
ność pracy w zespole, szczerość w re-
lacji z przełożonym, odpowiedzialność, 
rzetelność, wytrwałość, entuzjazm, sta-
bilność, uczciwość, podejmowanie ini-
cjatywy, umiejętność działania pod pre-
sją, obowiązkowość, kompetentność.
Profesjonaliści  mają także sporo obaw 
i lęków związanych z perspektywą za-
trudniania asystentów zdrowienia. Naj-
częściej wymieniane to: ryzyko nawrotu 
choroby u asystentów zdrowienia, brak 
odporności, dystansu, nieumiejętność 
trzymania granic. Wiele obaw dotyczy 
przyszłej pracy w zespole terapeutycz-
nym, jako potencjalnie trudne wymie-
niane są: nieumiejętność współpracy, 
konieczność „kontrolowania się” w 

rozmowach przy asystentach zdrowie-
nia, niewiedza, jak przekazywać sobie 
informacje dotyczące danych wrażli-
wych i rokowania, trudności wentylo-
wania emocji przez personel w trakcie 
przerw. Obawy budzą się też w związku 
z niejasnością roli asystenta zdrowienia 
zarówno dla samego asystenta,  jak i 
zespołu oraz pacjentów. Część psycho-
terapeutów mówi nawet o możliwym 
negatywnym wpływie na pacjentów. 
Wśród zagrożeń wskazują: możliwość 
nieprofesjonalnego prowadzenia pa-
cjenta, nieumiejętność zdystansowania 
od własnych przeżyć, bagatelizowanie 
problemów podopiecznego czy propa-
gowanie alternatywnych metod lecze-
nia.
Większość profesjonalistów uważa, 
że asystent zdrowienia powinien mieć 
zapewnione dodatkowe wsparcie. Naj-
więcej osób wskazuje na konieczność 
wsparcia superwizora oraz wsparcie 
całego zespołu terapeutycznego, jako 
wskazane wymienione są także grupy 
Balinta i inne grupy wsparcia. Ważne 
jest także, by asystent zdrowienia był 
w stałym kontakcie ze swoim lekarzem 
prowadzącym i/lub psychoterapeutą.
Jeśli chodzi o oczekiwania pacjentów 
względem asystentów zdrowienia to 
także  są one dosyć wysokie i w wielu 
miejscach zgodne z oczekiwaniami pro-
fesjonalistów. Najczęściej powtarzają-
cym się postulatem było, by posiadał on 
wiedzę o chorowaniu i sposobach zdro-
wienia, by miał przepracowaną własną 
historię chorowania i zdrowienia i potrafił 
się nią dzielić zarówno z podopiecznym, 
rodziną, jak i personelem placówki, w 
której będzie zatrudniony. Jeśli chodzi 
o rolę, jaką ma pełnić, to najczęstsze 
odpowiedzi wskazują, że powinien być 
towarzyszem oraz pośrednikiem między 
chorym a zespołem terapeutycznym i/
lub rodziną. Pacjenci mają bardziej kon-
kretne wyobrażenia, w czym asystent 
zdrowienia może pomóc, czym może 
się zajmować. Oczekują, że asystent 
zdrowienia będzie: pomagał zrozumieć 
chorobę, motywował do leczenia, potra-
fił zrobić plan na kryzys (chronił przed 
nawrotem choroby), będzie wsparciem 
dla chorego i jego rodziny,  będzie znał 
działanie leków, będzie aktywizował 
do różnych form działania (w tym do 
podjęcia pracy), będzie pośredniczył w 
różnych sprawach urzędowych. Sporo 
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osób wskazywało także takie zajęcia 
dla asystenta zdrowienia: prowadzenie 
prelekcji zdrowia psychicznego, udział 
w terapii zajęciowej, rozmowy (najczę-
ściej wskazywane) i spacery, wspólne 
gry, wsparcie pacjentów w rozwoju zain-
teresowań, towarzyszenie na wyciecz-
kach organizowanych przez zatrudnia-
jącą placówkę.
Wśród pożądanych cech, którymi powi-
nien odznaczać się asystent zdrowie-
nia są według pacjentów: cierpliwość, 
empatia, mądrość, komunikatywność, 
rzetelność, umiejętność słuchania, inte-
ligencja, życzliwość, spokój, opanowa-
nie, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, 
zaradność, pomysłowość, dystans. 
Co ciekawe, pacjenci także mają lęki i 
obawy związane z wprowadzaniem pro-
fesji asystenta zdrowienia. Najogólniej  
można je podzielić na dwie grupy. Pierw-
sza grupa obaw skoncentrowana jest 
wokół tematu, czy asystent zdrowienia 
zasymiluje się z zespołem terapeutycz-
nym, czy zespół go przyjmie i na jakich 
prawach. Było sporo wypowiedzi, gdzie 
zostały wyrażone wprost obawy o nie-
chęć profesjonalistów do wprowadzenia 
do placówek asystentów zdrowienia, 
obawy o potencjalny konflikt pomiędzy 
asystentami zdrowienia a profesjonali-
stami. Druga duża grupa obaw związa-
na jest z pytaniem, czy asystenci zdro-
wienia podołają nowej roli, czy uniosą 
ciężar, czy sami nie będą mieć nawrotu 
choroby, czy nie będą się zbyt szybko 
wypalać i czy nie zapłacą za to zbyt wy-
sokiej ceny, jaką jest utrata zdrowia.
Jak widać, niektóre oczekiwania pro-
fesjonalistów i pacjentów względem 
asystentów zdrowienia są spójne, jak 
na przykład pełna zgoda, aby asystent 
zdrowienia posiadał wiedzę o chorobie 
psychicznej i zdrowiu. Są jednak wy-
raźne różnice w tych oczekiwaniach: 
dla pacjentów wystarczającą wydaje się 
być wiedza bazująca na własnym do-
świadczeniu asystentów zdrowienia, te-
rapeuci większy nacisk kładą na wiedzę 
wyuczoną, nabytą. Pacjenci ponad wie-
dzę książkową, kursową przedkładają 
odpowiednie nastawienie i takie cechy 
charakteru jak: cierpliwość, wytrwałość, 
wyrozumiałość, komunikatywność.
Pacjenci kładą większy nacisk na towa-
rzyszenie; łatwiej jest im wyobrazić so-
bie asystenta zdrowienia zatrudnionego 
w placówce, w której aktualnie przeby-
wają. Mają dla asystentów zdrowienia 
konkretne zadania i widzą, że może 
to dla nich być realna pomoc w co-
dziennym funkcjonowaniu. Podkreślają 
aspekt nadziei – „skoro im się udało, 
to dla mnie też jest szansa”. Zwracają 
uwagę, że asystenci zdrowienia mogą 
być odciążeniem dla zespołu terapeu-
tycznego, czego zdają się nie zauwa-

żać terapeuci. Terapeuci bardziej prze-
żywają to w kontekście  dodatkowego 
obciążenia zespołu ‒ oprócz opieki nad 
pacjentami – opieka i  superwizja dla 
asystentów zdrowienia.
Wyniki powyższych ankiet, które bar-
dzo skrótowo zostały powyżej przed-
stawione, pomogły nam ubogacić na-
sze własne przemyślenia, obserwacje 
i wiedzę, co łącznie stało się bazą do 
merytorycznego przygotowania kursu. 
Przy przygotowaniach postawiliśmy na 
pracę zespołową. Zespół złożony z pro-
fesjonalistów i osób z doświadczeniem 
choroby psychicznej wspólnie opraco-
wał w toku wielu spotkań, narad,  a na-
wet wspólnego wyjazdu do Szczawnicy, 
główne założenia kursu oraz podstawy 
merytoryczne. Z ustaleń, które wspól-
nie wypracowaliśmy i wdrożyliśmy, naj-
ważniejszymi wydają się te dotyczące 
rekrutacji oraz długości kursu, a także 
poszczególnych zagadnień meryto-
rycznych. Jeśli chodzi o rekrutację, to 
uważamy, że jest to bardzo ważny ele-
ment i przykładamy do niej dużą wagę. 
Przyjęliśmy dwa podstawowe kryteria 
rekrutacji: 1) doświadczenie kryzysu 
psychotycznego i 2) minimum 2 lata 
psychoterapii własnej – oba kryteria po-
winny być udokumentowane na pierw-
szym etapie rekrutacji. Drugim etapem 
rekrutacji były rozmowy rekrutacyjne 
prowadzone w parach: profesjonalista 
psycholog i osoba z doświadczeniem 
kryzysu psychicznego. W trakcie roz-
mów zwracaliśmy uwagę na motywa-
cję, ale też na cechy osobowości, które 
predysponują naszym zdaniem do upra-
wiania tego nowego zawodu.
Jeśli chodzi o długość kursu i jego za-
kres merytoryczny, to wspólnie ustalili-
śmy, że będzie to 10 modułów dwudzie-
stogodzinnych, a ich zakres obejmuje:
Komunikację nastawioną na  nawiązy-
wanie relacji, asertywność w relacjach, 
komunikację niewerbalną, czynniki 
warunkujące komunikowanie terapeu-
tyczne, komunikację z zespołem te-
rapeutycznym, komunikację z rodziną 
chorego, specyfikę komunikowania się 
z osobami chorującymi psychicznie.
Wiedzę o chorobie ‒ fazy choroby, 
osobiste doświadczenie i sposoby ra-
dzenia sobie, droga do zdrowienia, 
wgląd w chorobę i problematyka piętna, 
konfrontacja z własnymi przeżyciami, 
autoidentyfikacja mocnych i słabych 
cech, stygmatyzacja i autostygmatyza-
cja ‒ sposoby radzenia sobie. Ponadto  
zniekształcenia poznawcze: czym są, 
jak wpływają na codzienne funkcjono-
wanie, przykłady najczęściej występują-
cych zniekształceń poznawczych, spo-
soby radzenia sobie. 
Zdrowienie ‒ sposoby rozumienia poję-
cia „zdrowie”, zdrowienie jako proces, 

deinstytucjonalizacja  i normalizacja 
procesu zdrowienia, etapy dochodzenia 
do zdrowia, czynniki sprzyjające zdro-
wieniu.
Współpracę ‒ czym jest współpraca, 
jak dobrze współpracować. Współpraca 
z instytucjami w kontekście możliwości 
radzenia sobie z chorobą; od  oddziałów 
stacjonarnych i dziennych poprzez śro-
dowiskowe formy rehabilitacji chorych 
do projektów pracy i zatrudnienia. Po-
nadto współpraca  w interdyscyplinar-
nym zespole terapeutycznym (m.in. za-
gadnienie ról zespołowych), współpraca 
ze społecznością zawodową, współpra-
ca z pacjentem/klientem i rodziną.
Zagadnienia etyczne ‒ pojęcie etyki w 
kontekście pracy z drugim człowiekiem, 
ustawa o ochronie zdrowia psychicz-
nego, standardy etyczne w pomocy 
psychologicznej, tajemnica zawodowa, 
specyfika relacji terapeutycznej, rola 
rozwoju osobistego i podnoszenia kwa-
lifikacji w praktyce zawodowej, zasady 
etyczne asystenta zdrowienia.
Zainteresowanym uczestnikom kursu 
proponujemy miejsca stażowe lub po-
średniczymy w ich uzyskaniu.
Ważnym ustaleniem była też kwestia 
certyfikacji przyszłych asystentów zdro-
wienia. Po dyskusjach ustaliliśmy, że 
wszyscy uczestnicy kursu będą dosta-
wać zaświadczenie o ukończeniu kursu 
(przy minimum 90% obecności). Na-
tomiast certyfikaty asystenta zdrowie-
nia będą przyznawane przez nas bar-
dziej uznaniowo na podstawie decyzji 
wszystkich prowadzących w zależności 
od zaangażowania uczestników i ich 
postępów w trakcie kursu.
Na zakończenie wspomnę, że pierwsza 
edycja kursu dobiega końca. Byliśmy 
zaskoczeni przede wszystkim skalą 
zainteresowania, która przerosła na-
sze przewidywania, jak również bardzo 
wysoką motywacją i zaangażowaniem 
uczestników. Od września planujemy 
drugą edycję kursu ‒  na podstawie 
wciąż napływających zapytań i zgło-
szeń widzimy, że potrzeba jest ogrom-
na. Mamy nadzieję wyszkolić kadrę, 
która będzie w stanie sprostać oczeki-
waniom, jakie są wobec niej stawiane 
i wyzwaniom, jakie przyniesie praca w 
tym zawodzie.

Tekst przygotowywany do „Psychiatrii"

Anna Liberadzka 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
Stowarzyszenie "Otwórzcie Drzwi"  

Kraków
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Fizyczny dotyk. Pocałunki i przytu-
lenie wyzwalają oksytocynę, hor-
mon dobrego nastroju. Jeśli nie 

masz partnera, poproś przyjaciółkę, by 
cię porządnie wyściskała. To cudowna 
rzecz powiedzieć przyjaciołom, że po-
trzebujecie uścisków! Mam szczęście, 
że moja dziewczyna wyczuwa, kiedy 
się za mało przytulamy i przypomina mi, 
że gdy brak jej objęcia, czuje się wprost 
chora!
Pogawędka. Zadzwoń do kogoś, o kim 
wiesz, że wysłucha cię bez osądzania. 
Jeszcze lepiej, jeśli to przyjaciel, który 
ma poczucie humoru. Jeśli nie masz w 
pobliżu nikogo takiego, uśmiechaj się, a 
nawet zagaduj nieznajomych w drodze 
do pracy. Sprawdź sam, ilu ci odpowie!
Przypomnij sobie, że masz szczęście. 
Wdzięczność to wspaniała rzecz. Spisz 
parę rzeczy, za które jesteś wdzięczny 
i pamiętaj, żeby doceniać to, co masz.
Wyjdź z domu. Pooddychaj trochę 
świeżym powietrzem i rozruszaj mię-
śnie. Im piękniejszy widok na spacerze, 
tym lepiej się poczujesz. Spacer pozwa-
la doskonale odświeżyć myśli, a bada-
nia naukowe udowodniły, że kontakt z 
naturą korzystnie wpływa na zdrowie, 
szczęście i samoocenę, zmniejsza iryta-
cję i pomaga wejść w stan medytacyjny 
kosztem niewielkiego wysiłku. Jeśli jed-
nak masz podjąć ważną decyzję, za-
wsze rób to w zaciszu swojego pokoju.
Rusz się! Pozwól swojemu sercu ro-
bić to, w czym jest dobre, i niech krew 
szybciej krąży ci w żyłach. Ćwiczenia, 
szczególnie te na świeżym powietrzu, 
pomagają spojrzeć na wszystko z pew-
nej perspektywy. Dzięki nim poczujesz, 
że żyjesz. Idź się przebiec, wybierz się 
na szybki spacer albo przejedź się na 
rowerze, lub też wybierz jakiś inny ro-
dzaj przemieszczania się za pomocą 
siły własnych mięśni (na przykład rolki 
czy hulajnoga).
Zmocz się wodą! Zwilżenie twarzy 
zimną wodą, pływanie albo prysznic nie 
tylko wpływają na dobre samopoczucie, 
ale też uaktywniają występujący u ssa-
ków odruch nurkowania, który uspraw-
nia oddychanie, dostarczając tlen do 
wszystkich ważnych narządów ciała, 
zwłaszcza do serca i mózgu. Ten odruch 
pojawia się u nas już wtedy, gdy zmo-
czymy twarz zimną wodą.
Medytuj. Nie musisz siedzieć po turecku 
i być buddystą zen, żeby osiągnąć wyż-

Sposoby na lepszy nastrój
(nie tylko w czasie pandemii)

szy stan świadomości. Wystarczy zwol-
nić, skupić się na jednej prostej czynno-
ści (na przykład uprawianie ogrodu czy 
sadzenie kwiatków, czytanie książki czy 
malowanie ściany) i przy tym wyciszyć 
wszelkie urządzenia, a także umysł, by 
zmniejszyć rozproszenie, stres i niepo-
kój.
Nie szukaj szczęścia, tylko je sobie 
daj. Zrób sobie detoks od Internetu. Me-
dia społecznościowe to prawdziwe utra-
pienie, jeśli często zdarza ci się wstać z 
łóżka lewą nogą. Uwalniają neuroprze-
kaźnik dopaminę, nazywaną „prze-
kaźnikiem przyjemności”, związaną z 
motywacją i nagrodą. Prosta (i niestety 
płytka) gratyfikacja, jaką dają czyjeś lajki 
albo zdjęcia puszystych kotków, uaktyw-
nia w naszym mózgu szlaki „przyjemno-
ści”, ale twój mózg nie jest głupi i wie, że 
można wybrać zdrowszy sposób uwal-
niania dopaminy – na przykład przez 
zaspokojenie ciekawości.
Porozpieszczaj się. Raczej nie dora-
dzam tego rano, bo wtedy satysfakcję 
przynosi nam „zdobywanie nagrody”  
przez różne prace, i wtedy włącza się 
dopamina. Najlepiej to zrobić w spokoj-
niejszych chwilach, na przykład wieczo-
rami czy w weekendy. Nie zapomnij wte-
dy zadbać o siebie, na przykład przez 
ciepłą kąpiel, ciekawą lekturę czy coś 
innego, co cię odpręża. Doradzam cze-
koladę! 
Stwórz swój nastrój. Innym świetnym 
sposobem na pozytywne  nastawienie 
jest kontrolowanie tego, co cię otacza i 
jakie dostajesz bodźce. Wyłącz powia-
domienia. Zrób porządek na biurku i 
wokół siebie. Pościel łóżko. Zrób play-
listę ulubionych piosenek, które dają ci 
radość, i śpiewaj do wtóru. Tak, muzyka 
też wyzwala dopaminę. Chcesz jej wię-
cej? Śpiewaj razem z innymi!
Kładź się do łóżka wyciszony. Bę-
dziesz spać lepiej, jeśli w sypialni nie 
będzie komputera czy telewizora. Jeśli 
położysz się do łóżka zadowolony, taki 
też się obudzisz (nawet jeśli będziesz 
miał zły sen, lepiej sobie z nim pora-
dzisz). Wymocz się w wannie albo weź 
prysznic przed snem, i nie jedz na noc 
za dużo słodkich rzeczy (choć odrobina 
czekolady z pewnością nie zaszkodzi!)
Bądź miły. Owszem, najpierw powinie-
neś zadbać o siebie (tak jak w samolo-
cie najpierw nakłada się maskę tlenową 
sobie), ale nasza ukochana oksytocyna 

pojawia się w nas, gdy okazujemy innym 
emocjonalne ciepło. Uśmiech, jakiś pre-
zencik, wysłuchanie przyjaciela w po-
trzebie albo zwykłe otworzenie komuś 
drzwi zdziała wiele dobrego. Czy wiesz, 
że oksytocyna chroni również serce, bo 
obniża ciśnienie krwi i redukuje stany 
zapalne? Życzliwość jest dobra dla ser-
ca (i całej reszty twojej osoby!)
Zjedz na dworze. Poważnie, spróbuj. 
Weź kanapkę (albo kebaba) i usiądź na 
jakimś wzgórzu czy koło rzeki. Delektuj 
się. Smakuje lepiej niż w zamkniętym 
pomieszczeniu, prawda?
Przypomnij sobie, że jesteś mały. Pa-
miętaj, że jesteśmy cudownie niezna-
czący. Spójrz na gwiazdy, na szerokie 
przestrzenie, zamknij oczy i wyobraź 
sobie, że jesteś pośrodku oceanu. Je-
steśmy drobnym punkcikiem w porząd-
ku rzeczy, ale też mamy na tyle szczę-
ścia, że rozumiemy, jak niewiarygodną 
sprawą jest to, że tu jesteśmy. Lepiej 
to docenić niż dać się uwikłać drobnym 
stresom, jakie towarzyszą nam jako lu-
dziom, bo dzięki temu nasze dni zyskają 
magiczną perspektywę.
Daj się ponieść wyobraźni. Najwspa-
nialszym narzędziem samorozwoju jest 
wyobraźnia, a najlepiej działa, gdy nic 
jej nie rozprasza. Jako dorośli najczę-
ściej jesteśmy jej pozbawieni, bo nas jej 
oduczono, i musimy dać jej przestrzeń, 
by mogła wzrastać. Naucz się grać na 
jakimś instrumencie, naucz się rysować, 
malować albo kręcić filmy, przez cały 
czas wyobrażając sobie, jakie piękno 
możesz wykreować. Albo wyobraź so-

na zdjęciu
Dave Cornthwaite
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wszechstronne postępowanie terapeu-
tyczne (np. osobom z urazami po pró-
bach odebrania sobie życia, czy oso-
bom z depresją po udarach mózgu lub 
w przebiegu ciężkiej cukrzycy). Korzyści 
są ewidentne i z perspektywy kilkudzie-
sięciu lat liczba oddziałów psychiatrycz-
nych w szpitalach ogólnych wzrasta.
Zasadniczym problemem oddziałów 
psychiatrycznych jest nieuwzględnia-
nie ich specyfiki przez NFZ – od blisko 
20 lat skazane są one na przynoszenie 
strat, które pokrywane są przez docho-
dy innych oddziałów szpitalnych, co 
oczywiście jest przyjmowane przez ich 
personel negatywnie. Szacunki NFZ są 
robione dla oddziału liczącego około 70 
łóżek. W oddziałach psychiatrycznych 
w szpitalach ogólnych większe są tzw. 
koszty ogólnozakładowe (bazy szpital-
nej), niż w szpitalach psychiatrycznych, 
więcej jest pacjentów wymagających 
kosztownego leczenia współwystępują-
cych chorób somatycznych. 
W celu zabiegania o zaspokojenie po-
trzeb omawianych oddziałów założone 
zostało w 2015 roku Stowarzyszenie 
Oddziałów Psychiatrycznych w Szpita-
lach Ogólnych. Niestety systematyczne 
działania w celu poprawy finansowania 
tych oddziałów nie przyniosły do tej pory 

efektów. Kilkanaście z nich, w tym naj-
bardziej aktywne ośrodki, zostało za-
kwalifikowanych do programu pilotażo-
wego Centrów Zdrowia Psychicznego, 
co rozwiązało ich problemy finansowe 
ze względu na inny sposób finansowa-
nia opieki psychiatrycznej w tym progra-
mie.
Pozostałe oddziały psychiatryczne w 
szpitalach ogólnych skazane są na przy-
noszenie znacznych strat finansowych 
szpitalom, w których działają i walczą 
o przetrwanie z nadzieją dotrwania do 
czasów, kiedy zostaną dołączone do pi-
lotażu, w przypadku przedłużenia jego 
trwania lub rozszerzenia testowanych w 

Oddziały Psychiatryczne w Szpitalach Ogólnych:
teraźniejszość i przyszłość

W Polsce jest ponad sto oddzia-
łów psychiatrycznych w szpita-
lach ogólnych. Wiele z nich ma 

około 30 łóżek, co umożliwia optymalne 
kontakty pomiędzy pacjentami i perso-
nelem. W takich oddziałach osoby w 
nich przebywające oraz pracujące mogą 
się dobrze znać i tworzyć dobrze dzia-
łającą społeczność terapeutyczną. W 
oddziałach, w których przebywa ponad 
30 chorych trudno nawet zapamiętać 
imiona innych osób. W naturalny spo-
sób tworzą się podgrupy i skompliko-
wane relacje międzyludzkie. Dobrze się 
więc składa, że w szpitalach ogólnych, 
w których potrzebne jest miejsce dla 
chorych innych specjalności, oddziały 
psychiatryczne są nieduże. Sąsiedztwo 
specjalistów innych dyscyplin medycz-
nych ułatwia konsultację problemów 
zdrowotnych pacjentów oddziałów psy-
chiatrycznych, z drugiej strony w tych 
oddziałach leczone są osoby z poważ-
nymi zaburzeniami psychicznymi i cięż-
kimi chorobami somatycznymi. Wypra-
cowanie dobrej współpracy w zakresie 
konsultacji daje korzyści dla wszystkich 
potrzebujących pacjentów szpitala, a le-
karzom zajmującym się leczeniem osób, 
które mają współwystępujące schorze-
nia somatyczne i psychiczne ułatwia ry
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Zakosztuj nowości! Zrób coś nowego. 
Nowe widoki, uczucia i doświadczenia 
nas stymulują, a podświadome poczu-
cie, że wzrastamy, ma wielki wpływ na 
naszą satysfakcję.
I wreszcie, śmiej się! Czy jest coś lep-
szego niż pośmiać się czy pochichotać? 
Zrób sobie listę ulubionych komedii, fil-
mików na YouTube, przeczytaj zabaw-
ną książkę albo znajdź w  internecie 
śmieszne memy.
Oczywiście możesz też zapomnieć o 
wszystkich tych radach i pamiętać tylko, 
by trzymać głowę wysoko! Oraz częściej 
mówić „tak”, jeśli życie ci coś proponuje!

Na podstawie artykułu Dave’a Corn-
thwaite’a, angielskiego podróżnika, pi-
sarza i filmowca, „22 Ways to Get Rid of 
a Bad Mood” ze strony https://medium.
com.
Przełożyła za zgodą Autora Małgorzata B.

niezrzeszona
Kraków

szych głowach. Jakkolwiek by to było 
trudne, zadaj sobie pytanie, jak chcesz 
się teraz czuć, a potem zapewnij sobie 
odpowiednie otoczenie, żeby szybko od-
naleźć pozytywną postawę. 
Bądź reporterem. Kiedyś, gdy wiosło-
wałem po Missisipi, zdałem sobie spra-
wę, że jeśli zdarza się coś niemiłego, a 
ja traktuję to jak reporter  i zaczynam 
rozumieć, że czuję się kiepsko z jakie-
goś konkretnego powodu, poprawia mi 
się nastrój, bo potrafię odnaleźć sens w 
tym, co jest przykre. Gdy podchodziłem 
do życia jak reporter, rzadziej czułem się 
kiepsko, bo okresy gorszego nastroju 
były tylko częścią szerszej historii. Ne-
gatywne myśli, nastroje czy postępki 
ostatecznie są tylko lekcjami. Pomocne 
jest oczywiście, jeśli jesteśmy na tyle 
świadomi, by się z nich uczyć.
Stwórz coś. Namaluj coś, narysuj, za-
pisz, zaplanuj jakąś podróż czy wyda-
rzenie, zapisz coś w pamiętniku. Pa-
miętaj, że pierwsze próby czy wersje 
robocze  mogą być nieudane!

bie, że przekraczasz linię mety marato-
nu, czy postaw przed sobą inne, jeszcze 
większe wyzwanie. I nie poprzestawaj 
na tym, tylko zrób to! Daj sobie coś, na 
co będziesz z niecierpliwością czekał. 
Czasami nie możemy porzucić wszyst-
kiego, ale jeśli mamy przed sobą cel, 
czyli „marchewkę”, pomoże nam to prze-
trwać cięższe czasy i dlatego jest bardzo 
ważne.
Otwórz bank pamięci. Czy warto coś 
robić, jeśli nie możemy tego powspo-
minać? Pooglądaj zdjęcia z dobrych 
czasów (ale nie fotografie z tym swoim 
byłym czy byłą, które ci popsują humor!), 
albo poczytaj swój pamiętnik. Gdy sobie 
przypomnisz, że w życiu zdarzają się 
cudowne momenty, zaczniesz myśleć 
o następnych, które czekają cię w przy-
szłości.
Wybieraj pozytywne, a nie negatyw-
ne nastawienie. To ty wybierasz, jakie 
przyjmiesz nastawienie, nikt inny. Życie 
jest proste, kiedy omija się komplikacje, 
a większość komplikacji powstaje w na-



21

W dobie pandemii szczególne 
wsparcie i uznanie należy się 
tym, którzy stoją na pierwszej 

linii walki z wirusem – lekarzom, pielę-
gniarkom, pracownikom służb ratowni-
czych, pracownikom szpitali i wszystkim, 
którzy każdego dnia aktywnie pomagają 
w leczeniu i profilaktyce antywirusowej. 
I do nich adresowany jest list Holly Hu-
ghson, opublikowany na stronie The Le-
adership Development Group: 

Drodzy Przedstawiciele Służb Ratowni-
czych pierwszej linii!
Do tej pory słowo pandemia było odle-
głym, teoretycznym scenariuszem, omó-
wionym zapewne w mniej niż godzinę 
Waszego szkolenia. Teraz, znienacka, 
zostaliście zmuszeni zaprząc Wasze 
umiejętności do służby jako uczestnicy 
odważnego i zatrważającego zarazem 
eksperymentu na skalę globalną.
Nowy porządek to chaos. Nasza rzeczy-
wistość, w tym względny sukces global-
nego zdrowia publicznego, została po-
stawiona na głowie. 
Potrzeba szczególnego rodzaju osoby, 
by zwrócić się ku nieznanemu. Jako 
pracownik pomocy humanitarnej miesz-
kałam i pracowałam na pierwszej linii 
kilku z najbardziej niebezpiecznych kon-
fliktów na świecie. Działanie bez broni w 
wysoce niepewnych miejscach pozwala 
na pewnego rodzaju koncentrację umy-
słu.
W jaki sposób zarządzać natłokiem 
emocji wywołanych przez tę pandemię, 
szczególnie jeśli działa się na pierwszej 
linii reakcji przeciw wirusowi?
By pomóc samej sobie w swojej pracy 
w tamtych czasach, zwróciłam się do 
rachunku różniczkowo-całkowego – ma-

tematycznego studium ciągłej zmiany 
na przestrzeni czasu. Na przestrzeni 
lat opracowałam „rachunek strachu” 
ukierunkowany na zarządzanie własną 
kruchością psychiczną w najgorszych 
chwilach. Być może wyciągnięta prze-
ze mnie nauka pomoże także Wam 
w radzeniu sobie z własnym lękiem: 
1. Przeciwstawianie się najbardziej pry-
mitywnemu ludzkiemu instynktowi: in-
stynktowi samozachowawczemu.
Utrzymanie się przy obranym kursie dzia-
łań wymaga większego i bardziej osobi-
stego zbliżenia się z naturalną reakcją 
umysłu: strachem. Poprzez zwracanie 
uwagi na fizyczne i umysłowe reakcje 
można nauczyć się, że strach wystę-
puje w dwóch postaciach: Strach, który 
utrzymuje nas przy życiu oraz stan ży-
cia w strachu. Ten pierwszy wysyła nam 
krótką wiadomość, którą możemy zare-
jestrować, odpowiedzieć na nią, oraz – 
gdy już jesteśmy bezpieczni – zostawić 
za sobą. W przeciwieństwie do niego, 
życie w strachu oznacza niemożność do 
podjęcia działania, dostosowania się do 
zagrożenia i przebrnięcia przezeń aż do 
stanu bezpieczeństwa. Niekontrolowany 
strach sprawia, iż toniemy coraz głębiej 
w poczuciu bezsilności, aby złagodzić 
swój stan. Życie w strachu jest destruk-
cyjne. Zaburza ono perspektywę i czyni 
nas zagrożeniem dla nas samych i osób 
nas otaczających.
2. Wiedzieć, kiedy dokonać zmiany.
Jesteśmy to winni sobie, naszym rodzi-
nom i naszym profesjom. Dwukrotnie w 
mojej karierze czułam, że zaczynam żyć 
w stanie strachu, że okoliczności piętrzą 
się przeciwko mnie. Wówczas nadszedł 
czas na zasadnicze zmiany w mej po-
stawie działania. W Sudanie Południo-

wym, gdy warunki sprawiły, że miesz-
kanie samotnie nie było już bezpieczne, 
przeprowadziłam się do czterech zakon-
nic prowadzących szkołę Misji Combo-
ni. Ich status i wartość dla społeczności 
były wyraźnie ustalone. Skorzystałam z 
dobroczynnego wpływu ich ochrony, by 
móc skończyć pracę.
3. W każdej chwili mamy wybór: wiara 
albo strach.
Niezależnie, czy wybierzemy wiarę w ja-
kąś siłę wyższą czy wiarę w nas samych, 
możemy podjąć świadomą decyzję, 
by wierzyć, że uda nam się przetrwać 
trudny czas. Innymi słowy, możemy za-
pytać samych siebie, jakim człowiekiem 

Wiadomości ze świata

na zdjęciu
Holly Hughson
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nim rozwiązań na całą Polskę. Niestety, 
jest spore ryzyko, że część z nich zosta-
nie zamknięta.
W rzeczywistości finansowanie oddzia-
łów psychiatrycznych w szpitalach ogól-
nych powinno być nie tylko odpowiednie 
do ponoszonych kosztów, ale nawet nie-
co lepsze, aby zachęcać szpitale, w któ-
rych nie ma oddziałów psychiatrycznych 
do ich otwierania.  
Realizacja leczenia psychiatrycznego 
oparta o współczesny stan wiedzy wy-
maga ścisłej współpracy psychiatrów ze 
specjalistami innych dziedzin medycyny. 
Dobrze ilustrują to trzy pierwsze punkty 
wydanych w tym roku zaleceń Niemiec-
kiego Towarzystwa Psychiatrii i Psycho-

terapii: (1) Zapewnić  regularne monitoro-
wanie zdrowia somatycznego wszystkim 
osobom ze schizofrenią;  (2) Oceniać i 
klasyfikować objawy sugerujące typowe 
somatyczne choroby współwystępujące 
ze schizofrenią; (3) Oferować MRI każdej 
osobie z pierwszym epizodem schizofre-
nii.
Lokalizacja oddziałów psychiatrycznych 
w szpitalach ogólnych, najlepiej zlokalizo-
wanych na terenie działania centrum zdro-
wia psychicznego, ułatwia wprowadzanie 
psychiatrii środowiskowej i współpracę 
terapeutów pracujących w omawianych 
oddziałach z terapeutami pracującymi w 
oddziałach dziennych, zespołach leczenia 
środowiskowego i w poradniach. Łatwiej 

jest im spotkać się, aby omawiać strategie 
terapeutyczne poszczególnych osób. Uła-
twia też pracę koordynatorom leczenia, 
którzy wspomagają w centrach zdrowia 
psychicznego biorących udział w pilotażu 
pomoc osobom, które mają trudności w 
kontynuowaniu terapii.  

Prof. dr hab. med. Andrzej Kokoszka
Kierownik II Kliniki Psychiatrycznej  

WUM,
Koordynator Bródnowskiego Centrum 

Zdrowia Psychicznego,
Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Oddziałów Psychiatrycznych
w Szpitalach Ogólnych
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chcę być? Czy chcę być osobą pełną 
strachu? Ćwicz wiarę niczym mięsień, 
nawet jeśli początkowo pomoże tylko 
na kilka minut. Wraz z praktyką, nasza 
pamięć mięśniowa będzie wzrastać. 
4. Przygotuj się do zaradzenia poczuciu 
daremności.
Odważenie się, by zareagować wyzwala 
poczucie własnej siły. Stawanie w obli-
czu przytłaczających potrzeb, dalece 
przewyższających dostępne zasoby, 
jest bolesne. W kilku miejscach w mo-
jej karierze doświadczyłam przytłacza-
jącej rozpaczy i poczucia daremności. 
Nie mogłam zrobić zupełnie nic, by po-
wstrzymać konflikty, ani też żeby wojna 
w nieproporcjonalnej mierze nie dotknę-
ła cywilów, którzy nie walczą. W zapi-
skach z Darfuru pisałam w rozpaczy, 
gdy fundusze zostały przekierowane na 
klęskę wywołaną przez tsunami na Oce-
anie Indyjskim: „utrzymujemy ich przy 
życiu dziś, tylko po to, by zginęli jutro”. 
Niedostatki są nieuniknione, zważywszy 
na złożone awarie i wielostronne próby 
wytrzymałościowe systemu. Wiedz, że 
pewnego dnia zrobisz wszystko, co bę-
dzie w Twojej mocy, przy tych zasobach, 
które są dostępne.
5. Pozostań w kontakcie ze swoją moty-
wacją do tej pracy.
Co sprawiło, że wybrałeś tę pracę? 
Wybrałeś stawienie czoła ludzkiemu 
cierpieniu. Jeśli to jest ten czas, kie-
dy uświadamiasz sobie, że zrobiłeś to, 
by zadowolić lub spełnić oczekiwania 
czy marzenia kogoś innego, to Twoje 
przesłanie może sygnalizować dużą 
zmianę w przyszłości. By zostawić za 
sobą wyniszczający strach i bezrad-
ność, znalazłam pocieszenie w osobi-
stej motywacji bycia częścią odpowiedzi 
na cierpienie, niezależnie od tego, jak 
bardzo może ona okazać się niewystar-
czająca. Mogłam patrzeć w lustro i mieć 
świadomość, że odmówiłam biernego 
przyglądania się i stania z boku wobec 
ludzkiego cierpienia. 
6. Aby ryzykować życie, musimy wierzyć 
w naszą pracę.
Choć nigdy nie spisaliśmy niczego na 
papierze, miałam nieformalną umowę 
z moją rodziną. Wiedzieli, że bacznie i 
proaktywnie dbam o swoje bezpieczeń-
stwo. Gdyby wydarzyło się najgorsze, 
mogli mieć pewność, że wierzyłam w 
integralność swojej pracy do końca. Je-
śli miałabym kiedykolwiek stracić wiarę, 
obiecałam, że przestanę robić to, co ro-
bię. 
7. Stwórz swoją własną apteczkę pierw-
szej pomocy.
Czego potrzebujesz, by chronić siebie 
w czasie trwania swojej zmiany? Co 
mógłbyś ze sobą nosić, co pomogło-
by Ci zachować poczucie własnego 
ja? Jakie narzędzie możesz stworzyć 

lub jakiego użyć do odciążenia swoje-
go umysłu? Na jakich źródłach przed 
kryzysem pandemicznym mogłeś się 
oprzeć, by przenieść swój umysł w spo-
kojne i bezpieczne miejsce? Dla mnie 
była to tradycyjna angielska muzyka 
chóralna, której słuchałam przez słu-
chawki podczas parominutowej prze-
rwy podczas dnia lub przed zaśnięciem.  
8. Odkryj na nowo swój wewnętrzny, in-
tuicyjny głos, który prowadził Cię do tej 
chwili.
W dokumencie filmowym „Ujarzmić 
fale”, rosły surfer Laird Hamilton wyja-
śnia – „muszę przezwyciężyć ten me-
chanizm bezpieczeństwa, który rodzi się 
we mnie i próbuje mnie powstrzymać 
przez robieniem tego, co może mnie za-
bić”. Nasze emocje wysyłają nam wiado-
mość, by uzyskać naszą uwagę. Nasze 
potrzeby zmieniają się z biegiem czasu. 
Uzależnienie od adrenaliny jest realne. 
Ekstremalne życie służyło mi… dopóki 
nie przestało. Bądźcie uważni.
9. Przywołaj swoje wspomnienia o od-
wadze.
Prawda jest taka, że dni nas wszystkich 
są policzone. Zastanów się nad swoimi 
życiowymi doświadczeniami i połącz się 
ponownie z ich mocą. Cofnij się myślą 
do sytuacji, z których cudem uszedłeś 
cało, do chwil, kiedy zareagowałeś z od-
wagą, z upartą wolą przeżycia lub kie-
dy miałeś niewytłumaczalne szczęście. 
Wszystkie te chwile i moc z nich płynąca 
są dla Ciebie dostępne, nawet teraz.

Z nadzieją i podziwem,
Holly

Holly Hughson, pisarka i międzynarodo-
wy mówca, spędziła niemal dwie dekady 
na pracy w zakresie reagowania kryzy-
sowego, pomocy humanitarnej i koor-
dynacji cywilno-wojskowej, a jej wiedza 
fachowa obejmuje budowanie zespołów 
i zdolności przywódczych w środowi-
skach ekstremalnych i jest zbudowana 
na fundamencie głębokiego zrozumie-
nia dynamiki człowieka i złożonych sys-
temów.
Swe kluczowe umiejętności doskona-
liła dzięki doświadczeniu w pracy bez 
broni w niektórych z najbardziej niebez-
piecznych miejsc na świecie. Jej motto 
to „Wyzwania są podłożem możliwości: 
przywództwa i kultury umacnianych 
przez intuicyjną zdolność adaptacji”. 
Obecnie Autorka pracuje nad książką o 
swoich doświadczeniach z pierwszej linii 
konfliktów XXI wieku, oraz jak przesunę-
ła centrum swej uwagi na zdrowie pra-
cowników służby zdrowia. Mówi, iż jeśli 
nie będziemy zwracać uwagi na swoje 
podstawowe potrzeby, możemy wdać 
się w poważne kłopoty, nawet jeśli po-
święcamy się służbie innym.  
Jej doświadczenie zawodowe według 
krajów obejmuje m.in.: Afganistan, Gha-
nę, Węgry, Irak, Kosowo, Macedonię, 
Rosję, Republikę Południowej Afry-
ki, Sudan Południowy, Ugandę i Sta-
ny Zjednoczone. Link do strony, gdzie 
możecie dowiedzieć się więcej o Holly 
Hughson: www.H2consults.com
List opublikowany za zgodą Autorki. 
Przekład i opracowanie noty biograficz-
nej: 

Jan Godyń 
Akademia Liderów COGITO 

Kraków

Przekaż swój 1% podatku dla 
Stowarzyszenia na Rzecz

Rozwoju Psychiatrii
i Opieki Środowiskowej

KRS 0000 146448

Pomagamy osobom
 chorującym psychicznie

„Żyć, pracować i leczyć się
w lokalnej wspólnocie”. 

Symbolem naszego działania są 
„Hotele u Pana Cogito”

w Krakowie. 

Fundusze zbieramy na 
Centrum Środowiskowe 

im. Antoniego Kępińskiego
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Postulaty ‒ Marsz Żółtej Wstążki 2020 ‒ online 

Co czwarty Polak doświadcza, doświadczy lub doświadczał kryzysu psychicznego. Więcej ludzi umiera w wyniku samobój-
stwa niż w wypadkach drogowych. Bardzo ważne jest to, żeby opieka psychiatryczna i terapeutyczna była szybka, dostępna, 
przyjazna, dostosowana do danego przypadku. Co roku o potrzebach osób doświadczających kryzysów przypomina Marsz 
Żółtej Wstążki, marsz o godność, solidarności z osobami z doświadczeniem kryzysu psychicznego. W tym roku odbywa się 
on online. Marszowi towarzyszą postulaty, których spełnienie pomoże budować dobrą opiekę:

1. Miliard złotych na ochronę zdrowia psychicznego do 2025 roku. Apelujemy o stopniowe zwiększenie nakładów na zdrowie 
psychiczne z 3,4% do 6% ze środków przeznaczanych na ochronę zdrowia. 

2. Objęcie do 2027 roku wszystkich dorosłych mieszkańców środowiskową opieką Centrów Zdrowia Psychicznego, których 
teraz w ramach pilotażu Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego działa w Polsce 29. 

3. Objęcie środowiskową opieką psychiatryczną niepełnoletnich zgodnie z założeniami reformy psychiatrii dzieci i młodzieży.  

4. Stworzenie przy każdym szpitalu powiatowym oddziału psychiatrycznego podstawowej opieki, aby niezbędna pomoc była 
w zasięgu osób potrzebujących. 

5. Zapewnienie szerokiego dostępu do refundacji nowoczesnych leków. Upominamy się o dostęp do nowoczesnych środków 
farmakologicznych, które nie wywołują skutków ubocznych oraz są przystępne cenowo dla pacjentów i ich rodzin.

6. Wzywamy podmioty odpowiedzialne za kształtowanie porządku prawnego, rozwój kultury, nauki, edukacji, przekaz me-
dialny i inspiracje moralne do skoordynowanej pracy nad przełamywaniem powszechnych w tym zakresie stereotypów.

7. Stworzenie Podkomisji Stałej ds. Zdrowia Psychicznego w Sejmie.  

8. Domagamy się ścisłej współpracy między ministerstwami na rzecz dezinstytucjonalizacji opieki psychiatrycznej. Wzywa-
my do powołania Komisji składającej się z przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziec-
ka, organizacji pozarządowych działających na polu zdrowia psychicznego, przedstawicieli środowiska pacjentów i rodzin. 

9. Rzecznik Praw Pacjenta Psychiatrycznego w każdej placówce systemu ochrony zdrowia psychicznego.


