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Słowem
wstępu
Jesteśmy po III Kongresie Zdrowia Psychicznego – odbył się on 7 czerwca br. w
Warszawie. Z powodu obostrzeń pandemii jego miejscem był nie Pałac Kultury,
a amfiteatr w Parku Sowińskiego w Warszawie, zatem na wolnym powietrzu. To
jedna zmiana wymuszona w tym trudnym
czasie epidemii koronawirusa, ale nie jedyna, bo wydarzenie to miało charakter
hybrydowy – kilkaset osób było tam osobiście, a kilka tysięcy mogło oglądać w
domach czy różnego rodzaju placówkach
transmisję online na YouTube. Organizatorzy tym razem musieli działać inaczej,
szukać nowych rozwiązań, ale, uważam,
poradzili sobie świetnie i osiągnęli sukces.
Ten numer naszego czasopisma poświęcimy właśnie Kongresowi. Już trzeci
raz spotkaliśmy się – pacjenci psychiatrii,
nasze rodziny, lekarze psychiatrzy, terapeuci, asystenci zdrowienia, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, młodzież oraz politycy. Cztery lata temu na
fali wzburzenia z powodu jakiejś trudnej
do zrozumienia, uporczywej niechęci decydentów do gruntownych zmian w systemie psychiatrycznym, który jest w zapaści,
zaniedbany, biedny, mało dostępny i mało
przyjazny dla osoby w kryzysie, zatem po
prostu nieefektywny, my potrzebowaliśmy wykrzyczeć nasz sprzeciw i zawalczyć
o potrzebne zmiany. Udało się, przyczyniliśmy się do rozpoczęcia reformy i w 2018
roku powstały i zaczęły działać pierwsze
pilotażowe Centra Zdrowia Psychicznego,
oferujące ludziom dostępną, środowiskową pomoc w problemach zdrowia psychicznego dla dorosłych. Na razie jednak
ta pomoc jest możliwa dla 12% populacji,
a my chcemy, żeby pozostałe 88% też ją
miało, dlatego w tym roku trzeci Kongres
po czterech latach od pierwszego nadal
ma ogrom tematów do poruszenia i pracy
do wykonania.
Równolegle toczy się reforma psychiatrii dziecięco-młodzieżowej, która, jak sugestywnie określiła to jej liderka – prof.
Małgorzata Janas-Kozik „doszła do ściany”,
stała się niewydolna, i wszyscy widzimy w
naszych rodzinach czy doniesieniach medialnych, jak ciężko o pomoc dla młodego
człowieka w kryzysie, jak ciężkie warunki
panują w tym systemie. Ponadto pomoc
dla dzieci i pomoc dla dorosłych z oczywistych względów muszą być zintegrowane.
Niestety reforma cały czas jest zagrożona.
Zatem i w tym roku, a najpewniej teraz
jeszcze mocniej, musimy wyrażać żądanie dalszych zmian w kierunku środowiskowym i nie pozwolić na ich cofnięcie.
Tym bardziej musi wybrzmieć nasze „Nie
pozwolimy zlikwidować reformy!”. Sytuacja jest dynamiczna, teraz dawny zespół
zajmujący się wdrażaniem zmian pod kierownictwem dra Marka Balickiego został

zastąpiony przez nowy Zespół do spraw
kontynuacji reformy systemu psychiatrii
pod kierownictwem pani Doroty Olczyk.
Wielu pracujących tam wcześniej znakomitych ekspertów zostało odsuniętych od
stałych prac w zespole, w tym liderzy ruchu pacjenckiego, co niepokoi czy wręcz
zatrważa. Obawiamy się, że pozytywne
zmiany mogą zostać zniszczone, zagrożone jest nowoczesne finansowanie, stąd
kluczowa jest postawa i wola NFZ.
Nowoczesna psychiatria w Polsce potrzebuje inwestycji – inwestycji w ludzkie
mózgi, jak to ujął prof. Janusz Heitzman
– polegających na godnym dofinansowaniu, ale z drugiej strony na tworzeniu więzi i przestrzeni do spotkania człowieka z
człowiekiem, a nie tylko wszechmocnego
lekarza z bezwolnym pacjentem 4 razy
w roku po 15 minut, jak zobrazowała to
dr Izabela Ciuńczyk, niezwykle zdolna i
kreatywna kierowniczka pilotażowego
centrum w Koszalinie. Drodzy decydenci,
zobaczcie jak tam to dobrze działa! Czyli
słowem – da się. Trzeba do tego dobrej
woli i zrozumienia nowoczesnych zasad,
na jakich powinna być oparta psychiatria w rozwiniętym cywilizacyjnie kraju w
XXI wieku. Obawiam się, że członkowie
wspomnianego powyżej nowego Zespołu
mogą mieć nieadekwatny obraz pacjenta psychiatrii, to jest takiego, który musi
być ciągle hospitalizowany, izolowany,
jest niebezpieczny, zagrażający, cały czas
agresywny, w kaftanie bezpieczeństwa,
niezdolny do niczego. Kończę z nadzieją,
że pani dyrektor Olczyk będzie potrafiła
przekazać Zespołowi, że tak nie jest – ona
to wie, bo spotkała się i pracowała z nami,
liderami ruchu pacjentów w lipcu w Krakowie, a obsługiwana była w hotelu Cogito i
hotelowej restauracji przez pracowników
z niepełnosprawnością psychiczną. Przeżyła tam, będąc z nami, pewnego rodzaju
szok. Okazało się bowiem, że otrzymawszy odpowiednie wsparcie, pacjenci psychiatryczni wyglądają zupełnie dobrze,
mogą zdobyć wykształcenie, pracę, rodzinę, mieć dostosowaną farmakoterapię,
pomysły, wiedzę, umiejętności, nadzieje i
plany, nie tylko słabe, ale też mocne strony, że mają wartość. Dlatego zasługują na
poszanowanie ich praw, w tym prawa do
ochrony zdrowia psychicznego.
Redaktor Naczelna
Monika Anna Syc
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Zaangażowanie Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
w Kongres Zdrowia Psychicznego

rysunek Jarosław Wojtyna

Historia Kongresu Zdrowia Psychicznego jest ściśle
związana z naszym krakowskim Stowarzyszeniem
na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej zwanym dalej w skrócie SRP. Stowarzyszenie
ma olbrzymią tradycję organizacji psychiatrii środowiskowej oraz tworzenia międzysektorowych, integracyjnych projektów łączących poprzez organizacje
pozarządowe psychiatrię z instytucjami pomocy społecznej. SRP w minionych dziesięcioleciach koordynowało działania i prowadziło w Krakowie m.in. sekretariaty: Światowego Programu Przeciwko Stygmie
i Wykluczeniu „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”, Polsko-Niemieckiego i Polsko-Izraelskiego Towarzystwa
Zdrowia Psychicznego, Sekcji Naukowej Psychiatrii
Środowiskowej i Rehabilitacji oraz Konsorcjum „Centrum Środowiskowe im. prof. Antoniego Kępińskiego”. Można powiedzieć, że było dobrze przygotowane
do zmagań o kształt polskiej psychiatrii.
Powstanie Kongresu poprzedziły znamienne wydarzenia w obszarze zdrowia psychicznego. Podczas
trwającego w Koszalinie Forum Psychiatrii Środowiskowej dyskutowano nad przeciągającą się w nieskończoność realizacją Narodowego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego. Wnioski ze spotkania nie napawały optymizmem. Jako odpowiedź środowiska w
marcu 2014 roku powołano Stowarzyszenie „Porozumienie na rzecz realizacji NPOZP”, a kierownictwo
ruchu łączącego działania wielu organizacji zaangażowanych w realizację reformy opieki psychiatrycznej
w Polsce objął prof. Andrzej Cechnicki.
Rok później, w momencie wprowadzanych wówczas zmian nad procesem legislacyjnym, ustawy o
zdrowiu publicznym istnienie NPOZP było realnie
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zagrożone. Rozpoczęła się batalia wokół obrony Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Porozumienie zainicjowało liczne wiece, manifestacje oraz kampanię w mediach społecznościowych. W
efekcie zebrano tysiące podpisów pod petycją o ratunek NPOZP. Program został uratowany, a potencjał
poparcia społecznego był tak wielki, iż w 2017 roku
przybrał formę cyklicznego forum o wielkim zasięgu i
odbiorze społecznym – I Kongresu Zdrowia Psychicznego. Stał się on ruchem sił oddolnych, pospolitym
ruszeniem osób żądających psychiatrii o ludzkiej twarzy, psychiatrii spajającej środowisko wokół osoby
chorującej; angażującej go w realne życie z jego codzienną strukturą, jak przebywanie wśród ludzi, pracą, psychoterapią. Dotychczas odbyły się trzy edycje
Kongresu Zdrowia Psychicznego.
Pandemia Covid-19 wpłynęła na charakter tegorocznego wydarzenia III Kongresu Zdrowia Psychicznego, którego realizacja stała się nie lada wyzwaniem
logistycznym i merytorycznym. Warunki i obostrzenia
sanitarne narzuciły Kongresowi formułę hybrydową.
Stacjonarnie mogło uczestniczyć w spotkaniu do 600
osób, relacja „live” online była nadawana na kanale
kongresowym na Facebooku dla kilku tysięcy odbiorców. Oprócz dyskusji nad przebiegiem reformy
zdrowia psychicznego, Kongres miał pochylić się nad
kondycją psychiczną dzieci, młodzieży i dorosłych po
roku spędzonym w izolacji, zagrożeniu utraty zdrowia
i życia.
Tegoroczne przesłanie brzmiało: Od instytucji do
środowiska – dostępność i szacunek, a nośne kongresowe hasło „Zdrowie psychiczne ma znaczenie” było
publikowane w mediach społecznościowych wraz z
hasztagiem.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej oddelegowało mnie do prac kongresowych. Zaangażowałam się w organizację wydarzenia, wnosząc idee, które powstawały w naszym
Stowarzyszeniu oraz u naszych zaprzyjaźnionych
Partnerów, poczynając od Anny Dymnej, wiernej
sojuszniczki wszystkich Kongresów. SRP zainicjowało ideę muralu kongresowego, który powstał przy
kreatywnej współpracy z warszawskim artystą Dariuszem Paczkowskim. Dzieło przedstawia ideę psychiatrii środowiskowej, uwieczniono na nim twarze
osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego wokół
podobizny profesora Antoniego Kępińskiego. Jedną
z muralowych twarzy jest podobizna Moniki Syc, naszej koleżanki, redaktorki naczelnej czasopisma „Dla
Nas”. Mural powstawał przy udziale wolontariuszy –
studentów medycyny z Warszawy.
Każde tej rangi wydarzenie, jakim jest Kongres
Zdrowia Psychicznego w swoim założeniu, oparte

jest na aliansach wizerunkowych. W tym celu nasz zespół public relations pozyskał do roli ambasadorów
Kongresu opiniotwórcze, znane postaci, które dodały
medialnego brzmienia wydarzeniu, promując je poprzez wywiady, informacje zamieszczane na swoich
profilach w social mediach i spotkania online. Nasze
Stowarzyszenie pozyskało dla III Kongresu Zdrowia
Psychicznego wyjątkowe osoby z Polski i zagranicy.
Oto one: Marek Kamiński – słynny podróżnik i przedsiębiorca, Tomasz Kozłowski – skoczek ekstremalny,
psycholog i trener mentalny, Jakub B. Bączek – trener mentalny i coach biznesowy, a także poeta, felietonista, pisarz Tomasz Jastrun oraz Bogdan Frymorgen – wieloletni korespondent BBC, dziennikarz,
artysta fotografik. Z większością tych postaci, będąc
odpowiedzialną zarówno w SRP, jak i na Kongresie za
działania public relations, przeprowadziłam na żywo
webinary, które można oglądać na stronie SRP i Kongresu, a także na naszym kanale YT.
Ambasadorami zgodziły się zostać postaci z zagranicy – powszechnie znany w świecie literatury psychologicznej amerykański psychiatra i pisarz profesor Irvin
D. Yalom, profesor Elyn Saks – psychiatra i autorka
książki „Schizofrenia. Moja droga przez szaleństwo”,
dr Arnhild Lauveng, norweska autorka poczytnej powieści „Byłam po drugiej stronie lustra. Wygrana walka ze schizofrenią” oraz dr Daniel Fisher – amerykański psychiatra z doświadczeniem schizofrenii. Arnhild
Lauveng i Daniel Fisher nagrali dla nas krótkie filmy,
w których opowiadają o zdrowieniu z choroby psychicznej. Mówią o nadziei – jako nadrzędnym poczuciu w procesie zdrowienia. Współpracujący ze Stowarzyszeniem od chwili jego powstania filmowiec Jakub
Malec nałożył polskie tłumaczenie nagrań.
Kongres odbył się w poniedziałek siódmego czerwca w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury w Parku Sowińskiego. Zanim rozpoczął się główny panel

– Reforma psychiatrii „Od pacjenta do osoby”, prof.
Andrzej Cechnicki zaprosił Prezesa PTP prof. Jerzego
Samochowca do wręczenia certyfikatów Eksperta Cogito i przypomniał jego tradycję.
Poniżej znajduje się kod QR do wyświetlenia naszego kanału YouTube, na którym można obejrzeć:
uroczystość wręczania Certyfikatów Ekspertów Cogito, a także webinarium poświęcone pracy dla osób
chorujących psychicznie, prowadzone przez nasze
Stowarzyszenie wspólnie ze Stowarzyszeniem Rodzin
„Zdrowie Psychiczne”.
Jak skorzystać z kodu QR?
W telefonie (możliwe tylko w smartfonie) proszę
kliknąć na funkcję aparatu fotograficznego i przybliżyć telefon do kodu jak do zrobienia zdjęcia, tak aby
wypełniał on kadr - wówczas automatycznie pojawi
się link do naszego kanału YT i wyświetli się materiał.
Zapraszam!
Kamila Łabędzka-Słowik
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
Kraków

Przesłanie Arnhild Lauveng
Witam wszystkich!
Jestem ogromnie szczęśliwa z
możliwości wysłania Wam powitania i w ten sposób uczestniczenia
choć troszkę w Waszym spotkaniu.
Najlepiej by było oczywiście, gdybym mogła być na nim z Wami, ale
skoro nie jest to możliwe, miło mi,
że mogę wysłać pozdrowienia drogą elektroniczną.
A to dlatego, że moim sercem jestem z polskim III Kongresem Zdrowia Psychicznego, zarówno pełna
podziwu, jak i uradowana tym, jak
dużo dobrej roboty zrobiono w polskiej psychiatrii przez ostatnie kilka
lat. Przyjeżdżałam tu wiele razy i

widzę, że ta dziedzina bardzo szybko się rozwija. To dobrze! Wydaje
mi się, że ten sam postęp można
ostatnimi czasy dostrzec w różnych
miejscach na całym świecie. Następują gigantyczne zmiany i zupełnie
nowe pomysły są wprowadzane w
życie.
Pewnie niektórzy z Was znają
moją historię. Jako nastolatka dostałam diagnozę schizofrenii. Spędziłam dziesięć lat swojego życia,
siedząc w szpitalach lub wychodząc
z nich. Prawdę mówiąc, głównie w
nich siedziałam. Brałam duże ilości
leków i byłam bardzo chora. Moje
głosy były agresywne i próbowały

zdobyć nade mną władzę. W efekcie nie byłam w stanie podejmować
najprostszych czynności, jak czytanie lub pościelenie łóżka, ponieważ
nie mogłam sobie przypomnieć, jak
się to robi.
Mimo wszystko miałam szczęście. Jestem bardzo uparta i nawet
jeśli czasem traciłam nadzieję, zawsze udawało mi się ją z powrotem
odnaleźć. Mogłam liczyć na pomoc
w wykonywaniu codziennych czynności, co pozwoliło mi na nowo odkryć moje miejsce w życiu. Miałam
też zapewnione leczenie, dzięki
któremu zrozumiałam swoje problemy i znalazłam rozwiązania.
5
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okazać przydatne dla niejednej
osoby mającej problemy psychiczne. Wiemy o wielu rzeczach, mogących polepszyć ludzkie życie i to
bardzo smutne, że te możliwości
nie są dostępne wszystkim, którzy
mogliby na nich skorzystać. Nie w
Norwegii i prawdopodobnie także
nie w Polsce.
Sytuacja wygląda coraz lepiej,
ale jeszcze długa droga przed
nami. Tak wiele jeszcze trzeba zrobić i jesteśmy w stanie zrobić to,
co konieczne, jeśli będziemy działać razem. Zdrowie psychiczne dla
wszystkich to jest nasz wspólny
cel. On nie ma granic ani jeśli chodzi o kraje, ani jeśli chodzi o stan
posiadania czy status. Wszyscy
mamy zdrowie psychiczne, które
może się zmienić z biegiem czasu.
Profesjonalista, dotąd w świetnym
stanie, może się rozchorować, a
pacjent wyleczyć się i być w odpowiednim miejscu do tego, by pomagać innym. Nie sami, ale jako
część społeczności, razem, możemy uczynić życie lepszym dla nas
wszystkich.
Dlatego jestem pełna wdzięczności, wiedząc, że ten kongres skupia się na zadaniach, które spajają
całą polską społeczność, złożoną
z lekarzy i pacjentów, w celu osiągnięcia psychiatrii skupionej na
pacjencie.
Mam nadzieję, że spędzicie
wspaniały czas na kongresie i
przesyłam każdemu z Was moje
najlepsze życzenia!
Tłumaczenie
Aleksandra Kropielnicka

rysunek A. Brzezińska ,,Mandala 7''

zdjęcie własność Redakcji

Dzisiaj jestem psychologiem klinicznym, mam tytuł doktorski i pracuję w niepełnym wymiarze godzin
jako pracownik naukowy, co robię
na zmianę z pełnieniem obowiązków wiceprezydenta Norweskiego
Towarzystwa
Psychologicznego.
Prowadzę bogate i pełne życie, które mnie uszczęśliwia.
Przyjrzyjmy się więc trzem głównym czynnikom, które pozwoliły
mi się przenieść skąd byłam, tu
gdzie teraz jestem.
Po pierwsze: nadzieja. Jestem,
jak już Państwu powiedziałam,
bardzo uparta. Do tego moja rodzina mnie wspierała. Dzięki temu
mogłam odnaleźć z powrotem nadzieję, gdy ją straciłam. Nie wszyscy ludzie są tak uparci jak ja. Nie
każdy ma wspierającą rodzinę.
Wielu pacjentom wciąż uparcie powtarza się, że nie ma nadziei, że ta
choroba jest na całe życie. To nieprawda. Badania pokazują, że jedna na trzy osoby z diagnozą schizofrenii osiąga całkowitą poprawę.
Około jedna trzecia przechodzi
osobistą przemianę i zdrowieje
na tyle, by prowadzić szczęśliwe
życie z poczuciem sensu. Ostatnia grupa, mniej więcej jeden na
trzech chorych, będzie miał poważne trudności przez większość
życia. Dla ludzi, którzy dorastają w
dzisiejszych czasach, prognozy są
jeszcze lepsze. A to dzięki skuteczniejszemu leczeniu i zmniejszeniu
społecznego napiętnowania.
Kto więc ma przekonać pacjentów, że jest nadzieja? Oczywiście
pracownicy medyczni mają obo-

wiązek poinformować ich o odkryciach badaczy. Jednak czasem to
nie wystarczy. W Norwegii mamy
asystentów zdrowienia z osobistym
doświadczeniem systemu leczenia
i, o ile dobrze wiem, w Polsce Wy
także już ich macie. To ludzie, którzy wcześniej sami doświadczyli
problemów ze zdrowiem psychicznym. Używają swoich doświadczeń,
by pomóc pacjentom, którzy mierzą się z podobnymi problemami
do tych, jakie oni mieli wcześniej.
Wiemy, że wykonują bardzo ważną pracę. Są żywym dowodem na
to, że jest nadzieja, że poprawa jest
możliwa. Ich praca jest ważna dla
pacjentów i ma swój wpływ także
na profesjonalistów. Pozwala im
uświadomić sobie istnienie stygmatu bezsilności i zwrócić się bardziej
ku nadziei, zmianie i wyzdrowieniu.
Kolejnym czynnikiem jest wsparcie w codziennych czynnościach.
Wcześniej leczenie osób doświadczających kryzysu psychicznego
odbywało się głównie w dużych
szpitalach psychiatrycznych, gdzie
osoby te przebywały przez wiele lat, niektóre do końca swojego
życia. Dzisiaj wiemy, że potrzebują wsparcia w codziennym życiu.
Trzeba im pomóc w znalezieniu
miejsca do mieszkania i w tym,
by mogli tam mieszkać. Potrzebują pracy, edukacji lub czegoś
konstruktywnego do robienia.
Konieczne jest, by mieli Centra
Zdrowia Psychicznego oparte na
ich lokalnej społeczności, dające
wsparcie uwzględniające najbliższe otoczenie. Ma to znaczenie
także w zmniejszaniu stygmatyzacji, by ludzie mogli być częścią
swojej społeczności, by odnaleźli
w niej swoje miejsce, razem z przyjaciółmi, rodziną, sąsiadami i znajomymi.
Trzeci czynnik to leczenie. Dla
niektórych leki są ważne, dla innych ich wpływ jest niewielki, poza
uspokajaniem. Część odczuwa
wielkie korzyści z jakiejś formy psychoterapii. Nie wszystkie rodzaje
psychoterapii pomogą każdemu,
ale dla niektórych terapia może się
okazać bardzo skuteczna. Istnieją
także inne sposoby leczenia, jak
metoda Otwartego Dialogu, FACT,
ACT i inne szkoły, które mogą się

Reminiscencje z III Kongresu
Zdrowia Psychicznego
i odebrania certyfikatu Ex-Co
wypowiadania się na tematy związane ze zdrowiem
psychicznym i reformą polskiej psychiatrii.
Certyfikat ten traktuję jako duże wyróżnienie i motywację do podejmowania kolejnych działań na rzecz
środowiska osób zmagających się z kryzysami zdrowia psychicznego.
Na koniec pragnę podziękować moim koleżankom
i kolegom, zarówno chorującym, jak i profesjonalistom, bez współpracy z którymi nie byłbym w tym
miejscu. Mam nadzieję na jeszcze wiele wspólnych
działań na rzecz naszego środowiska.
Robert Michałkiewicz,
asystent zdrowienia,
Akademia Liderów Cogito

zdjęcie K. Łabędzka-Słowik

7 czerwca odbył się III Kongres Zdrowia Psychicznego, w którym miałem zaszczyt wziąć udział jako panelista – asystent zdrowienia. Zaczął się jednak dla mnie
od otrzymania certyfikatu Eksperta Cogito, który odebrałem z rąk prof. Jerzego Samochowca, przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
przy współudziale prof. Andrzeja Cechnickiego – ojca
krakowskiej psychiatrii środowiskowej.
Z krakowskim ośrodkiem, który przyznaje to wyróżnienie jestem związany ściślej od 2017 r., kiedy to zostałem zaproszony do udziału w projekcie Akademii
Liderów Cogito. Od tego czasu regularnie spotykam
się z innymi liderami z całej Polski, najczęściej trzy,
cztery razy w roku, w pensjonacie „U Pana Cogito”,
aby pracować nad rozwiązaniami korzystnymi dla
osób leczących się z problemów zdrowia psychicznego, obecnie wspierającymi reformę opieki psychiatrycznej w Polsce.
Krakowski model opieki środowiskowej dla osób
z doświadczeniem kryzysu psychicznego poznałem
wiele lat wcześniej przy okazji wizyt studyjnych, organizowanych przez panią Annę Kossowską-Lubowicką,
która pracuje jako psycholog na warszawskich Bielanach – obecnie w bielańskim Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego.
Certyfikat Eksperta Cogito przyznawany jest osobom, które publicznie wypowiadają się na tematy
związane ze zdrowiem psychicznym, mówią o swoim
doświadczeniu zdrowienia w prasie, radiu czy telewizji, przełamując w ten sposób stereotypy pokutujące
w społeczeństwie oraz promując zdrowie psychiczne. Dotychczas otrzymało go siedemnaście osób. To
swoiste formalne potwierdzenie i umocowanie do

Certyfikowany Ekspert Cogito – to brzmi!
I osobliwie zobowiązuje
Jest to moje podziękowanie dla
kapituły przyznającej to wyróżnienie a także osób, które doceniając
mnie, dały mi szansę rozwijania
skrzydeł oraz wykorzystania predyspozycji zawodowych, a nade
wszystko doświadczenia życiowego. Dały szansę szerszego pokazania, że inicjatywą, poszukiwaniami,
samozaparciem, determinacją (w
tym pewnymi wyrzeczeniami) a
nade wszystko wiarą mimo nikłości środków i wątłości samopo-

czucia da się włączyć w nurt kiełkujących przemian, występować
momentami przed szereg... Jeśli
widzi się cel, chce się zmiany i jest
się otwartym na innych – da się.
Czuję się wdzięczna za nobilitujące
mnie wyróżnienia i propozycje, jakie otrzymałam zwłaszcza w ostatnim roku.
Kolejny Kongres Zdrowia Psychicznego... Nieustająco pozostaję pod wrażeniem sprawności
logistycznej – zwłaszcza Krzyszto-

fa – i ogromu włożonej pracy. Nie
wspominając już o niezawisłości
od koncernów farmaceutycznych.
Tym razem kongres przebyłam
w słabej formie psychofizycznej;
od dłuższego czasu mierzę się z
namolnymi nawrotami objawów,
korzystając jednak z własnego doświadczenia.
Siłą rzeczy czuję się jeszcze bardziej zobligowana do działania. W
tygodniu praca zawodowa, zaś w
weekendy razem z Pomorską Ko7

zdjęcie własność autorki tekstu

alicją na Rzecz Zdrowia Psychicznego przygotowujemy kolejne
wrześniowe, trójmiejskie Dni Soli-

darności z Osobami Chorującymi
Psychicznie i Forum Samopomocy. Będziemy otwierać Drzwi do
Tolerancji, prezentować oferty
wsparcia w naszym regionie, w
kolejnych dniach zaplanowane są:
konferencja, warsztaty, prezentacje szerokich inicjatyw artystycznych z udziałem osób chorujących.
I Żywa Biblioteka, i gra miejska…
Zdradzę, że pod okiem fachowca
nakręciliśmy (czwórka osób doświadczających słabości psychiki)
destygmatyzacyjny filmik mający
budzić nadzieję i inspirację ku samopomocy i samorealizacji.
Na koniec kwestia, którą poruszam ze smutkiem; jednak jesteśmy tu – parafrazując – Dla Siebie.
Nie może być lepszego miejsca na
konstruktywną krytykę. Drogi ku

nominacji do tytułu Eksperta Cogito nie da się przejść na skróty.
Pozwalam sobie na tę konstatację
w odpowiedzi na niecierpliwość
niektórych młodych osób, którym
zdarza się nie pamiętać, że bycie
AZ to przywilej i misja, a tracąc należną pokorę można zapomnieć
o priorytecie służebności wobec
osób w niemocy.
Pamiętajmy o tym, jak ważna jest
inicjatywa. Własna. Że liczy się wizja i ten prywatny, mentalny krok
do przodu. Na tym się skupiajmy.
Joanna Rogalska
asystentka zdrowienia
Gdynia-Słupsk

Od pacjenta do osoby
Do dyskusji panelowej o reformie psychiatrii dorosłych wprowadzili słuchaczy jej liderzy. Andrzej Cechnicki z Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i
Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego mówił tu o pokonywaniu dwóch mitów na temat
choroby psychicznej – mitu niezrozumiałości przeżyć
oraz mitu niezdrowienia z choroby psychicznej. Z
kolei Marek Balicki, współtwórca Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, odnosząc się
do tematu panelu podkreślił koncepcję przesunięcia
uwagi z choroby na przeżywającą ją osobę, z pacjenta będącego z definicji słabszym i zależnym na osobę
dysponującą prawami, zdolną do korzystania z nich,
podejmowania decyzji dotyczących swojego życia
oraz bycia aktywnym członkiem społeczeństwa. Pytał
jednakże, jak jest w naszej praktyce, by stwierdzić, że
2/3 powiatów nie oferuje osobom chorującym psychicznie opieki środowiskowej ani dziennej, a tylko
5% osób cierpiących na schizofrenię może skorzystać
z psychoterapii. Ponadto, 2/3 pacjentów szpitali psychiatrycznych nie ma w nich dostępu do opieki somatycznej w razie takiej potrzeby, stąd konstatacja, że
mamy w Polsce do czynienia z dyskryminacją i wykluczeniem osób z problemami zdrowia psychicznego.
Lekarstwem na to, mówił, jest nasz program „Centrum Zdrowia Psychicznego w każdym powiecie” oraz
oddziały psychiatryczne z dostępem do opieki somatycznej. Dotąd powstały i działają 33 takie pilotażowe
centra, ale nie udaje się jeszcze wszystkich przekonać
– jak na przykład NFZ. Pan Balicki zaapelował o określenie terminu zakończenia reformy, standardów organizacyjnych, wpisanie reformy do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, przeznaczenie na ten cel
środków europejskich, rozszerzenie pilotażu.
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Zaproszeni goście z różnych rejonów Polski dyskutowali następnie o psychiatrii zorientowanej na osobę w swoim środowisku. Filip Kuhn z Sekcji Psychiatrii
Środowiskowej i Rehabilitacji PTP – Filii Wielkopolsko-Lubuskiej opowiedział o stosowanej w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Poznaniu metodzie Collaborative Care, zakładającej skupienie się
na pacjencie przez wielodyscyplinarny zespół profesjonalistów, który łącząc swe siły wychodzi do środowiska pacjenta, a nie zamyka go w murach szpitala,
powodując dyskomfort. Zwrócił jednakże uwagę na
brak wsparcia takich osób przez system pomocy społecznej. Asystent zdrowienia z Centrum Zdrowia Psychicznego z Warszawy Robert Michałkiewicz podkreślił
zaangażowanie przedstawicieli tego nowego zawodu
w reformę psychiatrii w Polsce. Jako osoba będąca z
jednej strony użytkownikiem systemu psychiatrii, a
z drugiej zatrudniona i udzielająca wsparcia innym
potrzebującym, daje nadzieję, towarzyszy na drodze
zdrowienia i łączy pacjentów z profesjonalistami. Głos
zabrał też Janusz Heitzman, pełnomocnik ministra
zdrowia ds. psychiatrii sądowej, mówiąc o błędnym
przekonaniu w Polsce, że zdrowie psychiczne to tylko
psychiatria. Nie dostrzegamy podstawowej roli mózgu
dla człowieka, dlatego nie inwestujemy w mózgi, co
jest według niego ogromnym błędem. Jak ważna jest
rola i postawa samorządu w przeprowadzaniu zmian,
dowiódł Przemysław Krzyżanowski, Z-ca Prezydenta
Miasta Koszalina ds. Polityki Społecznej, sojusznik reformy, który blisko współpracuje z kierowanym przez
Izabelę Ciuńczyk Środkowopomorskim Centrum Zdrowia Psychicznego „Medison” w Koszalinie i dostrzega
jego ogromne znaczenie dla mieszkańców. Odpowiadając na to, Izabela Ciuńczyk stwierdziła, że nie widzi

psychiatrii). Ze strony publiczności też padły ważne
stwierdzenia: mama chorującego syna wyraziła przekonanie, że oddziaływania środowiskowe w psychiatrii są jedyną drogą powrotu do zdrowia, a dla znanej pisarki Katarzyny Grocholi zdrowie psychiczne to
zdrowy naród, a zdrowy naród to dobry naród.
Monika Anna Syc
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
Kraków

zdjęcie K. Łabędzka-Słowik

innej drogi dla psychiatrii niż ta reforma, bo tylko spotkanie specjalisty i chorego jako osoby z osobą rodzi
dobre plany na zdrowienie. Poza tym w Centrum różnorodna pomoc wielodyscyplinarnego zespołu może
być udzielana natychmiast, bez wielomiesięcznych
kolejek. Budującym jest przedstawiony przez doktor
Ciuńczyk spadek liczby prób samobójczych w ostatnich 3 latach na terenie działania tego Centrum. W
Trójmieście też jest wola stworzenia Centrum Zdrowia
Psychicznego, jak zapewniał Piotr Harhaj ze Stowarzyszenia na Drodze Ekspresji. Dla niego ta reforma łączy
ludzi, więc zmiany są konieczne i wymagają przyspieszenia.
Dyskusja zrodziła dalsze komentarze o potrzebie
uczenia się od siebie nawzajem, konieczności przekształceń szpitali psychiatrycznych, przewadze pilotażowego budżetu na populację w Centrach Zdrowia
Psychicznego nad poprzednim systemem płatności
za usługę (fee-for-service), znaczącej roli nawet małych lokalnych inicjatyw na rzecz zdrowia psychicznego w dokładaniu cegiełki do zmian mentalności w tej
kwestii czy tworzeniu więzi między ludźmi w nowym
systemie. Niezwykle znaczący komentarz popłynął
z ust prof. Jerzego Samochowca, Prezesa Polskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego, który wyraził uznanie dla dotychczasowych zmian i potrzebę przyspieszenia tempa reformy oraz gotowość do pracy nad
jej drugim i trzecim poziomem (specjalistyka i kliniki

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 artykuły
rysunek Jacek Nowak

czasdlanas@wp.pl
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W czasie III Kongresu Zdrowia
Psychicznego odbyła się ważna
dyskusja panelowa dotycząca reformy psychiatrii dzieci i młodzieży. Prowadzącą była Małgorzata
Janas-Kozik, psychiatra dziecięco-młodzieżowy, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, pełniąca
jednocześnie funkcję pełnomocnika ministra zdrowia do spraw
reformy psychiatrii dzieci i młodzieży oraz Tomasz Rowiński, dyrektor Środowiskowego Centrum
Zdrowia Psychicznego dla dzieci
i młodzieży w dzielnicy Warszawa
- Bielany. Uczestnicy panelu to:
burmistrz dzielnicy Bielany w Warszawie Grzegorz Pietruczuk, Marta
Puciłowska wice prezes fundacji
„Szkoła z Klasą”, przedstawicielki
młodzieży, prowadzące kampanię
„D.presja”: Kornelia Białek, Wiktoria Kraszewska, Pola Wróbel. Na
scenie pojawił się także prof. Jacek Wciórka przewodniczący Rady
Zdrowia Psychicznego przy Ministerstwie Zdrowia.
Przed rozpoczęciem dyskusji
pani Janas-Kozik przypomniała o
głównym założeniu ewolucyjnej reformy psychiatrii dzieci i młodzieży, rozpoczętej w 2017 roku. Jest to
deinstytucjonalizacja, powstanie
poradni środowiskowych psychologiczno-psychoterapeutycznych
pierwszego poziomu referencyjnego, gdzie w zespole byłby psycholog, psychoterapeuta, terapeuci
środowiskowi. Nie ma tam lekarza
psychiatry dziecięco-młodzieżowego, bo minimum połowa młodych
pacjentów nie potrzebuje pomocy
medycznej, lecz psychologicznej i
psychoterapeutycznej. Obecnie na
terenie całego kraju jest 280 takich
poradni, docelowo ma być ich 300
–330. W dalszej dyskusji Pani Profesor wyjaśniała, że drugi poziom
referencyjny to poradnie zdrowia
psychicznego wraz z oddziałem
dziennym (jeden ośrodek II poziomu na cztery placówki I poziomu),
a na trzecim poziomie mają być
oddziały szpitalne. Wszystko to
pod warunkiem współpracy mię10

zdjęcie P.D. Kępa

Reforma psychiatrii dzieci i młodzieży.
Czy mamy jeszcze czas?

dzy poziomami i przy odpowiednim finansowaniu.
W czasie panelu wiele razy i w
różnych kontekstach mówiono o
konieczności współpracy ośrodków zdrowia psychicznego dla
dzieci i młodzieży ze szkołą. Edukacja była głównym tematem, jaki
podjęła Marta Puciłowska, wice
prezes Fundacji ,,Szkoła z Klasą''. Przeprowadziła ona badania
wśród nauczycieli: „Rozmawiaj z
klasą”, chcąc zorientować się, jak
nauczyciele widzą swoją rolę i czy
są w stanie pomóc uczniom w problemach zdrowia psychicznego.
Wypowiedzieli się oni jednoznacznie, iż mnóstwo pracy z dokumentami i czuwanie nad realizacją
podstawy programowej zabiera
im czas, który potrzebny byłby na
rozmowy. Spośród respondentów
80% powiedziało, że brak prawdziwej relacji rodziców z dziećmi jest
główną przyczyną problemów psychicznych młodych.
Zorganizowano też przestrzeń
spotkania uczniów, ich rodziców i
nauczycieli. Poruszająca dla przeprowadzających badanie była troska młodzieży o swych rodziców.
Powtarzały się zdania, iż nie chcą
rodziców martwić, dokładać im
problemów. Zauważono, że szkoła często nie pozwala realizować
się uczniom, stąd powstały ich

inicjatywy oddolne zajmujące się
zdrowiem psychicznym jak: „Idź
Pobiegaj”, „Nastoletni Azyl”, „Porcelanowe Aniołki”, a także kampania „D.presja”, której twórczynie
wzięły udział w panelu.
Kornelia Białek, Wiktoria Kraszewska i Pola Wróbel zauważyły problem w swoim otoczeniu i
postanowiły pomóc w sytuacjach
załamań, kryzysów psychicznych
swoim przyjaciołom. Dostrzegły
także, że problem ten jest często
bagatelizowany przez dorosłych, a
występuje on powszechnie. W celu
realizacji swojej inicjatywy nawiązały kontakt z Pomorską Koalicją
na Rzecz Zdrowia Psychicznego,
aby móc korzystać z pomocy psychiatrów i psychologów. Właśnie
we współpracy z profesjonalistami
zorganizowały warsztaty psychologiczno-edukacyjne, które cieszyły
się dużym zainteresowaniem. Zajęły się też pomocą poprzez sztukę. Powstały: wystawa obrazów
osób chorujących, konkurs filmowy, gala filmowa.
W dyskusji brał też czynny udział
burmistrz dzielnicy Bielany w Warszawie Grzegorz Pietruczuk , który
podjął ścisłą współpracę z tamtejszym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. Wyraził
opinię, iż niemożliwe jest funkcjonowanie dzielnicy w czasie pan-

demii bez tego Centrum. Przyznał,
iż dbałością o zdrowie psychiczne
mieszkańców dzielnica nie może
się pochwalić, nie ma widocznych
rezultatów na tle innych realizowanych projektów. Tym bardziej
należy traktować tę kwestię jako
temat podstawowy, nadrzędny. Burmistrz podkreślał, że środki
finansowe nie są tu problemem, a
zły, nieefektywny system ich wydawania. Dlatego za tak ważne uważa zbudowanie dobrego systemu i
zmianę naszego myślenia oraz dostrzega wagę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży dla przyszłości społeczeństwa.
Problem psychiatrii dzieci i młodzieży oraz jej finansowania podjął
następnie dyrektor Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego
dla dzieci i młodzieży dla dzielnicy Warszawa-Bielany Tomasz
Rowiński. Tłumaczył, że reforma
jest zaprojektowana tak, by objąć
wsparciem 10% dzieci i młodzieży, bo taka ich liczba potrzebuje
pomocy specjalisty. Kluczowa jest
tu też współpraca międzysektorowa systemów edukacji, ochrony
zdrowia i pomocy społecznej, a to
wymaga przełożenia na przepisy i
finansowanie. Mówił, iż inaczej finansowana jest ochrona zdrowia,
a inaczej edukacja. Jednym z postulatów reformy ma być odejście

od zasady finansowania „fee – for
– service”, czyli płacenia za usługę
(chorobę). Rowiński zauważył, iż
Polska ma szansę być tu prekursorem w Europie, jeśli chodzi o dzieci
i młodzież. Ale to wymaga współpracy. Dyrektor Centrum zaapelował w tej kwestii do ministra Niedzielskiego. Obecnie w typowych
poradniach finansowanych przez
NFZ czasem nie można udzielić porad z powodu niemożności
rozliczenia. Burmistrz Grzegorz
Pietruczuk podkreślił, iż rozwiązanie tego problemu leży w gestii
ustawodawcy. Powiedział także,
iż kwestia ta będzie poruszona na
posiedzeniu komisji wspólnej rządu i samorządu.
Istotną częścią panelu były pytania zadawane przez publiczność.
Wypowiadali się głównie lekarze
i psychoterapeuci. Jako pierwszy
zabrał głos prof. Andrzej Cechnicki. Mówił m.in. o potrzebie rozmowy, wysłuchania, a także zwrócił
uwagę na konieczność współpracy
trzech ministerstw: zdrowia, edukacji, pracy i polityki socjalnej, aby
reforma mogła odnieść sukces.
Warty zauważenia był głos prof.
Janusza Heitzmana, który przypomniał postać żyjącego w XVII w.
Johna Locke, który był zarówno
filozofem, ekonomistą i lekarzem.
Napisał on dzieło: „Myśli o wycho-

waniu”. Profesor wysunął tezę, iż
dzisiejsze społeczeństwo nie wychowuje dzieci i dlatego robi się
często ze zdrowych dzieci, dzieci
chore i wszystkie wysyła do psychiatry, kiedy przyczyną jest czasem po prostu luka wychowawcza.
Dzieci zamiast rozmawiać z rodzicami i nauczycielami, których zadaniem jest wychowywać i dawać
przykład, odsyłane są do psychiatrów.
Ciekawym głosem była wypowiedź psychoterapeutki z Mazur,
która dotknęła problemów finansowych tamtego regionu, które
przekładają się na brak wykwalifikowanej kadry psychologów, terapeutów.
Na zakończenie Małgorzata
Janas-Kozik podkreśliła między
innymi, że rozpoczęta reforma
zaowocowała już wieloma osiągnięciami, zatem w sposób wyraźny sprawdza się w pracy.
Myślę, że panel dostarczał jego
uczestnikom i słuchaczom nadziei
na dobre zmiany, których beneficjentami będą przede wszystkim
polska młodzież i dzieci.
Anna Wilk
Monika Anna Syc
Redakcja ,,Dla Nas''

Przekaż swój 1% podatku dla
Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
KRS 0000 146448

zdjęcie własność Redakcji

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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,,Psycho''

,,Mitomania''
Co u Ciebie?
U mnie dobrze, dziś idę przez życie mądrze.
Nazywam wszystko tak, jak jest stanem rzeczy,
Nie używam już uczuć innych,
Nie przepisuję sobie ich osiągnięć,
Nie mogę używać kradzieży.
Jestem na wysokim poziomie,
Nikt podskoczyć mi nie może...
A dzień później...
Wszystko się sypie,
Wszystko nadaremno odkryte,
Mądre życie? Kto to słyszał!
Mądrych już nie ma, głupi tylko w to wierzył i usłyszał.
Co za masakra, jak mam się czuć?
Jak wychodzi niespokojnych nocy drut.
Jak go przeciąć, jak to tak ciężkie?
Nie mam umiejętności, by przetopić,
By było lżejsze.
Stan rzeczy? Jest dobrze naprawdę! Tylko gubię się zawsze nad ranem.

głębia się zagłębia
w zagłębionej głębi
gdzie gnębi bardzo głęboko
głębokość gnębienia
zagłębiona w głębi
myśli
myśląc nad myślami
aby myśli
myślami zmyślone wymyślić
zmyślone myśli
zmysłowo wymyślone
by myśleć
nad ich treścią
treść pomysłów
wymyślona przez umysł
wpadła na pomysł
by się streścić

Martyna Jankowska

zamyślenie nad myślami umysłu
aby szukać pomysłu
na zrozumienie myśli

***

***
SZUKAŁAM CIĘ w całunie
gwiazd lśniących na niebie
SZUKAŁAM CIĘ w krzyku
pustym i namiętnym
Zdawało mi się, że echo…
Od Ciebie
Dziś szuka mych uszu
w tonie niepojętym
Rzeźbione gesty
świeżo wykrzesane
Znaleźć nawet chciałam
wśród palców u ręki
Lecz
jest to pragnienie tylko…
(,,wymniemane'')
no i znów powrócą
dawnych wspomnień dźwięki
Żaneta Zalewska

skojarzenia pamięci
gdzie świta myśl
która wpadła na pomysł
aby pamiętać
żeby być poukładaną

czasu nie zatrzymasz
nie oszukasz...
poczekaj chwilę
kiedy przystaniesz
pochylając się
nad człowiekiem

Daniel Wasik

może dobrym słowem
uratujesz życie?
Jarosław Krawczyk
,,Chmury i schizofrenia''
- O rozczochrana chmura tam błądzi -.
Jedna jak banan, znów inna jak Dzik
- Tato co to są chmury? - - Z mojego spojrzenia
to schizofrenia, którą Ktoś wziął do góry -.
Daniel Połeć
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,,O niej''

,,Przepraszam''
Śp. Gosi Misiewicz
przepraszam Cię Gosiu
że w ostatnich tygodniach
Twojego życia nie pisałem
wierszy i według zwyczaju
nie posyłałem ich Tobie
przepraszam bo zawsze
na nie czekałaś
i traktowałaś je
jako wyraz naszej
przyjaźni
Ty też przysyłałaś
mi swoje teksty
bardziej jasne
mniej w nich było
nocy i śmierci
niż w moich
Gosiu niech to światło
które tak kochałaś
będzie Twoją drogą
pośród piękna raju
Bartłomiej Kucharski OCD

,,Czyn''
Czyniąc czyn,
czyniący czynność,
czyn jest czynny całą dobę.
Czyny dzieją się bez przyczyny,
zaczynać więc trzeba,
taka czynów potrzeba,
zachować je potrzeba.
Czynami,
przyczynami,
zaletami,
jak kwiatami zajmować się trzeba,
przyczynowo-skutkowy czyn,
czyny piękne jak kolekcja win.
Rozwinąć czyn jak kwiat,
dojrzeć go jak czerwone wina,
poczuć czynów bukiet,
czynów wina,
czynów skutek.
Daniel Wasik

Ona ma dwie twarze
Pierwsza - rozdygotana, pełna troski i niewiedzy,
podejrzliwa i niepewna
Jest, gdy mówi o przyszłości
Druga - to mina życiowa
Ona jest na co dzień
Joanna Michalska
,,Schizofrenia 7''
- czemu jesteś samotny?
- bo mam żonę!
- czy ją kochasz?
- nienawidzę
  ale potrafię z nią żyć!
- a czy ona ciebie miłuje?
- tak mocno
  że kiedyś mnie zabije
  bo to jest miłość
  od pierwszego wejrzenia
  aż po grób
Jarosław Krawczyk

,,Jesteś''
Jesteś delikatna, czysta. pokorna
Sama sobą zdumiona, piękna
Jesteś szalona jak rwący potok
I ognista twoja sukienka
Słodkie są twoje tajemnice
Nie zdradzasz swoich pragnień
Ale w oczach masz niebo
I tęsknoty zawiesiłaś żagiel
Bez ciebie żyć nie sposób
Wiatrem tobą oddycha ziemia
Słońcem karmisz się i rosą
Jesteś marzeniem?
Czy do spełnienia…?
Jola Janik
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Bo była Przyjaciółką. Wielu ludzi, nie tylko moją,
choć w dzień jej śmierci wyjątkowo silnie przypomniała mi się. Wieloletnia redaktor naczelna czasopisma
„Dla Nas”, autorka przeszło 20 tomików poetyckich,
członkini Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddziału
Kraków, działająca na rzecz osób chorujących psychicznie i ich rodzin, będąca na drodze Neokatechumenalnej we Wspólnocie Franciszkańskiej, w końcu
mama dwóch synów, Krzysztofa i Piotra i babcia trojga wnucząt: Kubusia, Maksia oraz Poli.
Niedługo ma ukazać się książka Małgosi pt. „Wiersze lanckorońskie” poprzedzona wstępem mojego
autorstwa oraz wywiadem, który z nią przeprowadziłem. Nad wywiadem pracowaliśmy wiele miesięcy.
Najpierw przesłałem adresatce wywiadu pytania,
a potem mozolnie, przez wiele sesji, spisywałem odpowiedzi do komputera. Nie tylko jednak sprawy zawodowo-literackie nas łączyły, ale również wspólnota
dusz. Małgosia chorowała, tak jak i ja, więc mieliśmy
wiele tematów do przedyskutowania. Ale to jednak
nie choroba była w tym wszystkim najważniejsza,
ale specyficzna wrażliwość na świat: na kwiaty, ptaki, drzewa, braci najmniejszych, a w końcu na ludzi.
Jej twórczości poświęciłem kilka artykułów; można
powiedzieć, że byłem jej niejako krytykiem towarzyszącym, a poza tym krytykiem – przyjacielem. Gościła
mnie w każdy czwartek na obiedzie, w jej mieszkaniu na Królowej Jadwigi. Nigdy nie zapomnę smaku
polędwiczek – oj, troszczyłaś się Małgosiu, żebym wychodził od Ciebie zadowolony. Wychodziłem od niej
po pewnym czasie, dość krótkim, bo nie chciałem jej
przemęczać, była osobą mocno schorowaną, ciągle
słabującą, ale równocześnie niezwykle dzielną i heroiczną. Nie poddawała się chorobie, ale stale „wystawiała szpadę” swojej twórczości, swojej poezji, stale
walczyła z różnymi chorobami, pisząc, wydając, wygłaszając, czy po prostu będąc z ludźmi. Małgorzata
Misiewicz jest również autorką programu „Jestem”,
który gromadził różnych poetów przy Domu Kultury
Wola, zaraz obok jej miejsca zamieszkania. W wywiadzie, który przeprowadziłem z poetką, przyznaje się
do wielu ciekawych faktów biograficznych. Z tego,
co pamiętam, z odbytych z nią rozmów, wiem, że nie
miała życia usłanego różami, ale bardzo ciężkie, znojne, mozolne, pełne trudu i prawdziwego poświęcenia
dla innych. W jej osobie łączyły się dwie cechy teologiczne: teologia radości i teologia krzyża. Kiedyś, by
dookreślić specyfikę jej artystycznego profilu, użyłem
określenia: krzyż w kwiatach. Tak, była Małgosia między krzyżem choroby a kwiatami poezji, a może jedno nie mogło istnieć bez drugiego, może wręcz jedno
14

zdjęcie własność autora tekstu

Przyjaciółka.
Wspomnienie
o śp. Małgorzacie Misiewicz

drugie w jakiś sposób warunkowało i czyniło tak wiarygodnym, autentycznym?
Była osobą pełną pasji. Nosiła w swoim sercu wiele
zranień i krzywd, ale niechętnie o nich mówiła. Zapamiętam ją jako osobę niezwykle pogodną, otwartą,
miłą, serdeczną, zapraszającą do wejścia do swojego
świata, nieco magicznego i jednocześnie tak bardzo
naszego, tak bardzo prawdziwego, gdzie blask łączy
się z cieniem, a Małgosia była jak ta fala, z której dobywały się pojedyncze ziarenka – kryształy jej poezji.
Będzie mi Ciebie bardzo brakowało Małgosiu, bo
towarzyszyłaś od wielu lat moim poczynaniom twórczym i zawsze niecierpliwie czekałem na Twój komentarz. Bo kiedy paliłem papierosa na balkonie u Ciebie
i kiedy powracałem, widziałem, jak cieszysz się, że
mogę zjeść zupę, którą dla mnie przygotowałaś. Za
zupę, za wiersze, za Twój pogodny uśmiech, za ciekawe rozmowy, za Twoje wielkie serce, bardzo Ci, z całego serca dziękuję. Do zobaczenia w świecie, o którym
nic nie wiemy.
Michał Piętniewicz
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
Oddział w Krakowie

Według danych UNICEF, aż 13%
zakażeń COVID-19 na świecie dotyczyło osób poniżej 20. roku życia.
Dostęp do nauki, nawet tej zdalnej
był ograniczony – 1 na 3 dzieci na
świecie nie mogło w niej uczestniczyć. Co bardzo niepokojące, dostęp do 2/3 usług z zakresu zdrowia psychicznego był utrudniony.
Stresujące wydarzenia życiowe, przedłużone przebywanie
w domu, żałoba, przemoc wewnątrzrodzinna, nadmierne korzystanie z Internetu i mediów
społecznościowych to czynniki,
które mogą wpływać na zdrowie
psychiczne nastolatków w okresie
pandemii. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS) we wrześniu 2020
roku przeprowadziła badania ankietowe, z których wynika, że aż co
trzeci nastolatek miał pogorszenie
samopoczucia w tym okresie. Jako
główne trudności młodzież zgłaszała brak możliwości spotkania z
kolegami i konieczność spędzania
czasu w domu. Choć nadal brak
danych na temat długoterminowych skutków kryzysu, z przeglądu literatury na świecie wynika, że
w większości krajów zauważono
wzrost występowania objawów
depresji, stanów lękowych i zaburzeń nerwicowych, problemów ze
snem i apetytem, w tym odwrócenia rytmów dobowych, oraz – jak
w poprzednich pandemiach i kataklizmach – objawy zespołu stresu
pourazowego.
Badania minionych epidemii
udokumentowały wpływ na doświadczanie i zgłaszanie przemocy wobec dzieci, a także zmiany
w sposobach systemowego zapobiegania i reagowania na nią. We
wspomnianym już badaniu FDDS
analizowano również to zagadnienie. Co 4. respondent w wieku
13-17 lat doświadczył jakiejś formy
krzywdzenia w okresie prowadzenia badania. Odnotowano wzrost
przypadków cyberprzemocy. Co
7. respondent doznał przemocy ze
strony rówieśników, a co 9. ze stro-
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Wpływ pandemii na stan psychiczny
dzieci i młodzieży

ny bliskiej osoby. 10% doświadczyło wykorzystywania seksualnego.
Tymczasem według policyjnych
statystyk w 2020 r. nastąpił spadek liczby wypełnionych formularzy „Niebieska Karta” w stosunku
zarówno do 2018, jak i 2019 roku.
Nie opracowano szerokich zbiorów danych naukowych na ten temat w odniesieniu do świata, ale w
istniejących publikacjach zauważalna jest podobna tendencja.
Szczególną uwagę należy też
zwrócić na autoagresywne zachowania wśród dzieci i młodzieży
oraz obserwowany wzrost myśli
i tendencji samobójczych w tej
populacji. W pierwszym okresie
pandemii co 11. badany nastolatek wg danych z FDDS podawał, że
samookaleczał się w swoim życiu,
a prawie 3% respondentów w wieku 15-19 lat próbowało popełnić
samobójstwo. W ubiegłym roku
w telefonie zaufania ww. fundacji zarejestrowano o 43% więcej
interwencji bezpośrednio zagrażających zdrowiu i życiu dziecka.
Według danych Komendy Głównej

Policji w ubiegłym roku w Polsce
zanotowano więcej samobójstw
dokonanych wśród małoletnich
w porównaniu do lat ubiegłych.
W 2020 roku było to 107 dzieci, w
2019 – 98, w 2018 – 97.
Nie było dotychczas epidemii
obejmującej cały glob i badań naukowych, które mogłyby stać się
podstawą do opracowania zaleceń, dotyczących postępowania z
dziećmi i młodzieżą w okresie pandemii. W związku z tym rekomendacje obejmujące powrót dzieci do
szkół są tworzone przede wszystkim na podstawie opinii ekspertów. Rekomendacje dotyczą okresu lockdownu i etapu otwarcia
szkół.
Ministerstwo Edukacji i Nauki
opublikowało wytyczne dotyczące
działań skierowanych do uczniów
i rodziców oraz kadry pedagogicznej po powrocie do szkół. Dotyczą one zaplanowania działań,
ograniczenia stresu szkolnego,
położenia nacisku na integrację
uczniów, modyfikację programów,
wsparcie merytoryczne nauczycie15
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li i wychowawców, wzmocnienia
roli samorządu uczniowskiego i
wolontariatu, a także nawiązania
współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.
Działania skierowane do uczniów powinny obejmować rozpoznanie
potrzeb edukacyjnych i rozwijanie
relacji interpersonalnych. Rodzicom rekomenduje się organizację
spotkań i warsztatów. Poradniom
psychologiczno-pedagogicznym
zaleca się intensyfikację współpracy ze szkołami, zaplanowanie zajęć
reintegracyjnych oraz warsztatów
dla rodziców.
Rekomendacje ekspertów związanych z Polską Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
obejmują fizyczną aktywizację
młodych ludzi, wykorzystanie stra-

tegii edukacyjnych do uczenia ich
właściwego spędzania czasu wolnego, tworzenie programów adaptacyjnych, obejmowanie wsparciem młodzieży z trudnościami
oraz wsparcie merytoryczne nauczycieli.
UNICEF przedstawił zalecenia
dla rodziców, zgodnie z którymi
powinni oni rozmawiać z dziećmi o
sytuacji powrotu do szkoły – okazywać zrozumienie, rozmawiać o
trudnościach, ale nie być natarczywymi, omówić zmiany, jakie
dziecko może zastać w szkole po
powrocie (restrykcje epidemiczne,
zmiany organizacyjne), rozmawiać o sposobach radzenia sobie
z emocjami i trudnymi sytuacjami,
a także o pozytywach powrotu do
szkoły (np. spotkanie ze szkolny-

mi przyjaciółmi, otwarty ulubiony
sklep itp.). Podkreślono także wagę
higieny snu i higieny cyfrowej.
Najlepszym sposobem, by ocenić, jak dziecko sobie radzi, jest
inicjowanie z nim rozmów, ale
także zachęcanie do aktywności
kreatywnych, które pomagają wyrazić uczucia. Dzieci uczą się reakcji emocjonalnych od dorosłych
– ważne, aby pozostawać spokojnym, słuchać dziecka, rozmawiać życzliwie, zapewnić poczucie
bezpieczeństwa, a nie dawać się
ponosić własnym emocjom. Ponadto należy zachęcać dziecko do
rozmowy z zaufanym dorosłym w
przypadku prześladowań lub innych nieprawidłowych sytuacji.
Przed nami kolejne wyzwania,
związane z nowym rokiem szkolnym oraz zagrożenia wzrostem
zakażeń w sezonie jesienno-zimowym. Troska o zdrowie psychiczne
dzieci i młodzieży powinna pozostawać jednym z priorytetów działań systemowych oraz obszarem
uwagi rodziców i bliskich.
lek. Aleksandra Gozdanek
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
Instytutu Psychiatrii i Neurologii
w Warszawie
dr hab. n. med. Barbara Remberk
Konsultant Krajowy w dziedzinie
psychiatrii dzieci i młodzieży,
Kierownik Kliniki Psychiatrii
Dzieci i Młodzieży
Instytutu Psychiatrii i Neurologii
w Warszawie

Trzy „poetyckie zagęszczenia”
w mojej historii PTP
W terapii systemowej, która powinna być podstawą i standardem w naszej codziennej pracy terapeutycznej w CZP zwracamy uwagę na moment ,,poetyckiego zagęszczenia''. Zjawisko to występuje w terapii
pacjenta i rodziny, podobnie jak w naszych relacjach,
w historii organizacji i w życiu społecznym. Dzieje się
tak nie tylko w sytuacjach granicznych, ale kiedy czujemy, że następuje przełom, korzystna zmiana, kiedy
potrafimy nadać głębszy sens przeżyciom, wpisać je w
historie pokonywania choroby i w historię naszego ży16

cia. Ten moment związany jest często z podjęciem nowych wyzwań i przyjęciem za nie odpowiedzialności.
Takie poetyckie zagęszczenia mogą też towarzyszyć
naszej karierze zawodowej i wplatać się w nasze zaangażowanie w losy bliskiej nam organizacji. Zwłaszcza, jeżeli jest to organizacja pozarządowa, autonomiczna, kreatywna i zorientowana na wartości. Mnie
zdarzyło się to trzykrotnie i wszystkie te sytuacje
były powiązane z kreatywnością i wizjonerską siłą
osób kierujących naszym Towarzystwem w ostatnich

50 latach. Piszę o ostatnich 50 latach, gdyż dla mnie
bardziej świadome zanurzanie się w psychiatrii zbiegło się ze śmiercią prof. Antoniego Kępińskiego w
1972 roku. Potem nastąpił trudny, choć w moim przekonaniu jagielloński okres rozwoju Towarzystwa pod
kierunkiem, żeby wymienić tylko profesorów: Adama
Szymusika, Marię Orwid, Andrzeja Piotrowskiego,
Stanisława Dąbrowskiego, Stefana Ledera i ich następców, a moich nauczycieli.
Pierwszy moment to przed 40 laty połączenie Sekcji Psychiatrii Społecznej i Sekcji Rehabilitacji w Sekcję Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji, drugi,
to moment podpisania przez nasze Towarzystwo
współpracy z Niemieckim Towarzystwem Psychiatrii
Społecznej, które dało początek ponadtrzydziestoletniej działalności Polsko-Niemieckiego Towarzystwa
Zdrowia Psychicznego (PNTZP), a trzeci to podjęcie
współpracy z WHO w realizacji wieloletniego i obejmującego cały kraj Programu Przeciwko Piętnu i Wykluczeniu „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”. To były
dalekowzroczne „interwencje systemowe” albo „interwencje w system”, które potem, przez lata, miały
przynosić owoce w postaci pogłębionej świadomości
konieczności jego zmiany i przyczyniły się do wzrostu
kompetencji i otwartości psychiatrów, aby tę zmianę
dzisiaj przeprowadzić. W historii polskiej psychiatrii te trzy wydarzenia uzupełniają się i nazywane są
„czterdziestoletnią reformą od dołu”. Wymagały od
Ojców Towarzystwa dalekowzroczności. Musieli być
ludźmi idei i to był podstawowy motyw, że do nich
dołączyłem, ja i olbrzymia sieć ośrodków, instytucji i
wspaniałych koleżanek i kolegów w całym kraju. Zbudowaliśmy razem wielki społeczny kapitał ludzkich
relacji i intelektualnej wspólnoty.
Wszystkie trzy wydarzenia służyły jednemu celowi,
jakim była transformacja polskiej psychiatrii z psychiatrii zakładowej i łóżko-centrycznej na psychiatrię
przenikniętą duchem humanizmu i zorganizowaną
wokół lokalnej wspólnoty.
Przeglądając historyczne materiały z ostatnich 40
lat spostrzegam jako wielką wartość spójność idei,
ciągłość w myśleniu, wierność przyjętym zasadom,
naszym pacjentom i samym sobie. Dzisiaj PNTZP wypełniło już swoją misję i przyjęło inne formy organizacyjne. Pozostawiło po sobie na czterech tysiącach
stron czasopisma DIALOG, czasopisma wydawanego
przez połączone Zarządy, redagowanego w Krakowie
i Bielefeld, wierny zapis historii trzydziestu lat aktywności 50 partnerskich instytucji. Partnerstwa te były
przykładem dla Europy, jak w bliskiej współpracy po
latach izolacji i obcości, środowiska naszych dużych
szpitali pochylone nad trudną przeszłością otwierały się na środowiskową praktykę i przyswajały ideę,
za którą zostały nagrodzone przez rządy obu krajów
razem ,,Maksymilian Kolbe Werk'', a potem nagrodą
Pro Publico Bono za „Dyplomację obywatelską”. Ideę,
którą można streścić słowami honorowego Przewodniczącego Towarzystwa Klausa Doernera „przestańcie pisać tylko historię choroby i zacznijcie z Waszymi pacjentami pisać historię życia”. Dzisiaj programy

antystygmatyzacyjne stały się bardziej powszechne, a
środowiska ekspertów przez doświadczenie uzyskały
swoje autonomiczne miejsce w reformatorskim ruchu. To właśnie dzięki temu programowi przez całe
pierwsze dziesięciolecie XXI wieku zapełniały się ulice naszych miast pochodami przechodzącymi przez
symboliczne drzwi zrozumienia i na trwale zaowocowały obecnością naszych pacjentów i ich rodzin w życiu społecznym. Wyszli z cienia i społecznego niebytu,
aby stać się osobami mówiącymi własnym głosem i
pełnoprawnymi obywatelami.
Tak więc dzisiaj to na naszej Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP ciąży zobowiązanie
naszego Towarzystwa, aby „reformę od dołu” połączoną z dziejąca się w ostatnich latach „reformą od
góry” doprowadzić do końca, nie tylko w wybranych
rejonach w kraju, ale z dostępem wszystkich potrzebujących. Po 40 latach dyskutowania, wielokrotnego
powtarzania różnych, często sprzecznych argumentów, po latach powtarzania tych samych argumentów na naradach, Zjazdach PTP, konferencjach i grupach roboczych powoływanych przez Ministerstwo
Zdrowia, po nieudanej realizacji programu zmian w
latach 2011-2015, po latach liberum veto dla reformy, ustalono wreszcie zasady i zobowiązano się do
mówienia jednym głosem o jej realizacji. Mamy naszą
psychiatryczną Konstytucję 3 Maja, nasz Narodowy
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, jesteśmy
jednak świadomi, że ma on ciągle nieprzekonanych
przeciwników. Teraz, na naszych oczach, dzieje się
największa powojenna reforma społeczna w Polsce.
Nadszedł czas realizacji i wprowadzania jej w życie w
udanym programie pilotażowym. Zbudowaliśmy we
wszystkich regionach kraju sieć środowisk, w których
psychiatrom pomagają wszystkie grupy zawodowe
połączone z siecią systemu wsparcia pomocy społecznej i organizacji pacjentów i rodzin. Czeka nas
rozszerzanie pilotażu na cały kraj, mała nowelizacja
ustawy o NPOZP i Centralny Ośrodek monitorujący
przebieg tego procesu przy mądrym rozdysponowaniu wsparcia finansowego ze środków unijnych.
To są równocześnie cele statutowe naszej Sekcji. To
jest zobowiązanie, którego jesteśmy strażnikami. Tak,
jesteśmy strażnikami tej wielkiej, wielopokoleniowej tradycji Towarzystwa. Oddaliśmy Towarzystwu
dużą część naszego życia zawodowego. Będziemy
dbać o zachowanie tożsamości naszej Sekcji i wypełniać jej statutowe zadania cierpliwie i wytrwale, aby
móc powiedzieć za doktorem Zdzisławem Jaroszewskim, słowa wypowiedziane podczas wmurowywania przez połączone Zarządy PNTZP tablicy w Forcie
VII: „Ośmielam się w tym miejscu odwołać do cieni
zamordowanych tu i gdzie indziej naszych drogich
pacjentów, którzy z pewnością są tu teraz z nami...
Przezwyciężamy zło, świadcząc sobie wzajemnie dobro, to znak nadziei lepszego jutra!” (Dialog ¾, 1996)
prof. dr hab. Andrzej Cechnicki
Sekcja Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP
Kraków
17

18

Uchwały Rady Zdrowia Psychicznego
żądające kontynuacji reformy
Drodzy Czytelnicy i Przyjaciele naszego Czasopisma!
Nasz Jubileuszowy 50 numer ,,Dla Nas'' wprowadza
Państwa w klimat i program III Kongresu Zdrowia Psychicznego. Kiedy setki osób w warszawskim amfiteatrze
i tysiące online radośnie świętowało kilka lat największej reformy społecznej w naszym kraju nikt z nas nie
spodziewał się, że już w kilka dni później jej realizacja
zostanie zagrożona, dotychczasowa praca poddana dewaluującej krytyce a przygotowywane „rekonstrukcje”
zagrożą likwidacją dokonań poprzednich ministrów
zdrowia, którzy w ostatnich latach w bliskiej i partnerskiej współpracy z Biurem ds. Pilotażu i Pełnomocnikiem
MZ ds. Psychiatrii osiągnęli pierwszy reformatorski sukces w realizacji zapisów ustawy o NPOZP. Wszystkie organizacje i zespoły uczestniczące w Kongresie zwróciły
się w stronę Rady Zdrowia Psychicznego przy Ministrze
Zdrowia z nadzieją, że jako gwarant realizacji reformy
pomoże urzędnikom Ministerstwa w obecnym kryzysie.
Rada na swoim nadzwyczajnym posiedzeniu 7 września
podjęła trzy „Uchwały” zamieszczone poniżej, a naszym
zadaniem jest ich popularyzacja w całym kraju i mobilizowanie wsparcia dla ich Autorów.
Uchwała nr 1/2021
Rada apeluje do ministra zdrowia o pilne powołanie
komisji, która podejmie pracę nad aktualizacją kończącego się z końcem roku 2022 Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP) oraz nad projektem założeń ustawy o ochronie zdrowia psychicznego określających funkcjonowanie zreformowanego
systemu opieki psychiatrycznej dla dorosłych oraz dla
dzieci i młodzieży.
Rada wyraża przekonanie, że kolejny Program i znowelizowana ustawa w stopniu zdecydowanie większym
niż dotychczas skupią uwagę na czynnym wdrażaniu
środowiskowego modelu systemu ochrony zdrowia
psychicznego. Model środowiskowy upowszechniany
w krajach rozwiniętych dowodzi swej skuteczności jako
rozwiązanie organizacyjne oraz cywilizacyjne pozwalające budować system pomocy bez opresji, stygmatyzacji i
wykluczenia, a przy tym zdolny do reagowania na nowe
wyzwania dla zdrowia psychicznego.
Rada oczekuje, że skład komisji będzie odzwierciedlał
pełne i pełnoprawne uczestnictwo środowisk zainteresowanych dostępnością i jakością pomocy w problemach oraz zaburzeniach zdrowia psychicznego oraz
rozwiązywaniem wyzwań publicznych stojących przed
systemem jego ochrony. Dotyczy to zwłaszcza osób korzystających z pomocy oraz ich rodzin, grup specjalistów
czynnych w udzielaniu tej pomocy oraz reprezentantów
społeczności lokalnych.
Rada podkreśla, że Narodowego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego nie mogą jednostronnie dyktować reprezentanci urzędów centralnych. Doświadczenie ostatniego półwiecza dowodzi, że w sprawach
ochrony zdrowia psychicznego zajmują oni najczęściej
stanowisko oportunistyczne, torujące drogę odraczaniu
lub zawieszaniu palących decyzji, a także rezygnacji z
niezbędnych, nawet już rozpoczętych zmian. Utrzymuje

to system ochrony zdrowia psychicznego w stanie chronicznej niemocy, w tym co najmniej dwukrotnie w stanie
bliskim zapaści.
Uchwała Rady nr 2/2021
Zgodnie z § 5 Statutu Rady ds. Zdrowia Psychicznego:
1. w celu przygotowania projektu stanowiska w sprawie kluczowych elementów reformy opieki psychiatrycznej dla osób dorosłych w Polsce Rada zobowiązuje
przewodniczącego Rady do powołania zespołu problemowego, w składzie:
Pan Marek Balicki – przewodniczący
Pani Izabela Ciuńczyk
Pan Piotr Gałecki
Pan Krzysztof Rogowski
Pani Anna Śremska
Pan Tomasz Szafrański
2. Rada oczekuje przedstawienia projektu tego stanowiska w formie tez do dyskusji w czasie kolejnego posiedzenia Rady, które odbędzie się w pierwszej połowie
października 2021 roku, tj. nie później niż do 15. dnia
tego miesiąca.
3. Rada upoważnia przewodniczącego zespołu, by w
razie potrzeby zapraszać do współpracy w przygotowaniu projektu stanowiska inne osoby dysponujące przydatnymi kompetencjami lub doświadczeniem.
Uchwała Rady nr 3/2021
Zgodnie z artykułem 4a, ust. 2, pkt. 1 i 4 ustawy z dnia
19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego
wraz z późn. zmianami oraz zgodnie z § 5 Statutu
1. w celu przygotowania i zredagowania dokumentu
pod roboczym tytułem „Raport o stanie opieki psychiatrycznej w Polsce” Rada zobowiązuje przewodniczącego
do powołania zespołu problemowego (redakcyjnego) w
składzie:
Pan Andrzej Cechnicki
Pan Janusz Heitzman
Pan Jacek Wciórka – przewodniczący
Pan Artur Wiśniewski
2. Zespól przygotuje stanowisko w sprawie przesłania
spisu treści, listy autorów oraz kosztorysu „Raportu” do
dyskusji na kolejnym posiedzeniu Rady, które odbędzie
się w pierwszej połowie października 2021 roku, tj. nie
później niż do 15. dnia tego miesiąca.
3. Rada upoważnia członków zespołu do korzystania
w działaniach redakcyjnych i analitycznych związanych z
„Raportem” ze współpracy z innymi osobami dysponującymi przydatnymi umiejętnościami i wiedzą.
4. W przypadku podjęcia decyzji o realizacji „Raportu”
Rada zwróci się do Ministra Zdrowia o preliminowanie
budżetu na koszty przygotowania „Raportu” oraz o zalecenie konstruktywnej współpracy instytucjom i organizacjom dysponującym informacjami przydatnymi do
przygotowania „Raportu”
prof. dr hab. Andrzej Cechnicki
Kraków
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Asystent jest w nas

rysunek Ania Kwiatkowska ,,Dlaczego mnie'', długopis 2012

Przez 10 miesięcy pracowałam jako asystent zdrowienia wolontariusz na oddziale psychogeriatrycznym.
Przez pierwszy miesiąc zapoznawałam się z pracą
oddziału, uczestnicząc często jako widz w zajęciach,
rozmawiając z pacjentami jedynie na wspólnych spacerach w towarzystwie terapeutów.
Stopniowo zdobywałam większe zaufanie lekarzy,
którzy pozwolili mi na indywidualne rozmowy z pacjentami, a w końcu na wyjścia z nimi na spacery czy
zakupy.
Pod koniec wypracowałyśmy z panią ordynator
następujący model mojej pracy: dłuższy czas zajmowałam się jednym konkretnym pacjentem, zdaniem
pani ordynator z dobrym skutkiem. Sporządziłam też
raport z tej pracy.
Na początku problemem było to, o czym właściwie
chcę rozmawiać z pacjentami. Jakaś terapeutka poddała myśl, że może im zaszkodzę. Chodziło w dużej
mierze o to, by słuchać, a rozmawiać adekwatnie do
potrzeb pacjenta. U jednej pacjentki potrzebne było
odwracanie jej uwagi od objawów chorobowych, u
innej kładzenie akcentu na to, że depresja mija, a u
kolejnej rozmowa o konieczności farmakoterapii.
Prawie zawsze posiłkowałam się swoim doświadczeniem choroby i zdrowienia.
Oczywiście w początkowej fazie rozmów chodziło
mi zawsze o to, by zdobyć zaufanie pacjenta. Robiłam to w różny sposób: albo wspominałam o swojej
chorobie, albo o wykształceniu, co w przypadku wielu
pacjentów geriatrii ma znaczenie, albo o takich przyziemnych, drobnych sprawach życia codziennego.
Pacjenci na moje otwarcie się przed nimi reagowali
wzajemnością.

Miałam też czasami kontakt z rodzinami pacjentów. Czasem ktoś przysiadł się do mnie w przerwie w
kawiarence lub kogoś prowadziłam na jakiś oddział.
Rodziny często chciały się czegoś dowiedzieć o funkcjonowaniu szpitala.
W pracy oprócz pomocy personelu oddziału psychogeriatrycznego miałam pomoc ze strony superwizora, który motywował mnie do kontynuowania wolontariatu (co, zwłaszcza na początku, było potrzebne)
i rozwiewał różne wątpliwości dotyczące mojego
postępowania wobec pacjentów czy relacji z personelem. Miałam też spotkania z lekarzami i pielęgniarkami innych oddziałów, od których doświadczyłam
serdecznego przyjęcia.
Mnie taki rodzaj pracy umacnia i myślę, że umacnia
każdego, kto zdecydował się być asystentem zdrowienia. Mam koleżanki, na które np. źle wpływa to,
że inni na ich oczach zmagają się z depresją. Dlatego
te koleżanki nie zdecydowały się na kurs asystenta.
Mnie spotkanie z cudzym cierpieniem mobilizuje, aby
pomóc, a nie pamiętać o swoich dolegliwościach.
Można by mieć wątpliwości, czy w razie gdy wejdę
w fazę chorobową, nie zaszkodzę pacjentom w jakiś
sposób. Jednak ja osobiście (i myślę, że nie dotyczy to
tylko mnie, bo asystenci są na ten temat edukowani)
zawsze na tyle wcześniej rozpoznaję pierwsze objawy
kryzysu, że świadomie wycofuję się z moich aktywności. Objawy też dość szybko mogą być rozpoznane
przez lekarzy, z którymi podejmujemy współpracę.
Jednak gdy pracowałam jako asystent zdrowienia,
stan mojego zdrowia był stabilny. Pozwala to mieć
nadzieję, że praca ta dobrze wpływa na zdrowie i rehabilitację społeczną asystentów.
W tytule artykułu napisałam, iż „asystent jest w nas”,
ponieważ zauważyłam, że ja i moi koledzy i koleżanki
z kursu asystenta zdrowienia posiadamy taką swoistą
intuicję bycia asystentem zdrowienia, pomocy innym
chorym. Myślę, że moja historia jest tego dowodem.
Choruję od ponad 20 lat, a już 15 lat temu podjęłam
roczny wolontariat w warsztatach terapii zajęciowej,
nie przyznając się wówczas do moich doświadczeń
chorobowych – inaczej nie byłoby to możliwe, jako że
ani ja, ani nikt w Polsce wtedy jeszcze chyba nie słyszał o asystentach zdrowienia.
Później podejmowałam jeszcze wiele aktywności
związanych z pomocą osobom chorym, czy to w ramach oficjalnych wolontariatów czy też prywatnie,
pomagając koleżankom, sąsiadkom.
I choć aktualnie nie jestem zatrudniona jako asystent, na co dzień spontanicznie podejmuję się często
tej roli. Tak wiele bowiem wokół mnie osób potrzebujących pomocy.
Anna Wilk
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Przesłanie Daniela Fishera

Witam moich przyjaciół w Polsce.
Chciałbym móc być z wami osobiście. Nazywam się Daniel Fisher
i prowadzę National Empowerment Centre. Rozmawiamy dziś o
wyzdrowieniu z poważnych problemów psychicznych. Najcięższy
okres miałem w wieku dwudziestu
kilku lat, ale to, czego się wtedy nauczyłem, przydaje mi się przez całe
życie.
Mając dwadzieścia lat pierwszy
raz doświadczyłem poważnego
kryzysu psychicznego. Rozpadło
się moje małżeństwo, zacząłem
tracić wiarę w swoją pracę. Jak na
ironię byłem biochemikiem, badającym chemiczne procesy w mózgu
związane z poważnymi problemami psychicznymi. Czułem, że nie
mam kontaktu z tym, co robię. Nie
chciałem wykonywać tej pracy.
Nie lubiłem pracować w laboratorium. Chciałem być wśród ludzi,
ale nie wiedziałem, jak postawić
następny krok.
Zatrzymałem się więc. Przerwałem wszelką aktywność i wszedłem
w stan letargu nazywany katatonią. Nie mówiłem, nie jadłem, nie
chodziłem do pracy. Moja rodzina
nie wiedziała, co robić.
Zawieziono mnie do szpitala
psychiatrycznego. Byłem tam trzy
razy. Podczas drugiego pobytu
spędziłem w szpitalu prawie sześć
miesięcy. Nie odezwałem się wtedy do nikogo przez pierwszy miesiąc. Czułem, że nie mam żadnego

powodu do mówienia, żadnego
powodu, żeby próbować używać
słów.
Tak się złożyło, że w tym czasie
był tam młody człowiek ze Szpitala
Marynarki Wojennej. Miał na imię
Korman. W przeciwieństwie do
personelu klinicznego, nie próbował mnie rozgryźć, nie próbował
mnie analizować, nie próbował
mnie naprawiać. Po prostu był ze
mną. Pozwolił mi ponownie doświadczyć uczucia, że warto żyć, że
w porządku jest być sobą, dzięki
temu, że sam potrafił być sobą ze
mną. Mam wobec niego ogromny
dług wdzięczności. Poza tym pacjenci na oddziale także byli bardzo pomocni. Pomagaliśmy sobie
nawzajem, słuchaliśmy piosenki
„Bridge over troubled water”, która dawała wiele nadziei. A nadzieja była bardzo ważna. Dawaliśmy
sobie nadzieję nawzajem. Korman
dawał mi nadzieję.
Moje przesłanie jest takie, że
najważniejszą kwestią, najważniejszym składnikiem w procesie
zdrowienia, są relacje. Znalezienie
ludzi, którzy w ciebie wierzą, którzy
mogą dać ci nadzieję. Ludzi, którzy
sami są ludźmi, którzy są autentyczni. Ludzi, którzy cię kochają.
Ludzi, których możesz kochać. To
są kluczowe leki. Lekarstwa, farmakologiczne wsparcie mają do odegrania swoją rolę. Nie jestem przeciwny lekom, ale są one pomocne
tylko wtedy, jeśli pomagają ci w
łączeniu się z innymi ludźmi. Kiedy jesteś w kryzysie, twoim celem
jest zbudowanie poczucia siebie,
poczucia, że naprawdę możesz podejmować decyzje, kierować swoim życiem. Poczucia, że nie musisz
polegać na innych ludziach, aby się
ogarnąć bądź zająć tym lub tamtym. Możesz snuć własne plany.
Chodzi o wzmocnienie sprawczości
i samostanowienia.
Teraz chcę wam trochę opowiedzieć o kilku relacjach poza szpitalem, które były dla mnie ważne. To
szczęście mieć psychiatrę. Mój miał
na imię George. On i jego rodzina
pochodzili z Ukrainy. Czasami wydaje mi się, że moja szczególna

więź, którą czuję z wami wszystkimi w Polsce, wynika z wdzięczności
za trzy lata, które George poświęcił pomagając mi uporządkować
moje życie, ponieważ naprawdę
we mnie wierzył. Podam wam przykład. Kiedy opuszczałem szpital po
raz drugi, postawiono mi diagnozę
schizofrenii, która może tragicznie wpływać na przyszłe plany.
Niemniej wpadłem na pomysł, że
chciałbym zostać psychiatrą i zmienić system psychiatryczny, aby był
bardziej ludzki oraz wykorzystać
własne doświadczenie, żeby zrozumieć, jak należy praktykować
psychiatrię. Powiedziałem o tym
George'owi. Przyszedłem do niego
i podekscytowany rzuciłem: „Zostanę psychiatrą”. I to zaledwie tydzień lub dwa po wypisaniu ze szpitala psychiatrycznego z diagnozą
schizofrenii. Wyobrażam sobie, że
wielu psychiatrów lub terapeutów
mogłoby w tym momencie powiedzieć: „Hola, hola, przecież wiesz,
że to o wiele za dużo, niż możesz
od siebie oczekiwać. Może tylko
pójdziesz na jakiś kurs”. Ale George
nie wahał się stanąć przy mnie. Powiedział: „Będę na twojej obronie”.
I przyszedł na moją obronę sześć
lat później. Zawsze we mnie wierzył. Wierzył w moją zdolność do
osiągania prawdziwych sukcesów.
Inną ważną osobą był mój szwagier, podchodzący do mnie z większym dystansem. Nie mówił za
wiele, nawet w bardzo istotnych
momentach. Ale raz, kiedy ledwo
mogłem przetrwać noc... Właśnie
wypisano mnie ze szpitala i nie mogłem spać, nie mogłem spać już od
kilku dni. Byłem wtedy już w szkole
medycznej. Znalazłem się w wielkiej
rozpaczy. Myślałem: „Rzucę szkołę,
to się nie uda, nie dam rady”. Zadzwoniłem do swojego szwagra w
środku nocy i powiedziałem: „Muszę tylko porozmawiać, panikuję”.
Zaczął do mnie mówić... bardzo się
tym przejął. Zapytał: „Jak się miewa twój wujek i twoja matka?”. A ja
na to: „Co? O co w tym wszystkim
chodzi? Po co zadajesz mi te pytania?!”. Odpowiedział: „Cóż, przeczytałem kiedyś, że kiedy ktoś jest
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naprawdę zdenerwowany, dobrze
jest pomóc mu przywrócić orientację, sprowadzając go na ziemię”.
Szwagier miał takie intencje. Zwykle nie zachęcam ludzi do zadawania zbyt wielu pytań, ale wtedy to
zadziałało, ponieważ wiedziałem,
że mu na mnie zależy, wiedziałem,
że w tym, co mówi jest jego serce.
Moje tętno biło 140 razy na minutę. Wpadłem w panikę. Byłem pewien, że umrę. Mówiłem: „Umrę.
O nie! Umrę, Mam tętno 140!”. Na
co on cicho i spokojnie powiedział:
„Wiesz, że kiedy się kochasz, tętno
może wzrosnąć do 140? Wszystko
jest w porządku”. Wypowiedział to
ostrożnie i z troską. Powiedziałem
mu wtedy o swoim planie zostania
psychiatrą. A on odpowiedział: „Jesteś do tego zdolny. Możesz to zrobić”. Jego pewność siebie, gdy to
mówił, była dla mnie ważna, cenna.
Tęsknię za nim. Zmarł w zeszłym
roku. Miał 89 lat. Nie mógł żyć bez
pracy. Pracował do 85. roku życia.
Cudowny facet.
Na mojej drodze do zdrowienia
pojawiła się też żona, właściwie
kobieta, która miała zostać moją
żoną. I została nią. Wcześniej jednak trwała ze mną w kilku bardzo
trudnych chwilach. Byliśmy razem
od około roku, kiedy znowu wszedłem w inną rzeczywistość. Nie
wiedziałem co się dzieje, po prostu czułem się przytłoczony, może
moim
sukcesem,
spotkaniem
kogoś wspaniałego, zdaniem do
szkoły medycznej. Nie wiem, jakie

dokładnie czynniki, ale coś spowodowało, że wróciłem do stanu
katatonii. A ona została ze mną.
Później pytałem ją: „Dlaczego to
zrobiłaś? Co cię do tego zmotywowało? Dlaczego zostałaś ze mną,
kiedy wróciła schizofrenia, kolejny
epizod?" Odpowiedziała: „Nigdy
nie widziałam ciebie jako chorego”.
Oczekiwała ode mnie po prostu, że
będę zmywać naczynia, robić pranie i zapewniać swój wkład w utrzymanie naszej rodziny.
Mogłem też doświadczyć przyjaźni ze strony osób o podobnych doświadczeniach. Inspirujące było dla
mnie spotkanie w grupie wsparcia
z kobietą z doświadczeniem kryzysu psychicznego, z którym sobie poradziła. Grupy wsparcia dla
osób, które przeszły podobne doświadczenia, są bardzo ważne.
Ona wyzdrowiała na tyle, że mogła mieć czworo dzieci i bardzo
dobrze je wychowywać. To dało mi
pewność, że również mogę mieć i
wychowywać dzieci.
Teraz najczęściej zajmuję się
prowadzeniem szkoleń Emotional
CPR (emocjonalnej reanimacji).
Ta metoda opiera się na przyjęciu
kilku zasad, których nauczyłem się
podczas własnego zdrowienia, i ich
ćwiczeniu, abyśmy mogli poprawić
zdolność łączenia się na poziomie
emocjonalnym, na poziomie uczucia, na poziomie troski.
Za zdrowieniem stoi nie tylko
praca personelu klinicznego, praca
profesjonalistów. To praca każde-

go, kto jest z kimś, kto ma poważne problemy. Ostatecznie to praca
wszystkich. Szczególnie podczas
tej pandemii, gdy przechodzimy
przez trudne czasy izolacji i bezsilności. Dlatego potrzebujemy siebie nawzajem. Teraz potrzebujemy
siebie bardziej niż kiedykolwiek.
W tej emocjonalnej resuscytacji
krążeniowo-oddechowej uczymy
ludzi, że „C” oznacza łączenie się
[ang. connect], łączenie serca z
poziomem serca. „Serce do serca,
serce do serca”.
To jest nasz temat: moje serce
dociera do twojego serca, a twoje
serce do mojego serca. Kiedy możemy połączyć się w ten sposób,
zaczynamy odczuwać, że możemy wyrazić siebie i wyrazić nasze
uczucia oraz wyrazić poczucie
bycia żywym, poczucie naszego
istnienia. Na tym właśnie polega
wzmocnienie [ang. empowering] –
aby zabrać głos. Wtedy czujemy, że
żyjemy, czujemy się ożywieni [ang.
revitalise], tak właśnie odczuwa się
realnie życie.
Celem życia jest poczucie, że
żyjesz, rozpoznanie piękna bycia
żywym. Dlatego chciałbym być na
żywo z wami wszystkimi. Nie mógłbym zrobić niczego lepszego. Powodzenia na Kongresie.
Nie mogę się doczekać spotkania
z wami osobiście, oby w niezbyt
odległej przyszłości.
Dziękuję wam bardzo.
Tłumaczenie: Jakub Tercz
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					DEKLARACJA WARSZAWSKA III
My, zebrani dziś w Warszawie, uczestnicy III Kongresu Zdrowia Psychicznego: osoby doświadczające kryzysów zdrowia psychicznego i
ich bliscy, pracownicy ochrony zdrowia i pomocy społecznej i oświaty,
przedstawiciele nauki, kultury i polityki, sojusznicy i przyjaciele ruchu
przełamywania uprzedzeń wobec osób w kryzysach psychicznych
oraz barier w udzielaniu im właściwej i skutecznej pomocy
przypominamy:

• zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, którego ochrona należy do obowiązków państwa,

• przemyślana troska o zdrowie psychiczne buduje kapitał osób, rodzin i społeczeństwa,
• przyjazny, sprawny system pomocy i wsparcia w kryzysach zdrowia psychicznego przeciwdziała tragediom indywidualnym i rodzinnym oraz wielkim stratom społecznym,

• naruszanie niezbywalnej godności i praw osób w kryzysie psychicznym wynika z ludzkiej ignorancji, wadliwego prawa oraz z niewydolności instytucji – co można zmienić;

stwierdzamy:

• Deklaracje wcześniejszych Kongresów (2017, 2019) zaowocowały rozpoczęciem oczekiwanej od dziesięcio-

leci środowiskowej transformacji systemu ochrony zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

• dziękujemy wszystkim, którzy swoimi decyzjami przyczynili się do uruchomienia zmian,
• rozpoczęta zmiana wymaga jednak uważnej, wytrwałej i sprawnie zarządzanej kontynuacji, a ujawniane
bariery, próby hamowania lub cofania – stanowczego przeciwdziałania;

dlatego oczekujemy i żądamy:

• konsekwentnych działań na rzecz rozwoju trójpoziomowego systemu środowiskowej opieki dla dzieci i

młodzieży oraz ściślejszej integracji działania psychologicznych poradni środowiskowych I poziomu ze
zdefiniowanymi obszarowo szkołami oraz aktywnością psychologów szkolnych,

• konsekwentnych działań na rzecz rozwoju systemu środowiskowej opieki dla dorosłych:

− przygotowania mapy obszarów odpowiedzialności centrów zdrowia psychicznego (CZP) i wydatnego
rozszerzenia opieki środowiskowej (co najmniej 30% populacji Polski) do zakończenia projektu pilotażowego w grudniu 2022 roku,
− ustanowienia warunków (podstawy ustawowe, standard organizacyjny) i planów (kształcenie kadr,
infrastruktura) upowszechniania środowiskowej transformacji systemu ochrony zdrowia psychicznego
po zakończeniu pilotażu.
− dopełnienia podstawowej opieki psychiatrycznej (CZP w każdym powiecie), wyspecjalizowanymi programami profilowanymi (II poziom referencji) i wysokospecjalistycznymi ośrodkami akademickimi (III
poziom referencji)

• tworzenia warunków i dobrych praktyk współpracy między ośrodkami dla dzieci i młodzieży oraz dla
dorosłych służących zdrowiu psychicznemu rodzin,

• radykalnego wzmacniania kompetencji i efektywności zawodów niezbędnych dla środowiskowej ochro-

ny zdrowia psychicznego poprzez dostosowanie programów kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy, psychologów, pielęgniarek, pracowników społecznych oraz szybkie tworzenie warunków do rozwoju
nowych zawodów (asystent środowiskowy) i ról zawodowych (asystent zdrowienia),

• ostatecznego wyeliminowania nierówności praw osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie pełno-

wartościowego, niedyskryminującego dostępu do diagnostyki i leczenia chorób somatycznych oraz właściwego standardu psychiatrycznej opieki szpitalnej – przez przenoszenie psychiatrycznych oddziałów
ostroprzyjęciowych do szpitali wielospecjalistycznych,

• skutecznego wykorzystania do wymienionych celów środków zapowiadanych w obecnej perspektywie
finansowej UE tak, by wraz z jej zakończeniem w grudniu 2027, zakończyć proces wdrażania środowiskowej ochrony zdrowia psychicznego w Polsce,

• stanowczych działań środowisk medialnych, opiniotwórczych i politycznych na rzecz eliminowania z życia
publicznego stygmatyzujących i zniewalających reliktów językowych, obyczajowych i prawnych dotyczących zdrowia i niezdrowia psychicznego.

Warszawa, 7 czerwca 2021 roku

