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Słowem wstępu
Drodzy Czytelnicy!

Już od dziewięciu lat, zazwyczaj w maju, w Krakowie, 
beneficjenci, rodziny i profesjonaliści spotykają się na 

corocznym Forum. Wykłady przedstawicieli tych trzech 
grup, kończące się dyskusją z udziałem wszystkich 
słuchaczy, są świadectwem ewolucji psychiatrii. Zmiany są 
bardzo istotne. Na czym polegają?  Głos osób chorujących 
psychicznie, który był przez lata zagłuszany przez mity 
i stereotypy, traktujące nas jako osoby trwale niepoczytalne 
i niewiarygodne jest coraz mocniejszy, a nasze organizacje 
pozarządowe coraz silniejsze. Nasze Czasopismo 
próbuje towarzyszyć i zapisywać te wydarzenia i dlatego 
opracowaliśmy numer prawie w całości poświęcony Forum. 
Istotne tematy:współpraca z rodziną, rola pracy, leczenie 
pomimo braku zgody,  Narodowy Program Ochrony Zdrowia 
Psychicznego.

Forum rozpoczynał wykład Anny Liberadzkiej „Czego 
oczekujemy od psychiatrii?”. To głos beneficjentki 

wyrażający nasze wspólne pragnienia i oczekiwania. 
W relacjach pacjent – terapeuta jesteśmy po prostu ludźmi, 
terapeuci nie powinni obawiać się okazywania emocji, pacjent 
potrzebuje normalnego, dobrego kontaktu, otwartości, 
pobudzania nadziei i towarzyszenia w procesie zdrowienia. 
Anna zarysowała fundament, na którym można budować 
udaną terapię często w swoich cytatach odwołując się do 
Antoniego Kępińskiego. 

Jeszcze w przeddzień Forum odbyło się w Zielonym Dole 
„spotkanie z mistrzem”, czyli seminarium z Julianem 

Leffem. Mówił o „Współpracy z rodziną w praktyce 
środowiskowej”, popartej wieloletnimi badaniami. Ten 
wybitny angielski psychiatra poświęcił się pracy z rodzinami. 
Wysoki, szczupły starszy pan, o szlachetnych rysach twarzy, 
z mądrym, wnikliwym spojrzeniem, spokojny i zdecydowany, 
otwarty na ludzi, wzbudzał zaufanie. Barbara z redakcji 
„Dla Nas” odtworzyła wiernie jego seminarium i wykład na 
Forum. Julian Leff uczył „wyrażać uczucia”, uczył rozmowy, 
poprawy komunikacji, sztuki słuchania i... łagodności, ciepła. 
Jak bardzo tego potrzebujemy w rodzinach...Dołączyliśmy 
się z naszymi doświadczeniami z „Seminarium dla rodzin”. 
Pierwszy raz beneficjenci brali udział jako prelegenci 
w seminarium dla rodzin z regionu podkarpackiego. To 
obserwacje „z drugiej strony lustra”. Próbowałam na tej sesji 
opowiedzieć o spotkaniach, podczas których osoby chorujące 
opowiadają o swoich zmaganiach, a rodzice słuchają, 
przeżywają i dołączają własne historie. Słuchając innych, 
można lepiej zrozumieć swoje dziecko, z którym czasem 
trudno jest nawiązać kontakt.

O tym jak olbrzymią rolę odgrywa praca piszemy prawie 
w każdym kolejnym wydaniu DLA NAS. Tym razem 

wykłady o pracy prawie w całości omawia w ostatnim numerze 
nasze zaprzyjaźnione czasopismo RODZINY. Korzystając 
z okazji nasza Redakcja składa gratulacje z powodu powstania 
Ogólnopolskiej Federacji Rodzin Osób Chorujących 
Psychicznie „Rodziny”. Liczymy na bliskie i codzienne 

współdziałanie z Przewodniczącą Federacji Agnieszką 
Lewonowską-Banach. Połączyły się Stowarzyszenia Rodzin, 
które prawdziwie z nami od lat współdziałają, współorganizują 
Forum,  w odróżnieniu od nieobecnej i pozorującej współpracę 
POL FAMILII. Uzupełniamy sesję opisem programu 
„Trener pracy” w Małopolsce. O takiej formie pomocy pisze 
Karolina Probosz, podając budzące nadzieję wyniki badań 
statystycznych – prawie połowa osób uzyskała zatrudnienie. 
Trochę brakowało mi wypowiedzi uczestników Programu. 
Ciekawe, jakie były ich dalsze losy, czy udało się utrzymać 
pracę? A co z tymi, którym się nie udało? I dlaczego program 
został przerwany, dlaczego nie ma kontynuacji? Bo pracować 
można nawet na terenie szpitala psychiatrycznego, jak 
w sklepie „Ciuszek” w szpitalu im. Babińskiego. Tak powinno 
być w całej Polsce.

Swoisty komentarz do zagadnienia pracy pisze Konrad 
Wroński, informatyk i członek naszego Współwydawcy 

– Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”. Słowa nieco gorzkie, 
z lekka ironiczne, wyrażające wątpliwości – „Udaję 
zdrowego, czy udaję chorego?” Niepokój Konrada wzbudził 
test osobowości, a takie testy chodzą czasem zawiłymi 
psychologicznymi ścieżkami. Jak postrzegają mnie ludzie? 
Jaka jest prawda? Jedni mówią, że pracuję, więc jestem 
zdrowy. Korzystam z renty – „naciągam”, udaję chorego. Czy 
widzą mnie prawdziwie? W pracy może zdarzyć się kryzys... 
Potrzebuję pomocy, nie udaję... To wołanie o prawdę wpisuje 
się w fundamentalne tematy Forum. 

„Leczenie bez zgody”, wykład Przewodniczącej 
Mazowieckiej Filii Sekcji Psychiatrii Środowiskowej 

i Rehabilitacji, Marii Załuskiej, wywołał wiele emocji. Aż 
dwa komentarze beneficjentów na ten temat. Czujemy się 
trochę nieswojo... „Na nie - swojej granicy”, jak pisze Mikołaj 
Golenia. A Barbara podkreśla wymiar etyczny i moralny, 
wielką wartość, jaką jest życie ludzkie, które trzeba chronić – 
czasem wtedy, kiedy człowiek zagraża sam sobie. Ten temat 
będzie z pewnością jeszcze powracał.

Jacek Wciórka zastanawiał się nad realizacją 
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego: 

„Rozporządzenie i co dalej?” Musimy – ciągle dopominając 
się o nasze 5% w budżecie przeznaczonym na zdrowie 
– nieustająco dyskutować o praktycznych działaniach 
prowadzących do wdrożenia tego programu, I jeszcze 
wielogłos o „Akademii Rodzinnej” w Szczecinie, która 
pokazuje, jak można pomagać stwarzając bezinteresownie 
poradnię i ośrodek wsparcia. To reforma psychiatrii 
realizowana „od dołu”. I bardzo ważny, często niedoceniany 
problem – troska o zdrowie ciała, walka z papierosami 
i nadwagą, żeby duch był radośniejszy! Jak to zrobić, idąc 
„małymi krokami”, podpowiada Katarzyna Lech. 

Na tych spotkaniach poznajemy języki, którymi mówimy. 
W poszukiwaniu wspólnego języka, wzbogaconego 

spojrzeniem z trzech różnych pozycji. To jest właśnie nowe 
oblicze psychiatrii. Miłego czytania…

Dorota Dużyk-Wypich 
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Emocje w rodzinie
a przebieg schizofrenii
Podczas imprez poprzedzających IX Fo-

rum Psychiatrii Środowiskowej gości-
liśmy w Krakowie profesora Juliana Leffa, 
wybitnego angielskiego psychiatrę, który w 
firmie społecznej „Zielony Dół’’ wygłosił wy-
kład i przeprowadził warsztaty pt. „Współpra-
ca z rodziną w praktyce środowiskowej’’. Ten 
sam temat kontynuowany był dzień później 
na Forum, w Sali Teatralnej szpitala im. dr. 
J. Babińskiego. Spróbujmy streścić to wyda-
rzenie.

Schizofrenia pojawia się najczęściej w 
młodości. Dla rodziny jest to zazwyczaj 

szok. Niektórzy członkowie reagują zaprze-
czeniem i nie dopuszczają do siebie myśli, 
żeby „taka choroba’’ była możliwa w ich ro-
dzinie. Próbują uzyskać inną diagnozę. Zda-
rza się nawet, że jeżdżą do innych państw, 
poszukując lekarzy, którzy ją odwołają. W 
ich mniemaniu to wyrok życiowy na ich syna 
czy córkę. Ci, którzy w końcu zaakceptują  
chorobę pytają: jaka przyszłość czeka moje 
dziecko?, czy ukończy szkołę, studia?, czy 
będzie mogło założyć rodzinę?, czy będzie 
mogło mieć dzieci? Te niepokoje i obawy 
nie zawsze można rozwiać poprzez proste 
stwierdzenie, że jest nadzieja, że wszystko 
się dobrze ułoży. Niestety, nie zawsze epizod 
chorobowy mija bezpowrotnie. Najczęściej 
trzeba nauczyć się żyć z chorobą, oswoić ją.

Zaintrygowała mnie wypowiedź Profeso-
ra, że rodzina musi przeżyć okres żałoby, 

musi przepracować swój smutek spowodo-
wany chorobą, musi odnaleźć się w sytuacji 
podwójnej utraty: utraty znanej, bliskiej oso-
by, która teraz jest „inna”, momentami jakby 
„obca’’ i utraty własnych aspiracji, nadziei 
związanych z tą bliską osobą. Jeżeli rodzina 
nie przejdzie poprawnie tego okresu, to żyje 
przeszłością. Jest zanurzona w przeszłości 
i ta stagnacja jest źródłem niezrozumienia, 
braku wsparcia i pomocy w zdrowieniu, 
a nawet może prowadzić do odrzucenia 
i wzajemnego udręczenia. Jak zauważył 
Leff, rodzice często mówią o pacjencie jak 
o kimś sprzed choroby. Dla pacjenta takie 
nastawienie jest bardzo trudne. Próbuje 
sprostać oczekiwaniom rodziców i ich aspi-
racjom sprzed kryzysu psychicznego. Uczeń 
przedwcześnie wraca do szkoły, student na 
uczelnię, pracownik do pracy, gdzie spotyka-
ją ich niepowodzenia. Pogłębia się niska sa-
moocena i często następuje nawrót choroby. 
To oczywiście pewne uproszczenie, ale taki 
scenariusz często funkcjonuje. Rodzice, jak 
również chory, muszą przepracować żałobę, 
gdyż choroba jest utratą. Jest to sytuacja dla 
wszystkich traumatyczna. 

Terapeuci z zespołu Profesora Leffa 
skupili się na tym, jak pomóc rodzicom 

i pacjentom, jak postawić realistyczne, 
możliwe do osiągnięcia cele. Osiąganie ich 
utrudniają uczucia bliskich osób do osoby 
przeżywającej psychozę. Stwierdzono 
związek pomiędzy tymi uczuciami i posta-
wami osób z rodziny, a przyszłym przebie-
giem choroby. Te  Ujawniane Uczucia (UU) 
w rodzinie – bo tak je nazwano – można 
ocenić i zmierzyć ich nasilenie. Początko-
wo badano wpływ UU w rodzinach, gdzie 
zdiagnozowano schizofrenię. Kolejnymi 
etapami prac nad UU było:
• wykazanie związku pomiędzy Ujawnia-
nymi Uczuciami krewnych a wynikami le-
czenia 
• opracowanie interwencji klinicznej (psy-
choedukacji) w celu zmiany środowiska 
rodzinnego;
• badanie kosztów tej interwencji;
• włączenie psychoedukacji rodzin do stan-
dardowej praktyki klinicznej w Anglii.

Oceniano Ujawniane Uczucia zarówno 
w przekazie werbalnym w treściach 

wypowiedzi, jak i niewerbalnym, ocenia-
jąc tempo, ton, zgodność treści z przeży-
wanymi uczuciami. To pozwoliło wyróżnić 
zdawałoby się bardzo różne komponenty 
emocjonalne i treści mające wpływ na 
ostateczna ocenę:
1. krytyczne komentarze (złość),
2. wrogość,
3. naduwikłanie emocjonalne,
4. ciepło.

Krytyczne komentarze wyrażają nie-
zadowolenie, rozgniewanie, złość. Po-

dobno najłatwiej można wpływać na tego 
typu zachowanie i już w krótkim czasie 
można wyćwiczyć, by krytyczne komenta-
rze uległy zmianie (zarówno częstotliwość, 
jak i ton głosu, głośność).

Wrogość oceniamy przy dużej róż-
norodności krytycznych komentarzy 

dotyczących nie tylko zachowania, ale sa-
mej osoby, np. „to skończony leń” (długie 
leżenie w łóżku), „niedobre dziecko” (nie 
wykonuje poleceń rodziców) itp. Jeżeli 
wrogość jest wyraźnie ujawniana, to ozna-
cza, że te uczucia o dużej sile są źródłem 
potężnego stresu.

Naduwikłanie emocjonalne może 
przybierać różne formy. Zaobserwo-

wano przy zbieraniu wywiadu nadmierną 
emocjonalność u matek, płacz, szloch przy 
rozmowie o chorobie. W naduwikłaniu wy-
stępuje nadopiekuńczość, zbyt dużo czasu 

Seks a psychika

6. Teza: Jest schizofrenia – nie ma 
schizofreników

Sceny z poza ankiety

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym
ze Środków PFRON bŚdących 
w dyspozycji Województwa Małopolskiego

WYDAWCY:
Zarząd Stowarzyszenia “Otwórzcie Drzwi”
i Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Psychiatrii i Opieki  Środowiskowej 
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poświęca się choremu. Zaciera się grani-
ca pomiędzy opiekunem a chorym, gubi 
konieczny mały dystans. Swego rodzaju 
symbioza prowadzi do nadmiernej identyfi-
kacji. Rodzic, opiekun wie, co jest choremu 
potrzebne, zanim on cokolwiek zasygnali-
zuje. Myśląc o przyszłości, nadopiekuńczy 
rodzic lęka się o los dziecka „co będzie, 
gdy umrę’’, a w skrajnych przypadkach lęk 
przybiera postać oczekiwania, „mam na-
dzieję, że umrzemy razem’’. Obie strony 
zarażają się lękiem. Odnosi się wrażenie,  
że nie mogą żyć bez siebie. Z kolei u ojców 
obserwuje się  wypowiedzi pełne rezygna-
cji, np.: ta diagnoza to przegrana mojego 
życia.

Ciepło przejawia się w tym, że rodzic, 
opiekun zezwala na to co robi chory, 

akceptuje jego decyzje, wzmacnia je, wy-
powiada się o nim życzliwie, z sympatią. 

Ujawnione Uczucia a przebieg choro-
wania

Jak mają się Ujawniane Uczucia a na-
wroty schizofrenii po opuszczeniu szpi-

tala? Z badań wynika, że wysoki poziom 
krytycznych komentarzy prowadzi do czę-
stego nawrotu. Tak samo, gdy stwierdza-
my wrogość i naduwikłanie. Okazywanie 
ciepła stwarza możliwość zdrowienia 
i nie przyczynia się do nawrotu. Jeżeli 
występuje niskie nasilenie UU i towarzyszą 
temu dobrze dobrane leki, procent nawrotu 
jest bardzo niski. Należy więc tak kształ-
tować środowisko rodzinne, by optymalnie 
funkcjonując, sprzyjało ono zdrowieniu pa-
cjenta.  Profesor Leff  wyróżnił m.in. nastę-
pujące elementy interwencji w rodzinie: 
• edukacja o schizofrenii lub szerzej o cho-
robie psychicznej;
• rozwiązywanie problemów, zaczynając 

od rozwiązania małego problemu, co daje        
rodzinie szansę sukcesu. Zaczynanie od 
poważnej i trudnej do rozwiązania sytuacji 
może spowodować frustrację, rozgorycze-
nie i pogłębiać niskie poczucie własnej 
wartości;  
• poprawa komunikacji. Proste zasady: 
tylko jedna osoba mówi w danym momen-
cie, każdy ma równą ilość czasu na wy-
powiedź; tylko bezpośrednia komunikacja 
jest dopuszczalna, bo chory nie może się 
przebić ze swoim głosem; umacnia się go 
w przekonaniu, że to on jest ekspertem od 
choroby, bo sam jej doświadcza;
• promowanie aktywnego słuchania

Elementami interwencji w rodzinie jest 
również próba pozytywnego przefor-

mułowania zachowań, np. ludzie złoszczą 
się na siebie w rodzinie, dlaczego? Po-
nieważ troszczą się o siebie nawzajem. 
Podkreśla się w tym złoszczeniu aspekt 
troski. Na spotkaniach rodzin dąży się do 
zmniejszenia krytycznych komentarzy, co 
powoduje wzrastanie ciepła. Omawia się 
naduwikłanie, które najczęściej obserwu-
je się u matek osób chorujących. Jeżeli 
związane jest z inną osobą, np. mężem, 
to często przejmuje on rolę matki. Jeśli 
profesjonaliści konkurują z rodziną i chcą 
przejąć rolę „dobrej matki”, będzie się ona 
bronić, gdyż zabiera się jej dotychczasową 
tak ważną dla niej rolę. Jeżeli w procesie 
usamodzielniania „zabierze się” matce jej 
dorosłe dziecko, trzeba wypełnić powsta-
łą pustkę emocjonalną, Dobrze jest prze-
nieść tendencje opiekuńcze na wnuki lub 
np. na wolontariat wobec ludzi chorujących 
psychicznie. 

Wartościowe były przemyślenia zwią-
zane z sytuacją nawrotu psychozy. 

Można wówczas zastosować rotacyjny 

system opieki wielu rodziców nad ich cho-
rymi dziećmi, co sprzyja separacji na krót-
ki czas od absorbującej córki czy syna. 
Dzięki takiej samopomocy wśród rodziców 
obniża się nasilenie kontaktów, gdyż ro-
dzina powinna opuszczać dom na krótki 
czas.  Trzeba rozwijać sieć społeczną dla 
członków rodzin. Należy mówić o chorobie 
krewnym, bliskim, nie ukrywać chorego, 
uczestniczyć z nim w spotkaniach rodzin-
nych, sąsiedzkich, towarzyskich. Ujaw-
niane Uczucia przy odpowiedniej psycho-
edukacji można zredukować pozytywnie w 
przeciągu sześciu miesięcy.

Angielski psychiatra zwrócił uwagę, 
że o ile w schizofrenii granica oceny 

postawy krytycznej związanej z ryzykiem 
nawrotu choroby wynosi sześć krytycz-
nych komentarzy w czasie wywiadu, to 
w depresji już dwa krytyczne komentarze 
osoby bliskiej związane są  z ryzykiem na-
wrotu. Osoby z depresją są jeszcze bar-
dziej wrażliwe na krytyczne komentarze 
niż osoby chorujące na schizofrenię. 
Badania wykazują, że leczenie psycho-
terapeutyczne (psychoedukacja) bardzo 
pomaga w depresji. Szczególnie jest tu 
istotna terapia par. Z badań wynika, że po 
upływie roku terapia par przynosi lepsze 
korzyści niż stosowanie leków przeciwde-
presyjnych. Trudno jednak konkurować z 
firmami farmaceutycznymi, które wszędzie 
reklamują swoje specyfiki. W Wielkiej Bry-
tanii rząd zmienił swoje stanowisko w sto-
sunku do terapii niefarmakologicznej i tym 
samym zwiększyła się dostępność psycho-
edukacji dla pacjentów. 

W panelu dyskusyjnym profesor Leff  
podkreślił, że osoby z niskim UU 

dają ciepło choremu, konieczne do zdro-
wienia i podjęcia aktywności społecznej. 
Rodzicom nie jest łatwo nie zaangażować 
się nadmiernie w chorobę dziecka. Muszą 
rozeznać własne potrzeby i zajmować się 
również tym, co przynosi radość, a nie jest 
bezpośrednio związane z opieką. Choroba 
nie może zdominować życia osoby opie-
kującej się. Żaden opiekun nie powinien 
pozostawać sam, musi być podział od-
powiedzialności w rodzinie oraz wsparcie 
profesjonalistów. Julian Leff, mężczyzna  
emanujący spokojem i ciepłem, to psy-
chiatra zorientowany na osobę.  Profesor 
akcentował wyraźnie, że nie ma schizo-
freników, są tylko ludzie, których należy 
wesprzeć w radzeniu sobie z problemem 
schizofrenii, niosąc im profesjonalną po-
moc, z szacunkiem dla ich godności i pod-
miotowości, budząc i podtrzymując w nich 
nadzieję na szczęśliwe, chociaż nie wolne 
od trudu i cierpienia życie.   
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Doświadczenie1 

Zobaczyć człowieka

To, co wydaje mi się kwestią fundamen-
talną, bez której niemożliwa jest nie tyl-

ko dobra terapia, ale w ogóle dobry kontakt, 
to ujrzeć w pacjencie człowieka. Lekarz 
psychiatra ma zawód szczególny,  z jednej 
strony musi wyłapać symptomy, objawy, 
nazwać je, sklasyfikować, dobrać odpo-
wiednią terapię farmakologiczną. Z drugiej 
strony psychiatra, w odróżnieniu od lekarzy 
innych specjalności nie leczy określonego 
chorego narządu, leczy człowieka, jego 
najgłębsze i najbardziej intymne rany, jego 
wnętrze, jego jestestwo. Dlatego tak ważne 
jest, aby w kontakcie z pacjentem zobaczyć 
w nim przede wszystkim człowieka, nie ze-
spół objawów, jednostkę diagnostyczną, 
ale człowieka.  Ten człowiek posiada uni-
kalną historię życia, swój własny świat war-
tości, marzenia, otaczają go bliscy, kocha 
i jest kochany, doświadcza cierpienia i całej 
gamy różnych odczuć i emocji. Nie można 
jego świata sprowadzić do objawów, nie da 
się też ich wyizolować, nie można o nich 
dyskutować, czy leczyć je w oderwaniu 
od jednostkowej i niepowtarzalnej całości, 
którą nazywamy życiem. Trudno też for-
mułować opinie, sądy,  myśli na podstawie 
krótszej lub dłuższej historii choroby, która 
wszak stanowi tylko cząstkę przeżyć czło-
wieka.

Ale zobaczyć człowieka nie  oznacza 
tylko holistycznego spojrzenia na  ży-

cie pacjenta. Zobaczyć człowieka oznacza 
także zmierzyć się z jego wrażliwością, 
ranliwością i kruchością i mieć świadomość 
wpływu na jego – człowieka, a nie tylko 
pacjenta, życie. Mieć świadomość, że tera-
pia prowadzi nie tylko do zmian w wąskim 
biomedycznym znaczeniu zdrowia psy-
chicznego człowieka, ustąpienia objawów, 
ale niejednokrotnie prowadzi  do zmian 
w bardzo wielu różnych aspektach życia 
człowieka, takich jak nauka, praca, związ-
ki z innymi osobami. Trzeba mieć świado-
mość wpływu i zdawać sobie sprawę z od-
powiedzialności i konsekwencji, jakie to ze 
sobą niesie. Jednocześnie nie można się 
tej odpowiedzialności i konsekwencji oba-
wiać. Warto sobie zadać pytanie, podobnie 
jak w każdej innej ludzkiej sytuacji, kiedy 
ktoś wymaga naszej pomocy, jakie mogą 
być konsekwencje zaniechania pomocy, 
na jakie straty, cierpienia, trudności może 
być narażony pacjent – drugi człowiek je-
śli nie podejmę działania, jeśli nie udzielę 
pomocy, jeśli nie będę w danym momencie 
dyrektywny. Odpowiedzialność za drugiego 
człowieka, nie tylko pacjenta wymaga cza-
sami, aby naruszyć jego granice wolności 

Czego oczekujemy od psychiatrii?
i niezależności. Wydaje mi się, że te szcze-
gólne okoliczności, kiedy można, a nawet 
powinno się mocniej ingerować w życie 
pacjenta, to nie tylko sytuacje zagrożenia 
życia, ale także sytuacje związane z poten-
cjalnym wielkim cierpieniem pacjenta lub 
jego otoczenia. Jeżeli terapeutę umacnia 
doświadczenie życiowe i wiedza medycz-
na, ma nie tylko prawo, ale i obowiązek 
swoją wiedzę, mądrość wykorzystać, aby 
zmniejszyć lub zapobiec cierpieniu pa-
cjenta. Wydaje mi się, że najpierw należy 
kierować się naturalnymi odruchami chęci 
udzielenia pomocy, które rodzą się w rela-
cji: człowiek – człowiek, a dopiero w dalszej 
kolejności wypracowanymi nawykami rela-
cji: lekarz – pacjent. Ludzkie odruchy i in-
dywidualna wrażliwość terapeuty podpo-
wiadają, co należy uczynić; profesjonalna 
wiedza i doświadczenie dają odpowiedź na 
pytanie, jak to zrobić.

Pomóc wyzdrowieć – towarzyszyć 
w zdrowieniu

Piszę z rozmysłem pomóc wyzdrowieć, 
a nie wyleczyć. Wyleczenie bowiem 

zakłada bierność i przedmiotowość pacjen-
ta, a pomoc w wyzdrowieniu jego większą 
aktywność i podmiotowość. Pomóc wy-
zdrowieć, to pomóc odnaleźć utraconą toż-
samość, utracone ja. Pomóc wyzdrowieć 
znaczy towarzyszyć w procesie zdrowienia, 
towarzyszyć w odkrywaniu indywidualnej 
ścieżki zdrowienia, towarzyszyć w poszu-
kiwaniu siebie. Zdrowienie odbywa się bo-
wiem przede wszystkim w kontakcie. Far-
makoterapia jest ważna, potrzebna i wielu 
osobom pomocna, ale w procesie zdro-
wienia ma w moim przekonaniu znaczenie 
drugorzędne. Pacjent potrzebuje nazwać 
swoje problemy, znaleźć ich źródło, spró-
bować zrozumieć ich genezę, po to, by 
móc lepiej rozumieć siebie. Potrzebuje na-
uczyć się nazywać stany i emocje, wyrażać 
je, potrzebuje nauczyć się być z ludźmi, 
nawiązywać i podtrzymywać z nimi relacje, 
niejednokrotnie nauczyć się na nowo żyć. 
Ktoś musi być jego przewodnikiem, przyja-
cielem, towarzyszem w tych zmaganiach. 
Ktoś, kto rozumie, akceptuje, asystuje, 
ale też w razie potrzeby podpowie, udzieli 
wskazówki, naprowadzi na właściwą drogę 
– dobry terapeuta, dobry lekarz psychia-
trii. Dobry terapeuta nie wstydzi się, że 
też jest człowiekiem, że zależy mu na pa-
cjencie, nie obawia się, że nawiązana więź 
będzie za bardzo emocjonalna, za bardzo 
ludzka. Myślę, że emocjonalna więź, jaka 
nawiązuje się w trakcie terapii pomiędzy 
terapeutą a pacjentem jest nie tylko czyn-
nikiem leczniczym, ale też czymś dobrym, 
budującym w ogólnoludzkim rozwoju obu 
stron. Czasami duma czy troska w oczach 
terapeuty wyrażają więcej niż tysiące wy-
powiedzianych słów. Pacjent musi mieć 
poczucie, że terapeucie, lekarzowi na nim 
zależy, że nie jest mu obojętny, że intere-

suje go jego los, to jest warunek zdrowie-
nia i nie można się tego wstydzić. Uczci-
wie wyrażane emocje są lepsze niż często 
mylony z profesjonalnym podejściem obo-
jętny stosunek do pacjenta. Tutaj warto 
zaznaczyć, że nie można udawać troski, 
zainteresowania czy jakiegokolwiek innego 
nastawienia względem pacjenta. „Nie moż-
na” w podwójnym znaczeniu – „nie można” 
w sensie nie powinno się, nie wolno, „nie 
można” w znaczeniu, że i tak się to nie uda. 
Pacjenci jako obdarzeni szczególną wraż-
liwością wyczują każdą najmniejszą nutkę 
fałszu. Profesor Antoni Kępiński (2000, s. 
316)  zauważył, że są w tym podobni do 
dzieci, są wrażliwi na prawdziwe nasta-
wienie uczuciowe względem nich i tak jest 
w rzeczywistości. Osoby doświadczające 
zaburzeń psychicznych posiadają jakby 
dodatkowy zmysł, więcej czują i zauważają 
w relacjach, choć nie zawsze potrafią to na-
zywać czy interpretować. Dlatego tak waż-
ne jest, aby relacja z terapeutą była czysta, 
bez dwuznaczności, bez niedomówień, bez 
wielokropków. Ważne by to, co mówią ciało 
i gesty zgadzało się z komunikatem werbal-
nym. Ważne, by w relacji nie pozostawiać 
szerokiego pola do interpretacji, by nie wy-
zwalać w ten sposób interpretacji chorobo-
wych, urojeniowych, ksobnych. 

Pisząc o kontakcie, więzi nie sposób nie 
wspomnieć o granicach takiego kontak-

tu. Wiadomo, że są dokumenty, oficjalne 
wytyczne wskazujące na granice w kon-
takcie terapeutycznym. Nie można jednak 
granic interpretować zbyt rygorystycznie, 
sztywno, na co zwraca uwagę J. Bomba 
(2003, s. 350-351). Trzeba pamiętać, że 
nawet jeśli psychiatra traktuje relację tera-
peutyczną jako wykonywanie swojej pro-
fesji, a kontakt z pacjentem jest dla niego 
kontaktem czysto zawodowym, to pacjent 
niekoniecznie musi to tak odbierać. Dla 
niego psychiatra, psychoterapeuta jest 
czasami pierwszą osobą, której odważy się 
zaufać, zwierzyć.

W chorobowym świecie rzeczywistość 
jest wroga, zagrażająca, nieprzystęp-

na, pochorobową rzeczywistość cechuje 
chaos, niepewność. Terapeuta, któremu na 
mnie zależy, któremu mogę zaufać i któ-
ry wie jak pomóc, jest jak latarnia morska 
wyznaczająca kierunek, dająca poczucie 

1 Artykuł napisany do podręcznika „PSYCHIATRIA 
TOM 3” II wydanie, Rozdział 2.1.1 Doświadczenie; 
w przygotowaniu
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bezpieczeństwa, rozpraszająca ciemność 
i mgłę.

Dać nadzieję

Nadzieja jest chyba największą sojusz-
niczką w zdrowieniu. Profesor Antoni 

Kępiński (1995, s. 87 ) twierdził nawet, 
że nadzieja jest warunkiem życia. Ludzie, 
którym odebrano nadzieję przestają ma-
rzyć, przestają walczyć, przestają wierzyć. 
Z drugiej strony  obserwacje pokazują, 
że zdrowieją ci, którzy nie pozwolili sobie 
tej nadziei odebrać, jak Arnhild Lauveng, 
(2007,  s. 7) która pisze o tym także meta-
forycznie: „jutro zawsze miałam być lwem”.

Myślę, że powinnością terapeuty jest da-
wać nadzieję, wspierać ją, umacniać. 

To lekarz psychiatra stawiając diagnozę  
niejednokrotnie ogłasza równocześnie wy-
rok na całe życie. Sposób, w jaki zakomuni-
kuje się choremu diagnozę i rokowanie są 
kluczowe, zwłaszcza przy pierwszym kon-
takcie. Profesor A. Kępiński (2000, s. 372) 
zauważył, że „psychiatrzy na ogół nie zdają 
sobie sprawy z ogromu władzy i odpowie-
dzialności, jakie na nich ciążą”. Myślę, że 
gdyby wszyscy lekarze byli świadomi wagi 
wygłaszanych wówczas słów, dobieraliby 
je z większą ostrożnością. Gdyby wiedzie-
li, ile razy pacjent będzie wracał do tego 
momentu, jak bardzo zdeterminuje to jego 
życie i zadecyduje o jakości tego życia 
z pewnością z większą rozwagą stawiali - 
by tezy o nieuleczalności danej jednostki 
chorobowej, o konieczności farmakoterapii 
przez całe życie. Moment pierwszego kon-
taktu jest kluczowy dla dalszej terapii i to 
wtedy pacjent powinien zostać obdarowa-
ny ładunkiem nadziei. O wiele łatwiej jest 
pielęgnować nadzieję, wzmacniać ją niż 
odzyskać, kiedy już została utracona. Ma-
jąc nadzieję, można wierzyć, że uda się nie 
tylko zdrowieć, ale i wyzdrowieć, że można 
nie tylko nauczyć się wieść satysfakcjonu-
jące życie pomimo choroby, ale że możliwe 
jest także życie bez choroby. Taką filozofię 
prezentuje m.in. psychiatra Daniel Fisher 
(2010, http://www.power2u.org/fisher.html),  
któremu zarzucano, że daje ludziom fałszy-

wą nadzieję, co on trafnie ripostuje, że woli 
fałszywą nadzieję od fałszywej beznadziei. 
Myślę, że jest w tym sporo racji, wierzę, 
że przekonania, które żywimy są w stanie 
kształtować naszą przyszłość. Diagnoza 
o nieuleczalności choroby podbudowana 
autorytetem lekarza wpływa na nasze prze-
konania o nas samych, o własnej przyszło-
ści, myślenie o możliwościach zamienia się 
w myślenie o ograniczeniach, myśli o tym, 
jak zdobyć świat, zmieniają się w myśli, jak 
przetrwać. Nadzieja może to zmienić. Erich 
Fromm (2000, s. 32-33) pisał: „Ci, których 
nadzieja jest krucha godzą się na pociechę 

lub przemoc; ci, których nadzieja jest silna, 
widzą i świętują wszelkie przejawy nowe-
go, gotowi w każdym momencie pomóc 
w narodzinach tego, co już jest gotowe, by 
się narodzić”.

Umacniać 

Zdrowienie to proces o trudno definiowal-
nym początku i jeszcze trudniej definio-

walnym końcu. Jeśli przyjąć, że zdrowienie 
jest drogą, to bardzo trudno określić jest, 
co jest kresem tej wędrówki. Być może jest 
tak, że celem samym w sobie jest droga, 
ciągły rozwój. Rozwijając metaforę drogi, to 
pacjent powinien podejmować decyzję, któ-
ry kierunek obrać, w którą stronę się udać, 
czy może wędrować prosto przed siebie. 
Terapeuta – towarzysz zdrowienia, towa-
rzysz tej wędrówki może doradzać, podpo-
wiadać, ale powinien uszanować ostatecz-
ną decyzję, nawet jeśli jest ona inna niż 

sugerowana przez terapeutę. Równocze-
śnie jeśli pacjent jest o krok od przepaści 
terapeuta ma obowiązek go zatrzymać. Tak 
rozumiem umacnianie: szacunek dla auto-
nomii,  dla podmiotowości, niezależności 
pacjenta wolne równocześnie od obojętno-
ści. M. Anczewska i J. Roszczyńska-Michta 
pisząc o procesie zdrowienia cytują Corri-
gana, autora zajmującego się problematy-
ką umacniania, który definiuje ten termin 
jako odzyskiwanie kontroli nad własnym 
życiem (Anczewska, Wciórka, 2007 s. 67).  
Oznacza to, że terapeuta, ale też i różnego 
rodzaju instytucje, z których pomocy korzy-
sta pacjent, muszą trochę tej kontroli stra-
cić. Myślę, że to bardzo trudna sztuka, aby 
wiedzieć, kiedy być dyrektywnym, a kiedy 
się wycofywać, aby uszanować prawo do 
błędu, pomyłki i jednocześnie nie pozostać 
obojętnym. Potrzeba wielkiej mądrości, 
dojrzałości, by zbudzić w pacjencie drze-
miącą siłę, pozwolić mu rozwinąć skrzydła, 
a niekiedy pogodzić się z tym, że opuszcza 
on bezpieczny port i wypływa na szerokie 
wody.
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Choroba psychiczna a wolność człowieka
IX Forum Psychiatrii Środowiskowej Beneficjentów, Rodzin i Pro-

fesjonalistów było ważnym wydarzeniem w krakowskim środo-
wisku związanym z psychiatrią. Świadczył o tym bogaty program, 
goście niemalże z całej Polski i z zagranicy, oraz wypełniona po 
brzegi słuchaczami sala Teatru w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. 
J. Babińskiego. Od początku wyczuwało się atmosferę autentycz-
nego zaangażowania profesjonalistów, rodzin i osób po kryzysach 
psychicznych w działania, które były przedmiotem prezentacji. Ol-
brzymi potencjał ludzki, energia i dobra wola przekładane w swo-
ich środowiskach na konkret – było się czym dzielić, było się czemu 
przysłuchiwać.

Po każdej sesji następował panel dyskusyjny, w który aktywnie 
włączali się zgromadzeni uczestnicy. Chciałabym tutaj przytoczyć 

mój głos dotyczący problemu zasygnalizowane przez prof. Marię Za-
łuską w wykładzie „Leczenie bez zgody’’ i podjętego w panelu „Czy 
można przymusić do leczenia”. Zamieszczam tutaj cytaty, by uświa-

domić, na jakich treściach oparłam swoją argumentację.

Dr Krzysztof Szwajca przedstawił teoretyczny przypadek chorego 
psychicznie, który idąc za urojoną zbawczą misją okaleczał się 

i nadal chce to robić, przekonany o słuszności swego postępowa-
nia. I tutaj istota problemu: czy należy leczyć bez zgody, zastosować 
przymus, czy też uszanować prawo chorego do wolności postępo-
wania i decydowania o sposobie życia, nawet jeżeli jest to skierowa-
ne przeciw życiu i zmierza do jego unicestwienia.

Zdroworozsądkowe podejście narzuca od razu rozwiązanie: cho-
rego należy leczyć i ratować jego zdrowie wbrew jemu samemu, 

bo choroba nie pozwala mu na podejmowanie słusznych, racjonal-
nych decyzji. Wydaje się to takie proste, ale w naszej europejskiej 
rzeczywistości już tak proste nie jest. Świat, w którym żyjemy nace-
chowany jest ekspansją „kultury śmierci”, życie ludzkie nie stanowi 
wartości, którą należy szanować na pierwszym miejscu. Cywilizacja 
nasza zmierzająca w kierunku negacji Boga, albo życia tak jakby 

Z drugiej strony psychia-
tra, w odróżnieniu od 

lekarzy innych specjalno-
ści nie leczy określonego 
chorego narządu, leczy 
człowieka, jego najgłęb-

sze i najbardziej intymne 
rany, jego wnętrze
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Boga nie było, doprowadziła do relatywizacji prawdy i wartości, do 
permisywizmu moralnego. W takim świecie, gdzie prawo naturalne 
nie jest fundamentem legislacji można wszystko przegłosować, pod-
dając się tyranii demokracji. Człowiek stał się jedynym prawodaw-
cą  i większość parlamentarna może określić co jest dobre, a co złe, 
w tym również, które życie należy chronić, a które można unicestwić. 
Wolność oderwana od Prawdy i prawa na niej opartego zagraża 
człowiekowi w samym jego człowieczeństwie. „Prawo moralne po-
chodzi od Boga i w Nim ma zawsze swe źródło: mocą naturalnego 
rozumu, który bierze początek z mądrości Bożej, jest ono zarazem 
własnym prawem człowieka… prawo naturalne nie jest niczym in-
nym jak światłem rozumu wlanym nam przez Boga. Dzięki niemu 
wiemy co należy czynić, a czego unikać. To światło, czyli to prawo 
Bóg podarował nam w akcie stworzenia.” (Jan Paweł II, Encyklika  
„Veritatis Splendor”, 40) 

Czy można pozwolić, by tak jak w przypadku omawianego casusu, 
chory psychicznie w imię absolutnej wolności mógł niszczyć sie-

bie, okaleczając ciało, a społeczeństwo dawało na to przyzwolenie? 

Prof. Niels Poerksen zwrócił uwagę na to, że podejście do auto-
nomii i wolności jednostki jest inne w Niemczech, a inne wśród 

dyskutantów na tej sali. U naszych zachodnich sąsiadów nastąpiło 
przesunięcie w kierunku traktowania wolności indywidualnej, jako 
wartości najwyższej. To wolność determinuje prawo, doprowadzając 
do dyskusji, czy nie należy legislacyjnie usankcjonować eutanazji, 
nie mówiąc już o aborcji.

„Rozdział między wolnością jednostek a naturą wspólną wszyst-
kim ludziom, wprowadzony przez pewne teorie filozoficzne, 

wywierające wielki wpływ na współczesną kulturę, utrudnia rozumo-
wi dostrzeżenie powszechności prawa moralnego. Ponieważ jednak 

Jestem członkiem Stowarzyszenia 
Otwórzcie Drzwi od trzech lat. Zaan-

gażowanie w działalność Stowarzyszenia 
dało mi motywację do wyjścia z izolacji 
po ostatnim kryzysie chorobowym, któ-
rego kulminacją była próba samobójcza, 
a dalszym ciągiem długotrwała depresja, 
niechęć do życia i zamykanie się w domu. 
Pomogła mi przyjaciółka, która zachęcała 
cierpliwie i wytrwale do przychodzenia na 
zebrania Stowarzyszenia. Utrafiła w lukę 
życiową, kiedy czułam się niezdolna do 
niczego, począwszy od kontaktów z ludź-
mi, relacji z najbliższymi, aż do poczucia 
niemożności podjęcia jakiejkolwiek pracy, 
z wieloletnią rentą, będącą raz ratunkiem, 
raz ciężarem. Okazało się, że mam coś, 
co może być komuś potrzebne –  historia 
choroby, remisji, kontaktu z psychiatrią. To 
nie był pierwszy kryzys, moje doświadcze-
nie z psychiatrią zaczęło się trzydzieści lat 
temu. Przeszłam przez rozmaite formy te-
rapii, począwszy od pobytów na oddziałach 
zamkniętych, poprzez oddziały dzienne, 
Warsztaty Terapii Zajęciowej, uczestnic-
two w arteterapii, czyli grupie malarskiej, 
warsztatach maskowych i malarskich, oraz 
wielu letnich obozach wyjazdowych – wy-
cieczkach górskich, obozie narciarskim, 
konnym, pobycie w Austrii, w malowniczej 
miejscowości Scheffau, gdzie co roku 
goszczą osoby chorujące psychicznie dzię-
ki gościnności zaprzyjaźnionej terapeutki 
– Austriaczki. Te wszystkie formy wspar-
cia przywracały mi apetyt na życie, z któ-
rego tak wiele razy chciałam się wycofać. 
Warsztaty Terapii Zajęciowej i grupa malar-
ska były alternatywną szkołą plastyczną, 

Nasze doświadczenia z seminarium z rodzicami
o której marzyłam.

Wiele osób po kryzysach stwierdza, że 
miały szczęście, chorując w Krako-

wie, gdzie jest tyle możliwości aktywizacji, 
pomagającej w powrocie do życia. Doszły 
do nich firmy społeczne, oferujące pracę 
dla chorujących psychicznie, jak Hotel „U 
Pana Cogito”, catering „Cogito”, wypoży-
czalnia rowerów na Błoniach, a ostatnio 
centrum w Zielonym Dole, kolejne „świa-
tełko w tunelu”, nadzieja na nowe miejsca 
pracy, o które należy walczyć, żeby nie 
zostało nam odebrane. To prawda, że pra-
ca leczy, ale nie każda praca. Aktywność 
zawodowa podjęta w warunkach chronio-
nych jest tą optymalną formą; znajdują tam 
swoje miejsce ludzie, którzy mieliby duże 
trudności w podjęciu pracy na wolnym ryn-
ku, który staje się coraz bardziej nastawio-
ny na zysk, wykorzystywanie możliwości 
pracowników do granic ich wytrzymałości, 
co sprzyja kryzysom nerwowym i psychicz-
nym. 

Te przyjazne człowiekowi firmy to kropla 
w morzu potrzeb, wciąż jest zbyt mało 

miejsc, zatrudnienie dostaje niewielka 
grupa ludzi, reszta boryka się z chorobą 
w domu, część korzysta z Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej, są jeszcze ci, którzy czę-
sto lądują w szpitalach i więdną w domu, 
albo, co gorsze, w Domach Opieki Spo-
łecznej.

Jak na polski system wsparcia psychia-
trycznego Kraków to obiecujące miej-

sce, jedno z niewielu. W innych miastach 
jest dużo mniej możliwości, a w niektórych 
nie ma ich wcale, ludzie z mniejszych miej-
scowości i wsi są skazani na wegetację, 

prawo naturalne wyraża godność ludzkiej osoby i kładzie podwaliny 
jej fundamentalnych praw i obowiązków, jego nakazy mają znacze-
nie uniwersalne, jest ono zatem wiążące dla wszystkich ludzi. Ta uni-
wersalność nie ignoruje odrębności poszczególnych istot ludzkich, 
nie przeczy  jedyności i niepowtarzalności każdej osoby: przeciwnie, 
ogarnia u samego korzenia każdy z jej wolnych aktów” (JP II, Enc. 
„Veritatis Splendor”, 51)

Nigdy w chorobie psychicznej wolność pacjenta nie może być 
stawiana wyżej niż jego życie. Dr Artur Kochański z Lublina ujął 

to w stwierdzeniu, że pacjent ma prawo do wolności, ale lekarz ma 
prawo do niesienia mu pomocy i leczenia go. Odwołując się do god-
ności osoby ludzkiej, nie możemy zgadzać się, by człowiek zagra-
żający samemu sobie pozostawał bez pomocy tych, którzy widzą 
niebezpieczeństwo. Jego wolność na ten czas musi być ograniczo-
na, wolność wymierzona przeciwko człowiekowi nie jest prawdziwą 
wolnością. Muszą przy tym funkcjonować takie mechanizmy, które 
uniemożliwiają nadużywania ograniczenia wolności. Mówiła o tym 
prof. Załuska. 

Jest cały system rozwiązań prawnych służący pacjentom, ale 
według mnie najważniejszym arbitrem jest dobrze uformowa-

ne sumienie tych, którzy decydują o losach innych. Nic nie zastąpi 
etycznego postępowania opartego na fundamentach moralności wy-
nikającej z prawa naturalnego, którego zręby wyryte są we wnętrzu 
każdej istoty ludzkiej, a skonkretyzowane zostały w Dekalogu.

BARBARA 

albo nawet na odrzucenie, wynikające ze 
stereotypów o chorujących psychicznie nie 
potwierdzonych żadną wiedzą.

Zamknięci w urojonych światach, zda-
ni na opiekę najbliższej rodziny, dla 

której jest to duży ciężar do udźwignięcia, 
dojeżdżają do lekarza w najlepszym razie 
raz w miesiącu, a terminy przyjęć w przy-
chodniach są przeważnie dłuższe, nawet 
w Krakowie – na spotkania z moją panią 
doktor psychiatrą chodzę co trzy miesiące. 
Dobrze, że lekarz wie, kiedy potrzebne są 
częstsze wizyty. Pozostaje do zapełnienia 
luka między jedną rozmową a drugą, zwa-
na życiem. 

Działalność w Stowarzyszeniu „Otwórz-
cie Drzwi” polega głównie na eduka-

cji, przekazywaniu własnych doświadczeń 
z okresów choroby, zdrowienia i sposobu 
na życie. 

Przechodzimy „Od historii choroby do 
historii życia” – tak zatytułowała jeden 

z naszych grantów Ania, ich główna orga-
nizatorka. 

Mam za sobą doświadczenie spotkań 
edukacyjnych z rodzinami osób cho-

rujących. 

Uczestnicząc w nich myślałam często 
o tym, jak trudno mówić o chorobie tak, 

żeby nie wywoływać gorzkiego poczucia 
winy w słuchaczach – rodzicach. Łatwo jest 
oskarżać, trudniej mówić konstruktywnie 
o relacjach z najbliższymi. Żal i pretensje 
są częścią pewnego etapu, który prowadzi 
do uzdrowienia, poprzez przebaczenie, 
zrozumienie i naukę języka miłości i troski. 
Mówił o tym na tegorocznym forum Julian 
Leff, podkreślając wagę wyrażanych przez 
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nas uczuć. Jeżeli są one krytyczne, mogą 
prowadzić do nawrotu choroby. Trzeba na-
uczyć się rozmawiać inaczej. 

Każda rodzina ma swoją własną, niepo-
wtarzalną historię. Nie ma stereotypów 

i wzorów zachowań. Stereotypy bywają 
krzywdzące. W czasie jednego z granto-
wych spotkań, w małym mieście, wypo-
wiadały się osoby, które przeżyły tragedię 
samobójstwa osoby chorującej, oraz idące 
za tym odrzucenie dalszej rodziny, zna-
jomych, sąsiadów, przyjaciół, którzy ob-
winiali ich za tę samobójczą śmierć. Jak 
bardzo potrzebna jest wiedza o chorobie, 
zwłaszcza ludziom, którzy swoimi posta-
wami utrudniają życie rodzinom osób cho-
rujących. Na naszym spotkaniu tych ludzi 
jednak nie było, a ta rodzina zapewne dalej 
czuje się potępiana.

W dwóch miastach spotkaliśmy się 
z różnymi postawami rodzin osób 

chorujących psychicznie. Jedno z nich 
miało dość ograniczony system wsparcia, 
oddział dzienny, jeden Warsztat Terapii Za-
jęciowej, w drugim było niewiele lepiej. 

Na obydwu spotkaniach pojawili się ro-
dzice, w większości matki, jeden przed-

stawiciel rodzeństwa, dwie, trzy osoby 
chorujące oraz paru terapeutów. Pierwsze 
odbyło się w ramach wyjazdów grantowych 
zorganizowanych przez StOD, na drugie 
zostałyśmy zaproszone jako asystentki 
doktora Andrzeja Cechnickiego przez Sto-
warzyszenie Rodzin, które zorganizowało 
dwudniowe warsztaty dla dwu grup rodzin.

Budująca dla nas była obecność terapeu-
tów, którzy byli zainteresowani naszymi 

wypowiedziami. Na pierwszym, grantowym 
spotkaniu pewien lekarz psychiatra stwier-
dził, że pierwszy raz znajduje się po drugiej 
stronie, jako osoba mogąca dowiedzieć się 
czegoś od chorujących psychicznie i jest to 
dla niego ciekawe doświadczenie. Rodzi-
ce słuchali naszych doświadczeń z okresu 
chorowania i zdrowienia, kiedy jednak po-
prosiliśmy o pytania z sali, zapadła martwa 
cisza, nikt się nie zgłosił. Byliśmy nieco 
zawiedzeni, ale podczas przerwy kawowej 
podchodziły do nas różne osoby, komen-
towały nasze wypowiedzi i zadawały pyta-
nia, przeważnie o terapię. Jedna z matek 

powiedziała mi, że dzięki mojej opowieści 
o psychozie zaczęła lepiej rozumieć cho-
rujące dziecko, jego dziwne zachowanie. 
Rozmowy były kameralne, te osoby nie 
chciały wypowiadać się na forum publicz-
nym. Może nie chciały ujawniać swoich 
problemów, w trosce o dobre imię swoje 
i potomstwa. Uprzedzenia pokutują nadal. 
Nie widzieli też przyszłości dla chorych, byli 
skłonni nawet pojechać do Krakowa, aby 
tam szukać profesjonalnej pomocy. Domi-
nowało zagubienie i zniechęcenie.

Pamiętam swój pierwszy kryzys psy-
chiczny, kiedy nikt w rodzinie nie wie-

dział, co się dzieje, a ja sama nie zdawa-
łam sobie sprawy z tego, że jestem chora. 
Przeszliśmy przez długi korowód lekarzy 
i rozmaitych badań, zanim nie oświecił 
nas krewny neurolog, który skierował mnie 
wreszcie do psychiatry. Trafiłam do szpi-
tala, był to początek lat osiemdziesiątych. 
W szpitalu nikt nie wyjaśnił mi, dlaczego tu 
jestem, nikt nie powiedział, na czym wła-
ściwie polega leczenie. Sama zresztą za-
mknęłam się skutecznie, dnie spędzałam 
w łóżku, żeby tylko nie musieć z nikim roz-
mawiać. 

Najważniejsze jest więc właściwe po-
stępowanie przy pierwszym kryzysie. 

To wtedy rodzina potrzebuje największego 
wsparcia. Opowiadałam o tym na gran-
towym wykładzie, swoje doświadczenia 
z pierwszego kryzysu opisywały także ko-
leżanki ze StOD. Na końcu spotkania po-
deszła do mnie terapeutka z pytaniem, co 
należy zrobić, żeby ten pierwszy kontakt 
z psychiatrią nie był tak traumatyczny. Od-
powiedziałam impulsywnie: Przytulić! 

Właśnie tak, przytulić, niekoniecznie 
fizycznie (żeby nie być podejrzanym 

o molestowanie...), ale psychicznie, wyja-
śnić, współpracować w programie leczenia. 
Mam nadzieję, że obecnie taka postawa 
jest powszechnie przyjęta, w czasach kiedy 
podkreśla się wagę współpracy w leczeniu. 

Jeżeli chodzi o współpracę rodziny, za-
leży ona od stopnia jej gotowości na 

otwarcie się. Są rodziny, w których mało 
rozmawia się o wewnętrznych przeżyciach, 
człowiek chorujący nie zwierza się nikomu. 
Sama miałam poczucie, że przyniosłam 
rodzicom wstyd i nie mogę nic mówić. Dłu-
go trwał etap otwierania się w rozmowach 
indywidualnych z terapeutą, ale w końcu 
przełamałam wewnętrzne opory. Moi rodzi-
ce nie zgodzili się na terapię rodzinną ani 
na indywidualne rozmowy z terapeutami. 
Myślę, że trzeba uszanować i takie posta-
wy, pozwolić, żeby rodzina radziła sobie 
sama, tak, jak zwykle. Terapia osoby cho-
rującej jest może wtedy nieco trudniejsza, 
nie wszystko staje się jasne, ale wiem, że 
leczenie jest możliwe i może być skutecz-
ne. Trwa tylko dłużej.

Takie rodziny można też zapraszać na 
spotkania edukacyjne z udziałem osób 

chorujących psychicznie, mogłyby więcej 
zrozumieć dzięki opowiadaniom innych, 
czego świadkiem jest kobieta, która roz-
mawiała ze mną podczas owej przerwy 
kawowej.

Inny charakter miało drugie spotkanie z ro-
dzinami, zorganizowane przez Stowarzy-

szenie Rodzin „Otwarty umysł” w Rzeszo-
wie, w formie warsztatów. Wystąpiłyśmy 
tam z Jolantą Janik jako asystentki doktora 
psychiatrii prowadzącego warsztaty. Tutaj 
nastawienie było inne, rodziny były bardziej 
otwarte, nawiązywały dialog, opowiadały 
o własnych doświadczeniach. 

35 osób wypełniło naszą ankietę ewa-
luacyjną (opracowaną przez Annę 

Liberadzką ), przeważały kobiety – było ich 
31. Oprócz członków rodziny były trzy oso-
by chorujące i czworo terapeutów.

W ankiecie były pytania zamknięte (jed-
no- i wielokrotnego wyboru), oraz py-

tania otwarte, pozwalające na swobodne 
wypowiedzi. Zacytuję odpowiedzi na pyta-
nia otwarte.

Na pytanie: „Czy i w jakim stopniu zaję-
cia spełniły twoje oczekiwania?”, tylko 

jedna osoba odpowiedziała „nie spełniły”, 
większość odpowiedziała pozytywnie. Po-
jawiły się następujące wypowiedzi:
– „dostarczyły wiedzy – innego traktowania 
choroby”;
– „w pewnym sensie tak, ciągle oczekuje-
my światełka w tunelu, jako opiekunowie 
przeżywamy wzloty i upadki; bardzo pod-
trzymało mnie na duchu stwierdzenie, że 
ktoś po 5 latach podjął aktywność”;
– „dzięki dzisiejszemu spotkaniu zrozumia-
łam, że bardzo ważna jest praca z chorymi 
ludźmi, organizowanie im różnych zajęć”;
– „miałam nadzieję także na indywidualne 
wypowiedzi (rodziców) na temat doświad-
czeń z choroby”;
– „poszerzyły moją wiedzę dotyczącą kon-
taktu rodziców z chorym dzieckiem. Prze-
konałam się, że postępuję dobrze, zachę-
cając córkę do podjęcia pracy”;
– „jestem pod ogromnym wrażeniem. 
Przede wszystkim dodały mi wiary w wy-
zdrowienie, że warto walczyć i mieć na-
dzieję na wyzdrowienie”.

Na pytanie: „Czy dowiedziałeś się cze-
goś, co zmieniło twoje dotychczaso-

we wyobrażenie o osobach chorujących 
psychicznie?” sześć osób odpowiedziało, 
że dowiedziały się o tym, że można wyjść 
z choroby. Dwie osoby wspomniały o więk-
szym zrozumieniu chorego. Dwie wymieni-
ły „odczucia osób po kryzysie”, przeżycia 
i doświadczenia osób chorujących. Na 
kolejne pytanie: „Jakie twoim zdaniem są 
najistotniejsze czynniki mające wpływ na 
wychodzenie z choroby?” pięć osób odpo-
wiedziało, że jest to motywacja, aktywność, 
kontakt z ludźmi, cztery wymieniły pracę, 
wsparcie rodziny i przyjaciół, dwie – wie-
dzę o chorobie i przebiegu leczenia. Była 
też odpowiedź pełna rezygnacji: „Nie mam 
pojęcia, mój syn od trzech lat jest w ciągłej 
psychozie i bardzo cierpi. Myślę, że naj-
ważniejsze jest wsparcie rodziny”.

Na pytanie, co najbardziej spodobało 
się podczas szkolenia, osiem osób 

odpowiedziało, że były to relacje osób cho-
rujących, sześć osób wymieniło sposób 
prowadzenia zajęć przez pana doktora, na
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„Uznajemy za prawdę oczywistą, że wszyscy ludzie stworze-
ni są  równymi, że Stwórca obdarzył ich pewnymi niezby-

walnymi prawami, do których należą: prawo do życia, prawo do 
wolności, Prawo do ubiegania się o szczęście.”
[Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych 4 LIPCA 
1776 ROKU]

Prawo do  życia, wolności i szczęścia przysługuje każdemu 
bez różnicy człowiekowi, na całym świecie, od urodzenia do 

śmierci.  Są to więc prawa powszechne i przyrodzone. Należą do 
praw fundamentalnych, to znaczy takich, które są bezdyskusyj-
ne, rozumieją się same przez się i nie wymagają uzasadniania. 

Prawa człowieka nie pochodzą ani od państwa, ani od stano-
wionego prawa, lecz wywodzą się z prawa naturalnego. Mają 

charakter pierwotny, obowiązują niezależnie od potwierdzenia 
ich przez państwo i prawo stanowione. Ponieważ nie pocho-
dzą od władzy, są nienaruszalne, to znaczy nie mogą być przez 
władzę dowolnie regulowane. Powinnością państwa i systemu 
prawnego  jest  respektowanie i chronienie praw człowieka. Stąd 
w ustawach zasadniczych nowożytnych państw umieszczana 
jest deklaracja  praw człowieka, tak jak miało to miejsce w De-
klaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych w 1776 r, także 
w Polsce w Konstytucji z 3 maja z 1791 r. Można powiedzieć, że 
przestrzeganie praw człowieka stanowi  kryterium legitymizacji 
władzy. 

Prawa człowieka a przyjęcie do szpitala 
psychiatrycznego bez zgody

Prawa człowieka są niezbywalne, to znaczy nie można się ich 
zrzec, mają charakter niepodzielny – wszystkie stanowią in-

tegralną i współzależną całość. 
KATALOG PRAW CZŁOWIEKA 

Osobiste
I generacji

Polityczne 
i obywatelskie 

II generacji

Socjalne i kulturalne 
III generacji

Prawo do życia, do  
wolności i bezpiec-
zeństwa osobistego
Do poszanowania 
własności
Zakaz tortur, nieludz-
kiego traktowania 
i karania
Prawo do rzetelnego 
procesu sądowego
Prawo do prywatności 
swobody poruszania 
się,
Dokonywania  czyn-
ności prawnych

Prawo do wolnoś-
ci zgromadzeń 
i stowarzyszeń
Prawo do udziału 
w rządzeniu
Prawo do azylu 
Prawo do obywatelstwa
Prawo do informacji 
o działaniu władzy
Prawo do wolności 
słowa
Do wolności sumienia 
i wyznania

Prawo do odpowied-
nich warunków pracy, 
do zabezpieczenia 
socjalnego
Prawo do ochrony 
i opieki rodziny
Prawo do odpowied-
niego poziomu życia
Prawo do nauki 
Prawo do udziału 
w życiu społecznym 
i kulturalnym

OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA NA ŚWIECIE 

Do  początku XX wieku uznawanie praw człowieka leżało w gestii 
poszczególnych państw, nie istniał żaden uniwersalny między-

narodowy katalog tych praw. Doświadczenia obu  wojen światowych  
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bezpośrednią formę zajęć, pięć osób wy-
mieniło filmy o różnych rodzajach terapii.

Podczas szkolenia zaskoczyły ich opo-
wieści osób chorujących, „pasja leka-

rza”, fakt, że nie wiedzieli o istnieniu firm 
społecznych w Krakowie. Była też wypo-
wiedź: „Zasmuciło mnie jednak, że podkre-
ślano duży wpływ wychowania i rodziny na 
powstanie choroby, a uważałam, że w mojej 
rodzinie dotychczas nie było problemów.”

W szkoleniu według słuchaczy zabrakło:
– szczegółowych wskazówek jak 

uaktywnić chorego, aby się nie izolował;
– indywidualnych wypowiedzi słuchaczy 
o doświadczeniach z chorymi i „komenta-
rzy pana doktora”;
– propozycji kontynuacji. 

Na ostatnie pytanie: „Czy chciałbyś 
uczestniczyć w podobnych szkoleniach 

w przyszłości, jeśli tak, to na jaki temat”? 
czternaście osób odpowiedziało twierdzą-
co, a tematy brzmiały:
– „przebieg choroby”;
– „scenariusz wychodzenia z choroby, bu-
dowanie motywacji do walki z chorobą”;
– „możliwość tworzenia miejsc pracy chro-
nionej – zagadnienia organizacyjne”;
– „akceptacja chorego przez rodzinę”;
– „edukacja osób mających problemy z za-
kresu psychoz”, informacje o wsparciu na 
uczelniach wyższych.

Na tych warsztatach obecny był ojciec 
osoby chorującej, który jest właścicie-

lem firmy. Zainteresowała go możliwość 
stworzenia miejsc pracy dla osób po kry-

zysach i zachęcony przez pana doktora 
Cechnickiego postanowił działać w tym 
kierunku.

W przerwach toczyły się rozmowy, pod-
kreślano niewielką ilość ośrodków 

wsparcia środowiskowego. 

Takie spotkania są potrzebne. Często 
chory zamyka się, rodzina nie wie, jak 

do niego dotrzeć, a słuchając wypowiedzi 
osób po kryzysach można zacząć rozu-
mieć własne dziecko. O wielu rzeczach 
w rodzinie nie rozmawia się, chory może 
mieć silne poczucie wstydu, nie pozwala-
jące mówić o swoich odczuciach i przeży-
ciach. Trudno jest to przełamać, czasem 
trwa to latami, człowiek zaczyna się otwie-
rać u psychologa albo w kontakcie z innymi 
chorującymi. Bywa, że lepszy kontakt jest 
z rodzeństwem niż z rodzicami, jednak 
rzadko pojawia się na takich spotkaniach 
rodzeństwo. Dlaczego?

Może ciężar choroby jest zbyt duży do 
udźwignięcia. Pamiętam, jak mój brat 

odprowadzał mnie na pierwsze rozmowy 
z psychologiem. Byłam wtedy zamknięta 
w skorupie depresji, ale dobrze było mieć 
przy sobie młodszego brata. Potrafiłam 
wtedy tylko powtarzać, że bardzo boję się 
tej wizyty, a mój brat mnie pocieszał: „Coś 
ty, przecież to nie dentysta!”

Na warsztatach w Rzeszowie pojawiła 
się jedna przedstawicielka rodzeństwa, 

zainteresowana tematem.
Byli też dwaj ojcowie. 
A jedna z wypowiedzi w ankietach brzmia-
ła:
„MARZENIE: aby tata też był na takim spo-

tkaniu – to byłoby to!
Dziękuję za to spotkanie – dobre relacje – 
dzięki panie DOKTORZE!
Prosimy o następne! Do zobaczenia!” 

Podczas Forum sprzedawane były arty-
stycznie wydane książki krakowskiego 

Wydawnictwa Miniatura. Były wśród nich 
i te napisane przez osoby doświadczone 
kryzysami psychicznymi. Zaistniały tam 
wiersze poetki Małgorzaty Misiewicz, która 
z pomocą doktora Andrzeja Cechnickiego 
założyła przed laty pismo „Dla Nas”, a do 
2008 roku była jego redaktor naczelną, 
wprowadzającą na łamy poezję i prozę 
poetycką. Jej „wstępniaki” były poetyckim 
opisem rzeczywistości, dylematów i proble-
mów, z jakimi się borykamy. W „Miniaturze” 
ukazał się jej ostatni tomik „Raj opłakany” 
(2010 r.).  

Moim marzeniem jest wydawnictwo za-
trudniające osoby po kryzysach, nowe 

miejsce pracy chronionej, nastawione 
głównie na publikację prozy i poezji osób 
chorujących. Jest wśród nas wiele osób 
obdarzonych talentem pisarskim, wielu 
techników komputerowych, ludzi bez pra-
cy z nieśmiałymi marzeniami. Może kiedyś 
powstanie taka kolejna oaza pracy chronio-
nej, dająca szansę na wyjście spod opie-
kuńczych skrzydeł rodziny i znalezienie 
swojego miejsca w świecie...

Dorota Dużyk-Wypich
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”

Kraków



skłoniły społeczność  międzynarodową do 
przyjęcia i skodyfikowania uniwersalnych 
zasad, dotyczących respektowania praw 
człowieka, tak aby stały się one powszechnie 
akceptowanym i obowiązującym na świecie 
prawem.

W grudniu  1948 r. uchwalono Powszech-
ną Deklarację Praw Człowieka Organi-

zacji Narodów Zjednoczonych ONZ – prawa 
człowieka  zostały uznane za priorytetowe dla  
społeczności międzynarodowej. „Protokół  
fakultatywny“ do „Międzynarodowych  pak-
tów  praw człowieka” uchwalonych w 1966 r. 
pozwala wszystkim ludziom, bez względu na 
kraj, odwoływać się w obronie swoich praw  
do Komitetu Praw Człowieka w Genewie. 

Uchwalono też konwencje międzyna-
rodowe dotyczące grup osób znajdu-

jących się w szczególnej sytuacji („Kon-
wencja o prawach dziecka”  i „Konwencja 
o prawach osób niepełnosprawnych”). Ko-
misja Praw Człowieka ONZ i Międzynaro-
dowy Trybunał Sprawiedliwości (w Hadze) 
są  instytucjami zajmującymi się  chronie-
niem  praw człowieka na  poziomie ponad- 
narodowym:

Ochrona Praw Człowieka w Europie

W Europie po II wojnie światowej po-
wstały dwie międzynarodowe or-

ganizacje zaangażowane w ochronę 
praw człowieka: Rada Europy RE (1949) 
i OBWE – Organizacja Bezpieczeństwa 
i Współpracy Europejskiej. Z inicjatywy 
tych organizacji podpisano:
• Europejską konwencję o ochronie praw 
człowieka i podstawowych wolności 
(1950);
• Konwencja o ochronie praw człowieka 
i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do 
zastosowań biologii i medycyny (1997).
Od 1998 działa Europejski Trybunał Praw 
Człowieka w Strasburgu jego zadaniem 
jest orzekanie w sprawach o wykroczenia 
przeciw respektowaniu praw zapisanych 
w Europejskiej konwencji o ochronie praw 
człowieka 
Państwa członkowskie Unii Europejskiej 
w Karcie Praw Podstawowych Unii Eu-
ropejskiej (Nicea 2000 rok) zadeklaro-
wały akceptację Europejskiej Konwencji 
o Ochronie Praw Człowieka i podstawo-
wych wolności z 1950 r. Za przestrzeganie 
praw człowieka w UE odpowiedzialny jest 
Parlament Europejski. W UE został też 
powołany w 1995 r. - Europejski Rzecznik 
Praw Obywatelskich, który ma siedzibę 
w Strasburgu. 

Ochrona Praw Człowieka w Polsce

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z  
1997 roku stwierdza że:  „przyrodzona 

i niezbywalna godność człowieka stanowi 
źródło wolności i praw człowieka i obywa-
tela. Jest ona nienaruszalna, a jej posza-
nowanie i ochrona jest obowiązkiem władz 
publicznych” (artykuł 30).

Ochroną praw człowieka w Polsce zaj-
muje się Rzecznik Praw Obywatel-

skich. 

Nad prawem tworzonym w Polsce czu-
wa Trybunał Konstytucyjny, a niezależ-

ne i niezawisłe sądy są gwarantem posza-
nowania praw ludzkich i obywatelskich.

Polska przyjęła Europejską Konwencję 
o Ochronie Praw Człowieka i Pod-

stawowych Wolności i złożyła deklarację 
o uznaniu kompetencji Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. 
Obywatele polscy mają pełne prawo do 
wnoszenia indywidualnych skarg do Stras-
burga przed ten Trybunał.   

Prawo do wolności a przyjęcie bez 
zgody

do szpitala psychiatrycznego

Istnieją dwa rodzaje przesłanek dla hospi-
talizowania i leczenia  chorych psychicz-

nie bez ich zgody:
1. Zobowiązanie władzy do ochrony zdro-
wia tych, którzy nie są zdolni sami zadbać 
o siebie lub są nieświadomi swej choroby 
i potrzeby leczenia. 
2. Zobowiązanie władzy do ochrony bez-
pieczeństwa, zdrowia  i życia osób, które 
mogą być zagrożone przez zachowania 
związane z chorobą psychiczną innej oso-
by.  

Choroba psychiczna sama z siebie 
ogranicza, a niekiedy znosi zdolność 

do świadomego i swobodnego podejmo-
wania  decyzji i zgodnego z tym działania. 
Człowiek w zaostrzeniu choroby psychicz-
nej podejmuje niekiedy takie działania, 

których sam z siebie bez choroby nigdy 
by nie podjął. Niekiedy słowa i zachowanie 
w chorobie mogą podważać reputację da-
nej osoby, prowadzić do ośmieszenia jej, 
przyczyniać się do utraty pracy, przyjaciół, 
lub  zasobów materialnych. Można więc 
powiedzieć, że choroba psychiczna ogra-
nicza zdolność do  korzystania i cieszenia 
się z  wielu praw człowieka. Choroba psy-
chiczna utrudnia pełnienie ról rodzinnych, 
a także udział w życiu społecznym, kultu-
ralnym, politycznym. Może przeszkadzać 
w nauce,  pracy zarobkowej. Może  unie-
możliwić korzystanie z zabezpieczenia 
socjalnego. Dlatego niekiedy  leczenie 
psychiatryczne bez zgody, mimo iż czaso-
wo  ogranicza wolność pacjenta, to w odle-
glejszej perspektywie przywraca mu możli-
wość korzystania z pełni jego praw. 

Zdarza się też, że w chorobie pojawia-
ją się myśli i zamiary samobójcze, lub 

agresja, a nawet zamach na życie innych 
osób. W tym przypadku ochrona i rato-

wanie życia samego chorego, lub osób 
z jego otoczenia, wymaga leczenia choro-
by psychicznej, nawet kosztem czasowego 
ograniczenia wolności osoby chorej. Inny-
mi słowy: dla ochrony życia jako wartości 
najbardziej podstawowej, dopuszczalne 
jest czasowe ograniczenie innych praw 
człowieka.

Prawne uregulowanie postępowania 
bez zgody 

Zasady postępowania przymusowego 
w leczeniu osób dotkniętych zaburze-

niami psychicznymi zostały uregulowane 
w ustawie o ochronie zdrowia psychiczne-
go z 1994 r. Ustawa ostateczne rozstrzy-
gnięcie dylematu pomiędzy ochroną prawa 
do życia i prawa do wolności chorego psy-
chicznie oddaje w ręce sądu jako niezależ-
nej instancji. 

Według ustawy  badanie psychia-
tryczne bez zgody  może  być prze-

prowadzone na podstawie zarządzenia  
sądu (art. 30.) lub w przypadku nagłym za 
decyzją lekarza, gdy zachowanie danej 
osoby wskazuje na to, że z powodu za-
burzeń psychicznych może ona zagrażać 
bezpośrednio własnemu życiu, albo życiu 
lub zdrowiu innych osób, bądź że jest nie 
zdolna do zaspokajania podstawowych 
potrzeb życiowych. Lekarz może też za-
rządzić  przewiezienie  bez  zgody na ba-
danie  do szpitala psychiatrycznego, przez 
zespół ratownictwa medycznego (art. 21). 

Art. 23 mówi, że lekarz może w przy-
padku nagłym przyjąć pacjenta do 

szpitala psychiatrycznego i leczyć go bez 
jego zgody, jeśli rozpoznał u niego chorobę 
psychiczną, z którą wiążą się zachowania 
zagrażające bezpośrednio życiu pacjenta, 
albo życiu lub zdrowiu innych osób. Jeże-
li zachodzą wątpliwości, czy osoba ta jest 
psychicznie chora, to może ona być przyję-
ta do szpitala bez zgody, w trybie nagłym, 
celem obserwacji, na okres do dni 10 (art. 
24). Lekarz może też przyjąć do szpitala 
bez jej zgody osobę, która z powodu cho-
roby psychicznej lub upośledzenia umy-
słowego jest niezdolna do wyrażenia zgo-
dy lub stosunku do przyjęcia do szpitala, 
jeśli zachodzi stan nagłości, a osoba ta nie  
sprzeciwia się. (art. 22, .u. 2a). 

Art. 28 mówi, iż ordynator może odmó-
wić wypisania pacjenta ze szpitala, 

o ile nie ustały lub zachodzą aktualnie 
przesłanki z art. 23. Każde przyjęcie lub 
zatrzymanie w  szpitalu psychiatrycznym  
bez zgody pacjenta  wymaga zgłoszenia 
do sądu w okresie do 3 dni.

Art. 29 mówi, że osoba chora psychicz-
nie, której dotychczasowe zachowanie 

wskazuje na to, że nie przyjęcie do szpi-
tala spowoduje  znaczne pogorszenie jej 
stanu zdrowia, a także osoba niezdolna 
do zaspokajania podstawowych potrzeb 
życiowych z powodu choroby psychicznej  
może być przyjęta do szpitala psychia-
trycznego  na podstawie wcześniejszego  
postanowieniem sądu, jeśli  uzasadnione 
jest przewidywanie, że leczenie szpitalne 
przyniesie poprawę stanu zdrowia psy-
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Można więc powie-
dzieć, że choroba 

psychiczna ogranicza 
zdolność do 

korzystania i cieszenia 
się z  wielu praw

człowieka



chicznego. Wniosek do sądu może złożyć 
rodzina, opiekun faktyczny lub ustawowy, 
a także organ pomocy społecznej. 

Leczenie bez zgody pacjenta wiąże się 
ze stosowaniem przymusu bezpo-

średniego. Art. 18 ustawy mówi, że przy-
trzymanie, przymusowe podanie leków, 
unieruchomienie, lub izolacja, może być 
zastosowane wobec osób z zaburzeniami 
psychicznymi, przy wykonywaniu czynno-
ści przewidzianych w ustawie  tylko wtedy 
gdy: dopuszczają się one zamachu prze-
ciw życiu lub zdrowiu własnemu lub  innej 
osoby, bezpieczeństwu powszechnemu, 
lub gwałtownie niszczą lub uszkadzają 
przedmioty, a także poważnie zakłócają 
lub uniemożliwiają  funkcjonowanie zakła-
du opieki zdrowotnej

Art. 34 mówi że przymus bezpośredni 
można stosować także wobec oso-

by przyjętej do szpitala psychiatrycznego 
bez jej zgody gdy jest konieczne dokona-
nie niezbędnych czynności leczniczych, 
a także w celu zapobieżenia samowolne-
mu opuszczeniu szpitala.

Gdy zachodzą przesłanki do zastoso-
wania przymusu – pogotowie ratunko-

we, policja, straż pożarna są zobowiązane 
udzielić lekarzowi pomocy na jego żąda-
nie. 

Dla ochrony praw  chorego przyjmowa-
nego do szpitala  psychiatrycznego 

bez zgody w każdym przypadku przepro-
wadzony jest  proces sądowy, weryfikujący 
zasadność przyjęcia. Ustawa gwarantuje 
też, aby w okresie psychiatrycznego lecze-
nia szpitalnego każdy pacjent, miał zapew-
nione możliwości realizacji jego ludzkich 
praw, a w szczególności był informowany 
o przysługujących prawach i miał zapew-
nioną pomoc w ich obronie przez umoż-
liwienie mu  kontaktu z rzecznikiem praw 
pacjenta szpitala psychiatrycznego.  

W razie takiej potrzeby pacjent powi-
nien mieć zapewnioną pomoc praw-

ną przez: sądowe ustanowienie kuratora 
do prowadzenia jego spraw podczas po-
bytu w szpitalu, lub adwokata z urzędu 
w sprawie o przyjęcie do szpitala psychia-
trycznego bez zgody. 

Czy można leczyć bez zgody, 
osobę uzależnioną

od alkoholu, lub narkotyków

W przypadku wystąpienia zaburzeń 
psychicznych związanych z działa-

niem alkoholu na ośrodkowy układ ner-
wowy, leczenie odbywa się w oddziałach 
lub szpitalach psychiatrycznych na takich 
samych zasadach jak  leczenie innych, nie 
związanych z alkoholem chorób psychicz-
nych.  

Natomiast przymusowe leczenie uza-
leżnienia alkoholowego (tzw. leczenie 

odwykowe) wymaga uprzedniego posta-
nowienia sądu i może się odbywać za-
równo w warunkach ambulatoryjnych, jak i  
w szpitalu. Według Ustawy  o Wychowaniu 
w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholi-
zmowi z roku 1982 podstawą wydania po-
stanowienia jest sytuacja, gdy dana osoba  
w związku z nadużywaniem alkoholu do-
puszcza się:
– rozkładu pożycia rodzinnego,  demorali-

zacji małoletnich,
– uchylania od pracy (dotyczy to tylko osób 
zatrudnionych),
– systematycznego zakłócania spokoju 
i porządku publicznego.

Wniosek do  Gminnej Komisji Rozwią-
zywania   Problemów Alkoholowych 

o wszczęcie postępowania może zgłosić 
rodzina, faktyczny opiekun, pracownik so-
cjalny.  

Po wydaniu postanowienia sądu (na 
okres do 2 lat) osoba uzależniona 

może być doprowadzona przez policję do 
placówki celem  leczenia, a także w ra-
zie oddalenia się z placówki leczenia ca-
łodobowego – może być doprowadzona 
przez policję do niej.

W przypadku uzależnienia od narkoty-
ków tylko osoba w wieku pomiędzy 

16 i 18 rokiem życia może być leczona 
w placówce leczenia uzależnień bez jej 
zgody – na  wniosek rodziców,  za posta-
nowieniem sądu. Natomiast w  przypadku 
osób uzależnionych od narkotyków, które 
przekroczyły 18 rok życia nie ma możli-
wości leczenia ich bez ich zgody, chyba 
że w przypadku ubezwłasnowolnienia, lub 
leczenia psychiatrycznego zaburzeń psy-
chicznych  związanych z działaniem nar-
kotyków na ośrodkowy układ nerwowy. 
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W końcu grudnia rząd przyjął długo 
oczekiwane rozporządzenie w spra-

wie narodowego programu (NPOZP), czyli 
przepisy wykonawcze regulujące proces 
wdrażania tego Programu. Przepisy we-
szły w życie 17 lutego 2011 i jest to data 
zobowiązująca. Program zasadniczej zmia-
ny pozycji zdrowia psychicznego w życiu 
publicznym, program systemowej reformy 
ochrony zdrowia psychicznego, a tym sa-
mym zasadniczej poprawy sytuacji osób 
cierpiących z powodu zaburzeń psychicz-
nych jest faktem, który powinien zmuszać 
każdego z nas, ale zwłaszcza instytucje 
i osoby odpowiedzialne  za politykę  spo-
łeczną i zdrowotną do wytrwałego działania 

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego: 
rozporządzenie… i co dalej?

w celu urzeczywistnienia jego zapisów.

Nie można ulegać złudzeniu, że proces 
wdrażania będzie łatwy. Przeciwnie, 

należy się liczyć z szeregiem barier, któ-
re będą wykorzystywane,  by spowolnić, 
odłożyć lub nawet zaniechać niezbędnych 
działań. Bariery te można uporządkować 
w postaci piramidy (patrz rysunek). U jej 
podstawy leżą  bariery najbardziej podsta-
wowe (aksjologiczne), których pokonanie 
ułatwia pokonywanie kolejnych barier, po-
łożonych nad nimi. Można powiedzieć, że 
jeśli przezwyciężone zostaną  bariery ak-
sjologiczne – związane z  kulturowymi ste-
reotypami i uprzedzeniami kwestionującymi 
wartość i godność cierpienia i osób cierpią-

cych psychicznie, m.in. z lekceważeniem, 
nierównym traktowaniem, wykluczeniem, 
napiętnowaniem – to tym łatwiej będzie 
o budowanie konstruktywnej  świadomości 
społecznej, o dojrzałą odpowiedzialność za  
kształtowanie właściwej polityki zdrowotnej, 
o mądre prawo, o sprawiedliwą i racjonalną 
ekonomikę pomocy i o nowoczesny system 
organizacji ochrony zdrowia psychicznego. 
Logika procesu tworzenia programu spra-
wiła, że zaczęliśmy od etapu środkowego, 
mamy więc niezłą legislację, ale fundamen-
ty (wartości, świadomość i polityka), jak 
i konsekwencje przyjętych regulacji praw-
nych (ekonomia i organizacja) wymagają 
jeszcze wiele uwagi i energicznego działa-
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nia.

Program pozostawiony sobie, czy dzia-
łaniu mitycznej tzw. „niewidocznej ręki” 

procesu społeczneggo, będzie słabł, kru-
szał i pewnie zamierał. Reprezentacja osób 
i instytucji osób i instytucji zainteresowa-
nych jego niepowodzeniem, kontynuowa-
niem zawstydzającego status quo, perswa-
dowaniem niemożności i nieopłacalności 
proponowanych zmian jest dostatecznie 
duża i wpływowa.   Nikt – poszczególni 
obywatele, chorzy czy zdrowi, grupy osób, 
organizacje, instytucje – nie powinien bier-
nie czekać na samorealizację Programu. 
Stoimy przed historyczną szansą uczynie-
nia milowego kroku. Nie można jej zaprze-
paścić. 

Jak wiadomo, program ma trzy cele głów-
ne: (1) promocję zdrowia psychicznego 

i zapobieganie jego zaburzeniom, (2) śro-
dowiskową reformę systemu opieki psy-
chiatrycznej (a mówiąc bardziej poprawnie: 
systemu ochrony zdrowia psychicznego), 
(3) gromadzenie wiarygodnych informacji 
i zweryfikowanej wiedzy na temat zdrowia 
psychicznego i jego zaburzeń. 

Skupiając uwagę na celu drugim, może 
najbardziej interesującym dla tych, któ-

rzy zdrowieją z kryzysów psychicznych i dla 
tych, którzy im w tym towarzyszą i pomaga-
ją, można wymienić kilka najważniejszych 
wyzwań. Ich wytrwała realizacja przybliża 
nas do oczekiwanego wyniku: równego 
udostępnienia, godziwej i efektywnej opieki 
psychiatrycznej. Oto one:

1. Związanie planowania i funkcjonowa-
nie opieki psychiatrycznej z odpowie-

dzialnością i zasobami lokalnej społecz-
ności. Program wymaga zapobiegliwości 

i energii oddolnej, ożywiają go potrzeby 
i zasoby lokalnej wspólnoty społecznej, jej 
inicjatywy i wola działania. Trzeba je jednak 
często obudzić i zachęcić do działania.

2. Równoważenie udziału opieki szpi-
talnej i środowiskowej w syste-

mie – wydatne zwiększanie dostępności 
i różnorodności opieki środowiskowej oraz 
ograniczanie opieki szpitalnej do niezbęd-
nych rozmiarów. Czas zaprzestać jałowego 
sporu o prymat opieki szpitalnej czy po-
zaszpitalnej.  W Polsce mamy w zasadzie 
dość „łóżek” psychiatrycznych, trzeba jed-
nak zadbać o ich właściwe rozmieszczenie 
i jakość, by  nie cofała nas do XIX stulecia! 
Natomiast dramatyczny jest deficyt placó-
wek środowiskowych, zwłaszcza zespołów 
leczenia środowiskowego, pełnoprofilo-
wych poradni, oddziałów dziennych o róż-
nym profilu, hosteli, mieszkań chronionych, 
elastycznej oferty chronionego i wspierane-
go zatrudnienia. 

3. Nadanie opiece środowiskowej pierw-
szoplanowej roli w systemie opieki 

psychiatrycznej -  tzn. opieki rozwiązują-
cej podstawowe problemy osób potrzebu-
jących pomocy. Pacjent powinien trafiać 
najpierw do poradni, a tylko w koniecznych 
sytuacjach korzystać z obciążającej i kosz-
townej opieki szpitalnej. 

4. Udrożnienie  koordynacji i współdzia-
łania lecznictwa psychiatrycznego 

z medycyną rodzinną (podstawową opieką 
zdrowotną), pomocą społeczną i programa-
mi aktywizacji zawodowej. Pora ustanowić 
równoprawne relacje między specjalistami 
o różnym przygotowaniu, ułatwiać pracę 
zespołową, z zapewnieniem zrozumienia 

i szacunku dla pracy innych.

5. Zmiana roli i umiejscowienia opie-
ki szpitalnej, która powinna spełniać 

w systemie rolę wtórną: 
• oddziały psychiatryczne lokalnych szpitali 
ogólnych (wielospecjalistycznych) przejmu-
ją leczenie stanów ostrych, natomiast
• jednospecjalistyczne szpitale psychia-
tryczne ulegają transformacji w ośrodki 
oferujące wysokospecjalistyczne programy 
leczenia i rehabilitacji, a leczenie stanów 
ostrych tylko w zakresie uzasadnionym lo-
kalnie.

Pozycja i siła dużych szpitali psychia-
trycznych w systemie opieki jest bardzo 

silna, a nawet obezwładniająca.  Podejmo-
wane na świecie próby jej radykalnego lub 
ewolucyjnego ograniczania przyniosły efek-
ty korzystne i niekorzystne. Konieczna jest 
zmiana, ale podporządkowana funkcjono-
waniu całości systemu.  To trudny problem, 
wymagający uwagi i rozwagi, budowania 
alternatywy, a nie burzenia – racjonalizacji 
roli i funkcji szpitali, bez przysłowiowego 
wylewania dziecka z kąpielą. 

6. Rozwiązywanie problemów długoter-
minowej opieki stacjonarnej zgodnie 

z modelem środowiskowym – poprzez 
tworzenie różnych lokalnych form zamiesz-
kiwania chronionego i alternatyw hospitali-
zacji, oraz stopniowe ograniczanie roli tra-
dycyjnych placówek opiekuńczych (ZOL, 
ZLP, DPS). Sposób traktowania poważnie 
chorujących, tj. osób z przewlekłymi lub 
nawracającymi  kryzysami psychotyczny-
mi i narastającą lub trwałą niepełnospraw-
nością jest czułym wskaźnikiem  jakości  
systemu opieki i sprawdzianem organizu-
jących go wartości.  To najkosztowniejsza, 
bo rozciągnięta w czasie część opieki, która  
wymaga podjęcia ryzyka  innowacji sprzy-
jających  udostępnieniu, wielostronności,  
skuteczności i godziwości świadczonej im 
pomocy.  Ale umożliwia  ograniczenie po-
średnich kosztów tej opieki (np. kosztów 
utraty zarobkowania, obciążenia rodzin) 
sięgających wg szacunków w wielu krajach 
60-70% całego kosztu choroby.  

7. Tworzenie i upowszechnianie różno-
rodnych, elastycznych  programów 

uczestnictwa społeczno-zawodowego dla 
osób wychodzących z choroby psychicznej 
oraz zwiększanie dostępności  ofert pracy/
zatrudnienia dla tych osób. Mamy świet-
ne przykłady (np. „Cogito”, „Jaskółeczka”, 
„Ekon”), ale palącą kwestią jest stworzenie 
i upowszechnienie  sprzyjającego prawa, 
obyczaju i dobrej praktyki w tym zakresie. 

8. Racjonalizacja systemu finansowania 
lecznictwa psychiatrycznego zapew-

niająca równą  dostępność, efektywność 
i godziwy standard. Bez owijania w baweł-
ną należy stwierdzić, że sposób finanso-
wania opieki psychiatrycznej jest w Polsce 
w najgorszym tego słowa znaczeniu za-
chowawczy, dyskryminujący i marnotrawny. 
Aktualna świadomość kryzysu finansów pu-

organizacyjne

ekonomiczne

legislacyjne

polityczne

świadomościowe

aksjologiczne



rządowych organizacji samopomocowych.  

10. Pozytywna narracja.   Jak skończyć 
z  jednostronnością,  schematycz-

nością, tendencyjnością i fałszem w domi-
nującym społecznie przekazie  o cierpieniu 
psychicznym? Zamiast walczyć z ignoran-
cją, stereotypami i złą wolą,  może trzeba 
raczej budować prawdziwe, pozytywne 
opowieści i upowszechniać je przy pomocy  
światłych przedstawicieli środowisk i insty-
tucji opiniotwórczych?  

Tyle tylko i aż tyle. Zaproszenie jest ak-
tualne i będzie aktualne długo. NPOZP 

jest programem wieloletnim. 

prof. dr hab. Jacek Wciórka
Instytut Psychiatrii i Neurologii

Warszawa
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blicznych i kryzysu gospodarczego na świe-
cie nie ułatwia sytuacji i wymaga szczegól-
nie odpowiedzialnych decyzji. Hasłem jest 
racjonalizacja kosztów, ale przy zachowa-
niu równego dostępu do ograniczonych 
zasobów.  

9. Wzmacnianie i usamodzielnianie wpły-
wu organizacji samopomocowych 

działających w zakresie ochrony zdrowia 
psychicznego na kształt i sposób jej dzia-
łania.  Są one bezcennym sojusznikiem 
i –  co trzeba podkreślić – głównym bene-
ficjentem zmian. Może trzeba podjąć dzia-
łania na rzecz stworzenia silnej krajowej 
reprezentacji rozproszonych stowarzyszeń 
i organizacji.  O ile ekspertów i profesjona-
listów można łatwo zlekceważyć, to trudno 
to zrobić w stosunku do silnego głosu poza-

Po 7 latach kierowania oddziałem ogólnopsychiatrycznym odcho-
dziłam ze stanowiska, z niepokojem patrząc w przyszłość. Pa-

cjenci, którzy żegnali mnie, zadawali pytanie, co będzie dalej, gdzie 
się będą leczyć.

Postanowiłam wrócić do myśli, która towarzyszyła mojej pracy od 
kilku lat, aby leczyć pacjenta w jego miejscu zamieszkania, po to 

m.in., by nie narażać chorującego ani jego rodziny na stres związany 
z przyjazdem karetki pogotowia ratunkowego, a często wozu policyj-
nego pod dom.

W przeszłości rozmawiałam o idei utworzenia zespołu leczenia 
środowiskowego z rodzinami, pracownikami instytucji zajmu-

jących się osobami chorującymi psychicznie, zapisywałam nazwiska 
tych chorych, którzy wg mojej oceny powinni być objęci opieką przez 
ZLŚ, ale ciągle brakowało zapału, aby przejść do realizacji. Zarówno 
pacjenci, jak i ich rodziny chętnie przystawały na tę formę współpra-
cy. Przy wyborze osób chorujących, które winny być objęte tą formą 
opieki kierowałam się: częstością nawrotów choroby, ciężkością cho-
roby, współpracą z pacjentem po zakończonej hospitalizacji, możli-
wością współpracy z rodzinami.

Z początkiem marca 2011 roku Zespół Leczenia Środowiskowego 
dla powiatu myślenickiego rozpoczął działalność.

Praca w terenie jest trudna, bo wiąże się z pokonywaniem dużych 
odległości, często z utrudnionym dojazdem do domu (do niektó-

rych posesji nie ma drogi dojazdowej, a rozmieszczenie numeracji 
w danej miejscowości jest przypadkowe), ale... Dla rodzin, jak i dla 
pacjentów wizyta lekarza lub pielęgniarki jest ważnym wydarzeniem. 
Często przy stole, w głównym pomieszczeniu zbiera się cała rodzina, 
która chętniej porusza różne sprawy, nie tylko związane ze zdrowiem 
psychicznym danej osoby, ale także szuka porad dotyczących scho-

rzeń innych członków rodziny. Otwierają tematy związane z relacjami 
z sąsiadami, poczuciem wyobcowania, negatywnych ocen ze stro-
ny otoczenia, bycia gorszym. Dla rodzin ważne jest, że sąsiedzi nie 
będą świadkami przymusowego przewiezienia do szpitala czy nie-
adekwatnego zachowania ich bliskich.

Moi pacjenci chętniej zaczęli opowiadać o swoich dolegliwościach, 
historii chorowania czy trudnościach związanych z leczeniem. 

Zobaczyłam pacjentów znanych mi z hospitalizacji czy ambulatorium 
jako inne osoby – aktywniejsze, rozmowniejsze, jako odpowiedzialni 
gospodarze. Obserwacje z wizyty domowej nakazały mi weryfikację 
farmakoterapii – wszak moi pacjenci nie mogą zbyt długo spać, bo 
muszą wykonywać obowiązki w gospodarstwie, a prace w rolnictwie 
często wymagają wysiłku. Pacjenci muszą czynnie uczestniczyć we 
wszystkich pracach gospodarskich, bo od tego zależy ich pozycja 
w rodzinie i własna samoocena. Dzięki częstym i regularnym kontak-
tom mogłam bezpiecznie zmodyfikować dawki stosowanych leków.

Zobaczyłam ograniczenia z dostępem do innych form terapii – 
dużą odległość do Środowiskowych Domów Samopomocy, trud-

ności z dojazdem do takich miejsc. Dlatego pomoc rodziny i praca 
w gospodarstwie jest tak ważną formą rehabilitacji dla moich pod-
opiecznych, a rodzinę należy wspierać w opiece nad chorującymi 
członkami.

Myślę, że rodziny poczuły się bezpieczniejsze i mniej samotne 
w codziennej walce z chorobą. A ja.... mam poczucie, że znala-

złam nowe miejsce, w którym przeżywam dużo satysfakcji i nadziei.

Marta Cichońska
lekarz psychiatra

Zespół Leczenia Środowiskowego, powiat myślenicki

Dom zamiast szpitala - leczenie w środowisku

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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„W zdrowym ciele zdrowy duch.” Ta 
stara maksyma jest aktualna tak-

że w odniesieniu do osób z doświadcze-
niem choroby psychicznej. Podążając jej 
tropem, przyjrzymy się naszemu zdrowiu 
fizycznemu. Obecnie populacja Europy 
doświadcza, podobnie jak już od lat Sta-
ny Zjednoczone, epidemii otyłości i jej 
powikłań. Niestety, także grupa osób z do-
świadczeniem choroby psychicznej, będąc 
częścią populacji ogólnej, narażona jest 
na te same choroby cywilizacyjne.  Dodat-
kowo stosowanie (skądinąd skutecznie le-
czących choroby psychiczne) leków często 
zwiększa ryzyko wystąpienia cukrzycy, hi-
percholesterolemii, otyłości itd. Dodatkowo 
zmiana stylu życia na mniej dynamiczny, 
wiele miesięcy unieruchomienia w łóżku, 
dieta bogata w cukry proste, zwiększają 
ryzyko chorób cywilizacyjnych. 

Aby zmniejszyć to ryzyko lub zapobiec 
chorobom cywilizacyjnym już w 2005 

roku Światowa Organizacja Zdrowia 
w Deklaracji dot. Zdrowia Psychicznego 
dla Europy zaznaczyła konieczność wpro-
wadzania programów prozdrowotnych dla 
pacjentów z doświadczeniem choroby psy-
chicznej.

W odpowiedzi na to powstał między 
innymi  projekt HELPS, którego ce-

lem było stworzenie jednolitego dla Euro-
py sposobu promocji zdrowia fizycznego 
wśród osób z doświadczeniem choroby 
psychicznej. Wyjątkowość tego projektu 
badawczego polegała na zaproszeniu do 
grona ekspertów około 300 osób z do-
świadczeniem choroby psychicznej, bę-
dących beneficjentami zinstytucjonalizo-
wanej opieki psychiatrycznej w różnych 
krajach Europy. W badaniu wzięło też 
udział około 300 profesjonalistów z róż-
nych dziedzin związanych ze zinstytucjo-
nalizowaną opieką psychiatryczną. 

Po trzech latach prac badawczych ze-
spół HELPS wyłonił 5 najistotniejszych 

obszarów dotyczących zdrowia fizyczne-
go, które w grupie osób z doświadcze-
niem choroby psychicznej  wymagają naj-
większej troski. Do obszarów tych należą: 
dbałość o higienę jamy ustnej, prawidłowa 
dieta, umiarkowana aktywność fizyczna, 
redukcja palenia papierosów i nadużywa-
nia alkoholu. To, co jest ciekawe, obszary 
te są tak samo istotne we wszystkich kra-
jach Europy, objętych badaniem, w podob-
nym stopniu.

Więcej informacji o projekcie 
HELPS można znaleźć na stronie: 

www.helps-net.eu

Zagrożenia związane z niedostatecznym 
dbaniem o zdrowie fizyczne w tej grupie 

osób są zauważane już od jakiegoś czasu 
i pomysły na poprawę zdrowia fizycznego 
osób chorujących psychicznie powstają 
w wielu lokalnych ośrodkach w różnych 

W zdrowym ciele zdrowy duch.
Projekt HELPS 

częściach Europy, a także w Polsce.

Od 6 lat nieprzerwanie  w Zespole Le-
czenia Środowiskowego przy Instytu-

cie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 
prowadzony jest projekt 
DBAM O ZDROWIE, RUSZAM SIĘ CO-
DZIENNIE I MĄDRZE JEM. 

Materiały wykorzystywane w tym pro-
jekcie są dostępne bezpłatnie w for-

mie elektronicznej w plikach PDF. Aby je 
dostać, wystarczy napisać  na adres e-ma-
il: czp@ipin.edu.pl i w treści zaznaczyć, że 
chcecie Państwo otrzymać materiały doty-
czące projektu HELPS.

Komplet materiałów to 4 skrypty. Są 
to dwa skrypty o zdrowym odżywia-

niu i o ruchu codziennym,  jeden skrypt 
o sposobach motywowania do zmiany 
oraz skrypt o redukcji palenia papierosów. 
Autorzy projektu będą wdzięczni za wszel-
kie uwagi i sugestie dotyczące poprawy 
jakości prezentowanych materiałów. Na 
Państwa opinie czekamy  pod adresem 
czp@ipin.edu.pl z dopiskiem „opinie o pro-
gramie HELPS”.

Tymczasem wróćmy do maksymy „w 
zdrowym ciele zdrowy duch” i zasta-

nówmy się, jak od dziś możemy zacząć 
dbać o zdrowie fizyczne. Z pozoru może 
wydawać się, że zmiany będą nas przera-
stać albo że nie damy rady wytrwać w po-
stanowieniach. 

A jednak… mamy szansę na sukces, je-
śli wprowadzane zmiany nie będą zbyt 

duże na początku. Chociażby aktywność 
fizyczna; trudniej jest podjąć się systema-
tycznego chodzenia na siłownię czy na 
basen niż wprowadzić w życie zwyczaj 
codziennego wchodzenia jednego pię-
tra w górę lub 15 minut spaceru każdego 
dnia. Zaczynając od krótkiego spaceru 
w okolicach domu możemy zasmakować 
w tej bezpiecznej i taniej formie ruchu. 
Po kilku tygodniach być może z przyjem-
nością wydłużymy codzienny spacer do 
30 minut dziennie, tak by po roku z satys-
fakcją stwierdzić, że godzinny spacer stał 
się naszą codzienną przyjemnością. I tak 
łącząc przyjemne z pożytecznym mamy 
szansę poprawić kondycję fizyczną i za-
dbać o swoje zdrowie. Spacer może też 
stać się okazją do nawiązywania nowych 
lub utrwalania istniejących znajomości. 
Gdy chodzimy z innymi czas płynie szyb-
ciej i ani się obejrzymy, a nasze wycieczki 
np. w weekend przedłużą się do kilku go-
dzin pieszego marszu bez szczególnego 
wysiłku. 

Obok spacerów równie tanią formą ru-
chu codziennego jest chodzenie po 

schodach. Po kilku tygodniach codzienne-
go wchodzenia jednego piętra w górę na-
sza kondycja może poprawić się na tyle, 
że podejmiemy się wchodzenia w górę 2 
pięter dziennie. Potem stopień trudności 

możemy sobie zwiększyć, postanawiając 
wchodzić w górę w każdym miejscu gdzie 
tylko na naszej drodze pojawią się scho-
dy. I tak gdy inni będą z niecierpliwością 
czekać na windę, my dla zdrowia, urody 
i lepszego samopoczucia wejdziemy na 3 
piętro pieszo. Tyle że jakiś czas temu za-
czynaliśmy od żmudnego wspinania się 
codziennie na 1 piętro w górę. Ważne by 
wchodzić po schodach w górę, niestety 
schody w dół nie są skutecznym sposo-
bem podnoszenia kondycji.

Innym też dobrym sposobem podnosze-
nia kondycji jest przejście jednego przy-

stanku autobusowego czy tramwajowego 
pieszo. Np. gdy jedziemy na spotkanie 
z lekarzem można wysiąść jeden przysta-
nek wcześniej i ten odcinek zawsze poko-
nywać pieszo. 

Zresztą każdy pomysł na stopniowe 
zwiększanie wysiłku fizycznego jest 

dobry, gdy będziemy w tych działaniach 
w miarę systematyczni sukces jest gwa-
rantowany.

Gdy nasz stan zdrowia nie pozwala 
w danym momencie na spacery czy 

chodzenie po schodach, to codziennie 5 
minut ćwiczeń w łóżku w pozycji leżącej 
też może być dobrym początkiem poprawy 
kondycji.

Ważne, by nie zrażać się jeśli, jakiegoś 
dnia nie uda nam się zadbać o zdro-

wie. Jeśli przez 3 dni w tygodniu ćwiczyli-
śmy po 5 minut dziennie w łóżku, to jest 
więcej niż gdybyśmy nie podjęli żadnego 
wysiłku w swojej sprawie. Te 15 minut 
w tygodniu może być dobrym doświadcze-
niem i utwierdzać nas w przekonaniu, że 
możemy ćwiczyć. Jeśli jeden raz w tygo-
dniu udało się nam wyjść na 10-minutowy 
spacer, to też dowód, że możemy to zrobić 
ponownie. 

Podobnie sprawa się ma jeśli chodzi 
o zmianę nawyków żywieniowych na 

zdrowsze. Podobnie jeśli chodzi o ograni-
czanie palenia papierosów, czy jeśli cho-
dzi o dbanie o zęby. Ważne, by znaleźć 
w sobie chęci do zmiany, czyli motywację. 
W odnajdowaniu motywacji mogą okazać 
się pomocne osoby w naszym otoczeniu; 
bliscy, koledzy czy terapeuci. Być może 
w odnajdowaniu motywacji pomogą też 
materiały ze skryptów projektu HELPS 
o wykorzystaniu których z chęcią będzie-
my zbierać informacje.

Życzymy wielu sukcesów.

Zespół HELPS Polska
Katarzyna Lech i Katarzyna Prot-Klinger 

Centrum Zdrowia Psychicznego,
Instytut Psychiatrii i Neurologii

Warszawa



Przychodzi baba do lekarza. Lekarz się pyta:
– Coś dawno pani u mnie nie było?
Baba: 
– A bo byłam chora.

W Akademii Rodzinnej jest…. NIE TAK, jak w tym dowcipie. 
Chcemy, by było NIE TAK. Tu przychodzi kobieta, a nie 

baba, rozmowa nie zaczyna się od wzbudzenia żalu w przycho-
dzącym, a choroba, niedomaganie, kryzys jest najlepszym cza-
sem na spotkanie.

Dlaczego Akademia jest szczególna? Jest szczególna potrze-
bami osób, które tu trafiają, szczególna częstą frustracją 

w odniesieniu do wcześniej odwiedzanych miejsc oferujących po-
moc, szczególna chęcią zachowania pewnej intymności spotka-
nia terapeutycznego zarówno w zakresie miejsca, jak i przebiegu. 

I dla mnie jest szczególna, bo czy może być nieszczególne są-
siedztwo kaplicy z Panem Jezusem? Możliwość wspólnego 

z Nim milczenia, a czasem mówienia, a czasem słuchania… by 
za chwilę wejść do gabinetu i być z drugim człowiekiem. 

Przyjeżdżam do poradni po pracy, z pewnym bagażem dnia, 
ten czas z Panem Jezusem jest również po to, by On pomógł 

mi nie „zaciążyć” moim dniem na tych, którzy za chwilę wejdą do 
naszego gabinetu, czasem też powierzam Mu konkretne osoby, 
spotkania, rozmowy. 

A czasem milczę, słucham, mówię, jestem przez chwilę z moim 
Bogiem zaraz po dyżurze w Akademii. Mówię Mu o moich wąt-

pliwościach, o sprawach Tych, z którymi się spotkałam. Proszę 
również, by pozwolił mi iść dalej przez dzień, nie analizując nazbyt 
w głowie czasu przeszłego.

Od początku istnienia Akademii wydaje mi się ona Naszą. Bo 
zrodziła się w naszych głowach, bo nasze ręce malowały jej 

ściany, nasi przyjaciele dodali ręcznie przez siebie wykonane ele-
menty wystroju. Ale najbardziej jest naszą dlatego, że ów klasztor 
jest przestrzenią przesiąkniętą naszym Bogiem. Ma w sobie Jego 
dyskrecję, gotowość do słuchania, służenia i mądrego pokrzepia-
nia. W takim miejscu czuję się zaproszona, by dzielić się tym, co 
jest moją kompetencją i czuję gotowość zaproszenia tu tych, któ-
rzy są utrudzeni i obciążeni. 

To miejsce, jego wygląd, organizacja funkcjonowania sprzyjają 
temu, by Przychodzącego potraktować, jakby trafił wreszcie 

do domu. Zachwyca mnie, że udaje nam się działać bez rozbu-
dowanej administracji, rejestracji, rozgłosu, a jednak każdy zna 
swoje miejsce. Być może nawet, że niewtajemniczona osoba, 
przechodząc klasztornym korytarzem, nawet nie zorientuje się, 
jak ważne spotkania toczą się tuż obok w małych pokojach. A jed-
nak ciągle i ciągle ktoś czeka na rozmowę… Tutaj nie jest mrzon-
ką, lecz naturalnym biegiem zdarzeń, że kapłan, jeśli dostrzeże 
w kontekście sakramentalnym lub pozasakramentalnym taką 
potrzebę, wskazuje możliwość podjęcia terapii czy skorzystania 
z konsultacji w poradni działającej w ramach Akademii. Jednocze-
śnie wskazuje osobę, z którą można się skontaktować i umówić 
na spotkanie. Wystarczy tylko c h c i e ć.

Osobiste moje wyzwanie stanowi zmierzenie się z rozmiarem 
problemów i sytuacji, z którymi ludzie przestępują próg na-

szej poradni. Ale także konieczność oddzielania spraw natury du-
chowej, które winny pozostać między osobą a kapłanem od tych, 
które można poruszyć w kontekście terapeutycznym. 

Wielokrotnie też rozmowy z przychodzącymi osobami obna-
żają i przede mną moje własne słabości merytoryczne czy 

duchowe. Czasem zadane przez kogoś pytanie okazuje się być 
i moim. Czasem to ja uczę się od Tego, kto intencjonalnie przynaj-
mniej jest w tej relacji potrzebującym.

Wierząc, że zapytani będziemy pewnego dnia o miłość utrzy-
muję w sobie tę ufność, że działalność w poradni pozwala 

mi tam poznać osoby, które ostatecznie wprowadzą mnie do życia 
wiecznego.

Joanna Kunstman, pedagog specjalny

O Akademii Rodzinnej w Szczecinie

Akademia Rodzinna powstała w kwietniu 2008 jako odpowiedź 
na zgłaszane przez rodziny i osoby bliskie potrzeby osób 

chorujących psychicznie. Postanowiliśmy, że będziemy wspierać 
osoby po kryzysach psychicznych, edukować w zakresie psy-
choprofilaktyki chorób psychicznych, przeciwdziałać stereotypom 
związanym z chorobami psychicznymi, a także udzielać pomocy 
duchowej. Szybko okazało się, że nasza pomoc potrzebna jest 
również małżeństwom przeżywającym kryzys, rodzinom, osobom 
samotnym i wszystkim tym, którzy znaleźli się w trudnej emocjo-
nalnie sytuacji. 

Cierpienie osób będących w trudnej sytuacji, bez wsparcia 
rodziny i przyjaciół, zranionych czy nadal ranionych może 

zwiększać podatność na choroby somatyczne czy depresję. Pro-
wokuje to również do zwiększonej gotowości do izolacji, której 
efektem jest osamotnienie.

Gabinet Akademii jest miejscem, gdzie pacjent spotyka osobę, 
która jest gotowa go wysłuchać i towarzyszyć mu przez trud-

ny okres terapii w celu powrotu do zdrowia. W terapii indywidual-
nej długoterminowej obecnie jest kilkunastu pacjentów, wielu cze-
ka w kolejce, wiele osób spotyka się na konsultacjach. Ci, którzy 
tego pragną mogą równolegle korzystać z pomocy duchowej ka-
płana. Połączenie obu tych wymiarów, psychicznego i duchowe-
go, porządkuje dotychczasowe widzenie Pana Boga, swojej z Nim 
relacji, relacji z innymi i patrzenie na otaczającą rzeczywistość. 
Ułatwia i przyspiesza proces terapeutyczny, pozwalając pacjento-
wi dojrzewać w obu tych przestrzeniach. 

W terapii małżeńskiej znajdują się również małżeństwa, pary 
narzeczonych, które właśnie w Akademii poszukują rozwią-

zań swoich problemów. Chrześcijański charakter naszej działal-
ności wynikający z miejsca usytuowania (klasztor Dominikanów), 
wyraźnie deklarujący swoją wiarę terapeuci przyciąga na terapię 
osoby poszukujące nie tylko recepty na swoje problemy psycho-
społeczne, ale również szukające Pana Boga, czy deklarujące 
swoje negatywne nastawienie do Kościoła. Profesjonalizm zespo-
łu terapeutycznego podkreślany jest przez organizacje społeczne 
czy samorządowe, które kierują do nas swoich podopiecznych.

Inicjatywą Akademii jest również cykl comiesięcznych wykładów, 
dotyczących duchowości, psychologii, zdrowia psychicznego, 

codziennego życia, który cieszy się dużym zainteresowaniem.

W chwili obecnej w Akademii Rodzinnej pracuje lekarz psy-
chiatra, trzech psychologów, terapeuta i doradca rodzinny, 

pedagog specjalny.

Przez nasze gabinety przewinęły się dziesiątki pacjentów, któ-
rym ze wszystkich sił staraliśmy się pomóc; wielu jest nadal 

w terapii, ogromna ilość czeka na swoją kolej. Z perspektywy tych 
trzech lat widzimy, że należy się troszczyć o drugiego człowieka 
w jego pełnym wymiarze duchowym i psychicznym.

Wioletta Lekszycka, terapeuta
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Jestem wdzięczny Jezusowi – Największemu Terapeucie 
wszechczasów (przy tej okazji polecam książkę Marka Bakera 

pod takim właśnie tytułem), że umożliwił mi uczestniczenie w pro-
jekcie tutaj prezentowanym. Dzięki ludziom, odwiedzającym Aka-
demię, uczę się słuchać, rozmawiać (a nie tylko mówić!) o dobru 
i złu, miłości i nienawiści, nadziei i rozpaczy, ciele i duszy, czło-
wieku i Bogu, wierze i zwątpieniu, życiu i śmierci w perspektywie 

CAŁOŚCI, jakim jest ŻYCIE zarówno to doczesne, jak i wieczne. 
Wciąż na nowo podejmuję wysiłek (oj, ciężkie to, ciężkie jest…), 
by wychodzić z jakiejś rutyny, zatęchłej piwnicy ciasnych schema-
tów (również tych imitujących wzniosłą teologię), własnych opinii 
czy przyzwyczajeń (ach ten dyskretny urok rutyny i zwodniczej 
pewności). Ci, którzy tutaj przychodzą, stają się mimowolnie mo-
imi osobistymi terapeutami, gdyż pozwalają mi odmulić i odchwa-
ścić mój umysł z różnego rodzaju iluzji, dotyczących zarówno 
mnie, jak również drugiego człowieka, no i oczywiście Pana Boga. 
Przekonałem się o tym niejednokrotnie i, mam nadzieję, że jesz-
cze wiele razy będzie mi to dane przeżywać. Wszak nie ma chyba 
nic gorszego niż „jednonogi teoretyk trójskoku”.

Marek Krysztopik, dominikanin

1. Historia ergoterapii, ciuszka. Współ-
praca polsko-niemiecka

Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa 
Babińskiego jest ośrodkiem, który po-

dejmuje aktywizację zawodową pacjentów 
na najwcześniejszym etapie leczenia, czyli 
już w trakcie hospitalizacji. Warto zauwa-
żyć, że ergoterapia ma w naszym szpitalu 
długą historię, sięgającą jego początków, tj. 
roku 1917. W tamtych czasach rehabilitacja 
psychiatryczna polegała głównie na zatrud-
nianiu chorych w gospodarstwach rolnych, 
technicznych i rzemieślniczych. W latach 
70. nawiązano współpracę z Fabryką Ko-
smetyków „Pollena – Miraculum”, z Fabry-
ką Armatury, czy ze Spółdzielnią Inwalidów 
Niewidomych. Powstała również Poradnia 
Rehabilitacyjna, która zajmowała się spra-
wami zatrudnienia chorych, m.in. rekruta-
cją pacjentów na określone stanowiska dla 
zakładów pracy. W latach 90. Szpital roz-
winął współpracę z zachodnioeuropejskimi 
ośrodkami w Niemczech, Danii, Francji czy 
Holandii i kontakty te były źródłem edukacji 
na temat nowoczesnych metod aktywizacji 
zawodowej pacjentów chorujących psy-
chicznie. Z ośrodka niemieckiego, w ramach 
wsparcia dla szpitala i pacjentów, zaczęły 
napływać przedmioty, takie jak meble czy 
używane ubrania, i na bazie tej współpracy 
pojawiła się idea otwarcia sklepu „Ciuszek”. 

Szczególną rolę w otwarciu „Ciuszka” ode-
grała pani Karin Pohl i jej osobiste zaan-

gażowanie. Pani Karin Pohl reprezentuje  or-
ganizację partnerską naszego Szpitala, Die 
Brucke Eckernfoerde w Niemczech. Niemcy 
mają długoletnie doświadczenie w organi-
zowaniu różnego rodzaju form aktywizacji 
dla osób chorujących psychicznie i w maju 
2007 roku obie instytucje podpisały umowę 
o partnerstwie. Sklepik „Ciuszek” uruchomio-
no w ramach projektu „Droga do pracy osób 
chorujących psychicznie”. Projekt ten był 
efektem współpracy pomiędzy Fundacją im. 
Tomasza Deca (fundacja zapewniła dofinan-
sowanie ze środków unijnych), Szpitalem 
Babińskiego i Stowarzyszeniem „Bruecke”. 

Głównym celem tego projektu była inte-
gracja zawodowa pacjentów naszego 

Szpitala, poprzez  trening zawodowy na 
eksponowanym społecznie stanowisku pra-
cy, ponieważ pacjenci poddani hospitalizacji 
często mają liczne przerwy w pracy i nauce 

i niezbędne jest wsparcie, aby ułatwić im po-
wrót na otwarty rynek pracy. Po zakończe-
niu projektu „Ciuszek” został przekształcony 
w pracownię terapeutyczną Oddziału Reha-
bilitacyjnego 7B, i aktualnie zintegrowany 
jest z pozostałymi elementami oddziaływań 
terapeutycznych.

Przy okazji warto wymienić pozostałe 
miejsca na terenie naszego szpitala, 

w których prowadzona jest aktywizacja za-
wodowa. Obecnie odbywa się ona poprzez: 
pracę przy pielęgnacji zieleni, w bibliotece, 
introligatorni, kawiarni „Klub za bramą” oraz 
oczywiście w pracowni terapeutycznej „Ciu-
szek”.

2. Struktura i funkcjonowanie

Pracownia działa na zasadzie sklepu 
znajdującego się w budynku teatru. 

Opiekę nad pracownią pełni 2 terapeutów 
(terapeuta zajęciowy i psycholog). Kwalifika-
cje pacjentów do udziału w terapii przepro-
wadza zespół terapeutyczny Oddziału 7B.

Pacjenci uczestniczący w terapii tworzą 
dwa trzy- lub czteroosobowe zespoły 

pracujące na zmianę, co drugi dzień przez 
4 godziny. Czas terapii wynosi 2-3 miesią-
ce z możliwością przedłużenia tego okresu. 
„Ciuszek” jest otwarty przez 20 godzin w ty-
godniu, a terapeuci przebywają w nim przez 
ok. 10 godzin, ich rolą jest koordynacja 
pracy, pomoc w rozwiązywaniu bieżących 
problemów organizacyjnych, interpersonal-
nych, utrzymanie kontaktu z dostawcami 
odzieży. Pacjenci otrzymują wynagrodzenie 
za swoją pracę w kwocie 150 zł miesięcz-
nie. 

W przeciągu ostatniego roku z terapii 
skorzystało 60 osób. 

W „Ciuszku” zaopatruje się ok. 600 klien-
tów miesięcznie.

3. Terapia

Obecnie celem jest nie tylko aktywizacja 
zawodowa, ale także poznawcza i spo-

łeczna. 

Podstawowym czynnikiem aktywizują-
cym jest skupianie się na zadaniach 

i czynnościach wykonywanych w sklepie. 
Usprawnienie relacji społecznych jest wyni-
kiem procesu grupowego, w czasie współ-
pracy z innymi. Pacjenci uczą się zawodu 
sprzedawcy, na co składają się: punktualne 
otworzenie i zamknięcie sklepu, przygoto-
wanie ekspozycji towaru, obsługa klientów, 
obsługa kasy fiskalnej, ustalanie cen, licze-
nie pieniędzy, utrzymanie czystości, rekla-
ma. Uczą się także odpowiedzialności za 
siebie oraz zespół. Edukacja ta odbywa się 
w sposób niewymuszony poprzez naślado-
wanie innych.

Pacjenci mają realny wpływ na to, jak 
funkcjonuje „Ciuszek”. Każdy pacjent 

ma okazję być w roli od początkującego 
stażysty do osoby kierującej pracą małe-
go 3-4- osobowego zespołu. Ten proces 
odbywa się naturalnie; im pacjent czuje 
się mocniejszy, tym przejmuje, najczęściej 
z własnej inicjatywy, więcej zadań i ról i sta-
je się jednocześnie pomocnikiem innych – 
początkujących.  Włączając pacjentów 
do pracy wykorzystujemy ich zasoby, tzn. 

W szpitalu psychiatrycznym im. Babińskiego 
można pracować

W „Ciuszku”
odwraca się relacja 
pacjent – personel. 
Pracownik szpitala 
jest często klientem, 
a pacjent poświęca 

mu czas i uwagę
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osoby, u których przeważa wycofanie spo-
łeczne, ale są zdolne do wykonywania kon-
kretnych czynności, podczas pracy stop-
niowo socjalizują się, natomiast osoby bez 
wcześniejszego doświadczenia pracy, ale 
sprawne interpersonalnie, nabywają kon-
kretnych umiejętności zawodowych. 

Umiejscowienie sklepu na terenie szpita-
la ułatwia włączanie do pracy stopnio-

wo – początkowo przez godzinę dziennie 
– i z punktu widzenia pacjenta jest bez-
pieczne ponieważ nowy pracownik spotyka 
się z osobami znanymi mu z oddziału, z za-
jęć grupowych. Osoby już będące w terapii 
zachęcają innych i dlatego często inicjatywa 
pracy w „Ciuszku” wychodzi od samych pa-
cjentów. Praca w „Ciuszku” daje możliwość 
potwierdzenia swojej sprawności i spraw-
czości, jest punktem odniesienia w później-
szym poszukiwaniu pracy, ponieważ każ-
dy pracownik poznaje swoje możliwości. 
Efekty tej pracy opierają się na konkretnych 
umiejętnościach współdziałania w zespole 
i w kontakcie z klientem. 

Każdy z pracowników codziennie testuje 
swoje umiejętności, ma możliwość do-

konywania korekty w oparciu o interakcję 
z klientami sklepu, innymi pacjentami, tera-
peutami. Sprzedaż jest dawaniem czegoś 
od siebie. Praca w „Ciuszku” polega na 
codziennym odnajdywaniu się w  różnych 
sytuacjach życiowych, pacjenci uczą się 
poprzez własne doświadczenie: jak sobie 

radzić, jak pracować, wypoczywać, jak 
przygotowywać posiłki, jak rozmawiać, jak 
rozwiązywać problemy,  zarządzać czasem 
-  a to wszystko składa się na umiejętności 
przyszłego pracownika. 

W „Ciuszku” odwraca się relacja pacjent
-personel. Pracownik szpitala jest czę-

sto klientem, a pacjent poświęca mu czas 
i uwagę. Ta nowa relacja pokazuje, że są 
równoprawnymi członkami społeczeństwa, 
którzy nie tylko „biorą”, „potrzebują”, ale też 
dają coś innym. Już w szpitalu, w trakcie 
hospitalizacji. W relacji z innymi pacjentami 
pracownicy „Ciuszka” są przykładem swe-
go rodzaju „sukcesu”, jest to także bardzo 
ważny aspekt, ponieważ pokazuje drogę 
i możliwości innym osobom z podobnymi 
problemami.

Ważną sprawą jest zaangażowanie 
także pacjentów, pracowników, wo-

lontariuszy w Eckernfoerde. Akcja zbierania 

odzieży używanej specjalnie dla naszego 
sklepu objęła już północne landy Niemiec 
i zatacza coraz szersze kręgi.  

Jednym z filarów wspólnego programu re-
habilitacyjnego jest organizacja polsko-  

-niemieckich turnusów rehabilitacyjnych, 
w których biorą udział osoby zaangażowa-
ne w zaopatrzenie „Ciuszka”, a fundusze 
pochodzą m.in. z działalności sklepu.

Z naszych doświadczeń wynika, że pa-
cjenci, którzy wymagają hospitalizacji 

są często zdolni do podjęcia terapii w śro-
dowisku zbliżonym do naturalnych warun-
ków pracy. Sukcesy naszych pacjentów 
w podejmowaniu pracy pokazują sens 
prowadzenia terapii już w trakcie hospita-
lizacji. Niemniej jednak konieczny jest roz-
wój systemu wsparcia, który oferowałby 
miejsca pracy dla osób, które zakończyły 
hospitalizację. Obecna propozycja w tym 
zakresie jest  niewystarczająca i konieczne 
jest tworzenie sieci pomocy w aktywizacji 
zawodowej osób chorujących psychicznie, 
a to wymaga zaangażowania wielu różnych 
podmiotów politycznych i społecznych.

Barbara Błażko – psycholog 
dr n. med. Artur Januś – psychiatra

Ewa Jędrys – kierownik Centrum
Szkoleń i Rozwoju Kadr 

Szpital im. dr J. Babińskiego w Krakowie
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Spośród tematów poruszanych na 
czwartkowej sesji tegorocznego FO-

RUM, jeden wywołał szczególnie silny 
odzew i ciekawą dyskusję. Był to referat 
prof. Marii Załuskiej „Leczenie bez zgody”, 
ukazujący krytyczny punkt na styku skody-
fikowanych Praw Człowieka oraz etyki le-
karskiej. Autorka obszernie wyjaśniła umo-
cowany międzynarodowymi umowami stan 
prawny, zwracając uwagę na fragmenty, 
których ogólna redakcja w kontekście 
leczenia psychiatrycznego domaga się 
stosownej wykładni lub przynajmniej ko-
mentarza. Jak wynika z referatu – źródłem 
wątpliwości nachodzących kadrę kliniczną 
jest najczęściej konflikt między lekarzem 
a chorym o podjęcie terapii lub o wypełnie-
nie jej warunków. Dawniej tłumaczono go 
zawsze psychotyczną niepoczytalnością, 
jednak wiadomo już, że taka diagnoza 
często oznaczała nadużycie, gdyż biegu-
nowość postaw może być wywołana inną 
u każdego hierarchią wartości, religią czy 
wychowaniem. Dzisiaj, skoro pacjent zo-
stał nareszcie uznany za równoprawny 
podmiot, pytamy więc, kiedy medycynie 
wolno lub nawet kiedy powinna sięgnąć po 
ewentualny nakaz wobec niego? Czy da 
się wyznaczyć uniwersalne granice ludz-
kiej autonomii, gdy stawką jest zdrowie 
psychiczne, fizyczne lub niekiedy życie?   

Na nie-swojej granicy
Psychiatria środowiskowa stawia na 

współpracę nie tylko lekarza i cho-
rego, ale także jego rodziny; zakłada, że 
konieczny jest harmonijny „trójgłos” i part-
nerskie zaufanie w trójkącie podmiotów, 
sprzymierzonych wyborem jednego celu – 
o czym mówił na tej samej sesji prof. Bog-
dan de Barbaro. Niestety bywa, że pacjent 
odmawia współpracy, zamyka się i przed 
lekarzem i przed swoją rodziną. 

Doktor Krzysztof Szwajca, moderator 
dyskusji po wystąpieniu Marii Załuskiej 

opisał skrajny przykład człowieka, który 
konsekwentnie dokonuje samookaleczeń, 
tłumacząc je wyznawaną filozofią. Ta świa-
domie wybrana sytuacja pomaga uchwycić 
istotę dylematu, dowodzącego jednocze-
snej obecności dwóch prawd, właściwie 
równorzędnych, gdyż rządzą nimi różne 
założenia.      

Objęcie przymusowym leczeniem wy-
maga zawsze rozprawy sądowej. 

Jednak akurat tutaj kompetencje sądu 
wydają się rozmijać ze znaną regułą, że 
kluczowym warunkiem zdrowienia jest ak-
tywny udział bezpośrednio zainteresowa-
nego, zresztą na polu całej medycyny. Co 
więcej, wspomniane skłonności lub czyny 
autodestrukcyjne nie muszą być objawem 
psychozy. Mogą one tłumaczyć się starą 
tradycją – jak wiemy choćby z historii ja-
pońskich samurajów, wiernych kodeksowi 
bushido; kiedy indziej zaś być aktem roz-
paczliwego sprzeciwu wobec ucisku – jak 
samospalenie Walentego Badylaka na 
Rynku Krakowskim czy głodówki więźniów 
politycznych na Kubie. 

Zdaniem prof. Nielsa Pörksena wolność 
osobista oznacza indywidualizację ży-

cia i prawo do dysponowania nim. W Niem-
czech jest to teraz bardzo aktualny temat 
– trwa debata, czy pacjentowi psychiatrii 
wolno zrobić samemu sobie krzywdę. Na 



Mam na imię Elżbieta. Jestem matką trzech synów: Andrzeja lat 28 
oraz bliźniaków Macieja i Adama lat 27. Chory jest Adam. Wła-

ścicielem firmy jest mój mąż. Firma składa się z pizzerii i pubu, zloka-
lizowanych w Rzeszowie. Działa od roku 1998. Adam zawsze „kręcił 
się” po pizzerii z własnej woli i z poleceń taty, wykonując różne czyn-
ności:  był barmanem, dowozicielem pizzy, często zastępował innych 
pracowników, zwłaszcza podczas ich rotacji. Nie chciał się uczyć. Wy-
kształcenie zakończył na szkole średniej. Ma maturę. Podjął studia, 
ale po I semestrze zrezygnował.

Pierwszy atak psychozy nastąpił w roku 2005. Miał 21 lat i pełnił 
w pizzerii funkcję kierownika – barmana. Po pobycie w szpitalu 

w Rzeszowie chciał wrócić do pracy; wrócił, ale już jako barman – 
kelner. Nie rozumiałam wtedy choroby syna,  nie wiedziałam, co się 
z nim dzieje. Za namową taty (szefa) zaczął się przyuczać do zawodu 

kucharza – pizzera. Trwało to pół roku – pół roku dzień po dniu stałam 
z synem przy piecu pizzerskim, realizując każde zamówienie, ucząc 
go pieczenia, przyrządzania dań, radzenia sobie, gdy zamówień jest 
więcej, wspierając go, gdy zamówień było zbyt dużo.

Nieraz razem byliśmy zadowoleni, gdy wyszło nam coś dobrze i ra-
zem przeżywaliśmy niepowodzenia. Po pół roku Adam odważył 

się zostać sam na zmianie i zaczęła się jego samodzielna praca ku-
charza. Zaczął się dobrze czuć, uwierzył w siebie, przestał zażywać 
leki. 

Na nowo zaczęła rozwijać się choroba. Druga psychoza przyszła 
nagle. Syn znalazł się w szpitalu, ja zostałam za piecem, a cały 

zakład był świadkiem rzeczy niepojętych. 

Dopiero drugi pobyt w szpitalu uświadomił nam wszystkim, czym 
jest choroba Adama, że jest to schizofrenia.  Zaczęła się mozol-

na rehabilitacja syna. Zostałam sama z problemami, jakie przyniosła 
choroba:
– trzeba było adwokata, żeby wybronić się od długów, pożyczek, które 
narobił syn;
– trzeba było lekarza, żeby go dalej leczyć;

– trzeba było go ubezwłasnowolnić, żeby móc go bronić przed ludźmi;
– trzeba było dowiedzieć się co robić dalej;
– trzeba było zdrowiem zapłacić, za to wszystko co się działo;
– trzeba było zapłakać;
– trzeba było wrócić do rzeczywistości.

We wszystkich podejmowanych działaniach wspierał mnie mąż. 
Był twardy, nieustępliwy, jasno widział problem. Ja szukałam 

każdej informacji, która mogła mi pomóc we wprowadzeniu syna na 
nowo w życie. Adam wrócił do pracy, ale już ze świadomością  swo-
jej choroby. W tym też okresie (2008 rok) zaczęła się współpraca ze 
Stowarzyszeniem Rodzin „Otwarty Umysł” w Rzeszowie. Dało ono 
mi kontakt :
– z psychologami, którzy tłumaczyli chorobę;
– z rodzicami, którzy cierpią z chorymi; 
– z Krakowem, który ma program leczenia. 

Dla chorego człowiek stara się zrobić wszystko:
– chciałam Adama umieścić w Krakowie w szpitalu, usłyszałam, 

żeby go nie ruszać ze swojego środowiska, tym bardziej, że pracuje, 
im bliżej lekarza, tym mniej leków – posłuchałam – ma lekarza psy-
chiatrę w Rzeszowie;
– potem usłyszałam, że dla osób ze schizofrenią praca w zespołach 
2-3-osobowych to dobre warunki – mój zakład mógł mu to zapewnić;
– potem został zarejestrowany w PFRON – zakład dostał refundację. 

Obecnie Adam ma sześcioletni staż pracy, przyznaną rentę (sam 
wypracował), dobrze piecze pizzę, ma swoich klientów, ma uzna-

nie. Jest filarem firmy – umie pracować na wszystkich stanowiskach 
pracy.

Byłoby wszystko dobrze, gdyby nie to, że jest hazardzistą.

Ponieważ tyle rzeczy udało się z Adamem, był moment, w któ-
rym poczułam, że mogę u nas zatrudnić osobę chorującą. Mój 

mąż nie miał nic przeciwko temu. Pojawiła się Magda. Dwa miesiące 
trwało przysposobienie jej do pracy. Szybko wdrożyła się do samo-
dzielnej pracy kucharza w pubie. Pracuje od stycznia 2010 roku. Jest 
zadowolona, sumienna, można na nią liczyć. Obecnie zatrudniamy 
10 osób w firmie, w tym dwie osoby chorujące. Po prostu pracujemy.

Elżbieta Bandelak
Rzeszów

Rodzic jako pracodawca
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razie może on tylko wyrazić niezależną 
od lekarza opinię, chociaż ostatnio nawet 
leczenie przymusowe jest zwykle obwaro-
wane jakąś formą porozumienia.  

Od oceny niemieckiego gościa dystan-
sował się głos kolejnego dyskutanta 

na Forum, Barbary, która mówiła o nie-
korzystnych zmianach cywilizacyjnych ku 
zbyt liberalnemu prawu – według niej 
osobista wolność nie może stać ponad 
życiem, także własnym. Takie stanowisko, 
inspirowane nauką Kościoła ma wielu zwo-
lenników, ale nawet ludzie głęboko wierzą-
cy usprawiedliwiają czasem odejście od 
niego w wyjątkowych okolicznościach, jak 
dowodzi między innymi słynne hasło ze 
sztandarów wojennych: „Bóg, Honor, Oj-
czyzna”, czyli manifest wartości większych 
niż życie. 

Jeśli spór o granice osobistej wolności 
dotyczy dwóch głównych podmiotów 

psychoterapii, właśnie na lekarza spada 
wyjątkowo trudny i odpowiedzialny obo-
wiązek oceny czy postawa chorego spo-
wodowana jest jego zaburzeniami, czy 
wręcz przeciwnie – zawiadamia o zdro-
wych obszarach umysłu. Obecny wśród 
rozmówców Prof. Wciórka uznał, że „od tej 
odpowiedzialności nie zdoła uwolnić nawet 
sąd”. Warto zatem dla lepszego nastroju 
wskazać przypadki wzmiankowane przez 
innych specjalistów klinicznych, gdy lecze-
nie bez zgody dało szansę rodzinie na po-
zytywną zmianę stosunku do bliskiej oso-
by oraz gdy początkowy nakaz stopniowo 
ustąpił miejsca dobrowolnej współpracy.   

Końcowy apel Anny Bielańskiej „by per-
misywność i tolerancja nie zdominowa-

ły naszego myślenia” musiał zastąpić dys-
kutantom „kropkę nad i”. Jej brak świadczy 
z jednej strony, że nadal mamy wszyscy 
kłopot z jednolitą definicją „nadrzędnego 
dobra”, z drugiej zaś – że dzisiejsza psy-
chiatria nie ogranicza się już do procedur 
i wytycznych, zauważając coraz częściej 
kwestie nadracjonalne, zrozumiałe tylko 
dzięki sumieniu.               

Mikołaj Golenia 
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”

Kraków

Trzeba było zapłakać, 
trzeba było wrócić do 

rzeczywistości



Ja nie tylko radzę sobie z moją chorobą,
Ja teraz naprawdę żyję.1

Ken Steele 

Pozwolę sobie na kilka osobistych uwag 
na początek. W chwili, gdy piszę ten ar-

tykuł, przez kraj przetacza się fala publicy-
stycznych polemik w obliczu oburzenia li-
derów dużej partii politycznej na wezwanie 
sądowe pod adresem jej przywódcy do wy-
konania rutynowych badań psychiatrycz-
nych. Skierowanie na badania psychia-
tryczne najwyraźniej traktowane jest jak 
największa obelga. Wezwanie to, podyk-
towane przez wcześniejsze oświadczenie 
wezwanego o przyjmowaniu przezeń le-
ków wpływających na zmianę zachowania, 
wywołuje natychmiastowy sprzeciw we-
zwanego i pogróżki pod adresem sędzie-
go, równie jak gorący sprzeciw wobec do-
mniemań, iż podsądny korzystał z pomocy 
specjalisty od zdrowia psychicznego. Naj-
wyraźniej mniejszym złem wg wezwanego 
jest przyznanie się do zażywania leków 
bez konsultacji z lekarzem, byleby tylko 
nie być posądzonym o wizytę u psychia-
try. Jesteśmy świadkami sytuacji, w której 
osoby zobowiązane do odpowiedzialności 
nie tylko za siebie, ale również za ogół lud-
ności wzmacniają krzywdzące i niepraw-
dziwe przekonanie o osobach chorujących 
oraz zdrowiejących2 psychicznie. Czy po-
siadanie takiej władzy nie zobowiązuje do 
wykorzystania jej w prospołecznym celu? 
Jestem szczerze zbulwersowana. A prze-
cież sytuacja zarysowana powyżej mogła-
by właśnie stać się okazją do przełamania 
stereotypu na temat osób chorujących psy-
chicznie. Skoro lider dużej partii politycznej 
w kraju uznaje badanie psychiatryczne za 
obelżywe, w takim razie wyobraźmy sobie, 
jakim kosztem psychicznym i społecznym 
obciążony jest przeciętny obywatel, który 
doświadczając trudności natury psychicz-
nej próbuje zdobyć się na skorzystanie 
z potrzebnej mu pomocy?

Opisana sytuacja ilustruje brak świa-
domości społeczeństwa co do  prze-

biegu choroby psychicznej oraz ośmiesza 
wszelkie potencjalne próby uzyskania 
specjalistycznego wsparcia w obszarze 
zdrowia psychicznego. Oto dziennikar-
ka rozmawiająca z prezesem Polskiego 
Stowarzyszenia Psychiatrów Sądowych3  
wprost sugeruje, że poddanie się konsul-
tacji psychiatrycznej jest poniżające, nato-
miast pan prezes samo badanie nazywa 
nieszczęściem i uznaje za stosowne prze-
prosić podsądnego za sam fakt badania. 
Ponadto uznaje, że jego wynik już przed 

rozmową z lekarzem jest wiadomy – czym 
podważa własną wiarygodność. Nie jest to 
jednak tylko wiarygodność tej jednej oso-
by, ale również całego stowarzyszenia, 
które reprezentuje.

W weekendowy poranek czytam gaze-
tę i znajduję list od czytelniczki, byłej 

studentki studiów doktoranckich, zatytuło-
wany „Co znaczy to P?”4. Konkluzja listu 
jest następująca: „Chorobę psychiczną 
trzeba ukrywać, żeby dostać pracę (…). 
W niektórych ZPCH nawet sprzątaczki 
z symbolem P na orzeczeniu nie chcą.”

Rezultatem programu PFRON „Tre-
ner pracy…” w Małopolsce w okresie 

2008–2010 zostało objętych opieką 172 
beneficjentów chorujących psychicznie. 
Zostało zatrudnionych łącznie 79 osób nie-
pełnosprawnych z powodu choroby psy-
chicznej. Oznacza to, że 46% osób pod-
jęło i utrzymało zatrudnienie co najmniej 
do okresu ukończenia projektu. Wszystkie 
osoby biorące udział w opisanym projekcie 
otrzymały pracę na otwartym rynku pracy. 
Większość osób otrzymała także pracę 
zgodną ze swoim wykształceniem5. Pro-
jekt wzbudził duże zainteresowanie wśród 
beneficjentów, wiele osób samodzielnie 
zgłosiło się do udziału. 

Zebrane dane wskazują na fakt, że mo-
del zatrudnienia wspieranego stanowi 

skuteczną strategię dla powrotu na rynek 
pracy tej grupy osób zagrożonych wy-
kluczeniem. Ponadto pilotażowy projekt 
PFRON odpowiada na najnowsze wytycz-
ne Rozporządzenia NPOZP. Należy pod-
kreślić fakt, że zatrudnienie wspomagane 
jest brakującym ogniwem w systemie re-
habilitacji.

Znikomy udział osób w obszarze życia, 
jakim jest praca, jest wyraźnym czynni-

kiem izolującym beneficjentów. Pozbawia-
jącym możliwości samodzielnego dbania 
o swoją egzystencję w wymiarze finanso-
wym, uzależniającym finansowo i emocjo-
nalnie od rodziny/instytucji wsparcia spo-
łecznego, ograniczającym uczestnictwo 
w społecznym wymiarze pracy.

Długotrwałe bezrobocie, jako niezależ-
ny czynnik, stanowi o wtórnym efekcie 

nasilającym niepełnosprawność, stano-
wiącym hamulec w leczeniu. Wyraźna nie-
wiedza, obawa dotycząca bieżących za-
sad poruszania się na rynku pracy stanowi 
element konserwujący bezrobocie osób.

Uczestnictwo w projekcie stanowi często 
pierwsze realne spotkanie z wymoga-

mi pracodawcy, regulaminem/prawem pra-
cy, zasadami dotyczącymi ulg w pracy dla 
osób niepełnosprawnych. Stanowi też spo-

tkanie z obiektywnym obrazem własnych 
kompetencji, predyspozycji. Jest okazją 
do zbudowania konkretnych i obiektywnie 
zweryfikowanych planów zawodowych.

Realizatorzy projektu podkreślają fakt 
uzyskiwania niezależności beneficjen-

tów w efekcie udziału w programie. Wiele 
osób uzyskało niezależność finansową, 
lokalową – możliwość samodzielnego za-
mieszkania, niektóre osoby zamieszkały 
także w innym mieście.

Wartość terapeutyczna i rehabilitacyj-
na projektu znajduje odzwierciedle-

nie w aktywizacji zawodowej i społecznej 
beneficjentów, która ma tendencję do 
stabilnego rozwoju także po zakończeniu 
programu.

Wyniki programu PFRON jednoznacz-
nie potwierdzają jego wyjątkową 

skuteczność. Wiele osób biorących udział 
w programie nigdy nie miało doświadcze-
nia pracy; wiadomo, że analogiczna sytu-
acja u osób „zdrowych” stanowi potężną 
barierę w drodze do zatrudnienia. Benefi-
cjenci programu nie tylko pokonali barierę 
wynikającą z długotrwałego bezrobocia, 

które – jak wiemy – często jest modelem 
życia przekazywanym wręcz z pokolenia 
na pokolenie, ale także pokonali barierę 
choroby i jej społecznego odbioru. Pra-
cownicy publicznych służb zatrudnienia 
podkreślali fakt, że osoby niepełnospraw-
ne  były zmotywowane do podjęcia pracy 
w większym stopniu niż regularni bene-
ficjenci świadczeń uzyskiwanych w tych-
że placówkach, którzy często zatrzymują 
się w drodze na uzyskanym już status 
quo. Otrzymanie odpowiedniego rodzaju 
wsparcia, opartego na bliskim, zindywidu-
alizowanym kontakcie z trenerem pracy 
stanowiło odpowiednią relację także emo-
cjonalną, wspierającą uczestników progra-
mu w drodze do uzyskania niezależności.

Wymiar społeczny osobistego spo-
tkania pracodawców z osobami do-

świadczającymi choroby niesie ze sobą 
wartość spotkania trójstronnego, w którym 
uczestniczy beneficjent, trener pracy oraz 
pracodawca. Kontekst społeczny, które 
niesie ze sobą to – czysto merytoryczne 
przecież  – spotkanie, sprzyja redukcji ste-
reotypowego postrzegania choroby psy-
chicznej przez pracodawców jako czynni-

Spotkajmy się w drodze do pracy

1  Ken Steele, Claire Berman,  Dzień, w którym umilkły 
głosy. Moja walka ze schizofrenią, wyd. Replika, Zakrzewo 
2009, str. 5.
2  Przyjęłam na stałe do swojego słownika wyrażenie, 
którym posługują się podczas spotkań edukacyjnych człon-
kowie Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” w Krakowie.
3  Por. http://wyborcza.pl/1,75478,9841654,Psychiatra__
Prezes_PiS_moze_brac_udzial_w_procesie.html

4  Por. Wysokie Obcasy. Dodatek do Gazety Wyborczej z 
dn. 25 VI 2011 nr 25(628), str. 4
5  Por. dane szczegółowe zawarte w: Raport o stanie za-
trudnienia osób chorujących psychicznie w Małopolsce na 
podstawie opracowania efektów pilotażowego programu 
PFRON „Trener pracy – zatrudnienie wspomagane osób 
niepełnosprawnych”. – własność Laboratorium Cogito sp. 
zo.o. w Krakowie.

Należy podkreślić fakt, 
że zatrudnienie

wspomagane jest
brakującym ogniwem 

w systemie
rehabilitacji

19



ka hamującego możliwość pracy i rozwoju 
zawodowego.

Realizacja programu PFRON stanowiła 
dla realizatorów i uczestników progra-

mu okazję do spotkania z setkami pra-
codawców na terenie dużych i średnich 
miast, a także na obszarach wiejskich, co 
oznacza potencjalny wzrost świadomości 
dotyczący choroby psychicznej i dodatko-
wo możliwości preferencyjnego zatrudnie-
nia pracowników.

Spotkania z pracodawcami, zwłaszcza 
w Bochni, Wadowicach, Andrychowie 

i Kluczach – ze względu na standardowy 
kontakt trenerów pracy z pracodawcami, 
który nie był regułą w Krakowie, stanowiły 
dla trenerów pracy okazję do weryfikacji 
stereotypowych przekonań dotyczących 
pracowników chorujących psychicznie. 
Rozmowy z pracodawcami miały charakter 
pracy psychoedukacyjnej w zakresie rozu-
mienia takiej specyfiki niepełnosprawności 

oraz przysługujących pracodawcy prefe-
rencyjnych warunków zatrudnienia.

Stabilna i efektywna praca beneficjen-
tów stanowiła dobry obraz promocyjny 

dla zatrudnienia osób chorujących psy-
chicznie zarówno w środowisku rodzinnym 
(etykietyzacja domowa) beneficjenta, jak 
i wśród pracodawców, współpracowni-
ków i lokalnej społeczności korzystającej 
z efektów pracy beneficjentów.

Zatrudnienie beneficjentów było okazją 
dla pracodawcy, a także dla lokalnej 

społeczności powiązanej z procesem za-
trudnienia lub korzystającej z usług pra-
cowników, do spotkania konkretnych osób, 
swoich sąsiadów oraz do konfrontacji ste-
reotypu, przeżywanego lęku przed niezro-
zumiałą chorobą ze zwykłą ludzką rzeczy-
wistością i uniwersalnymi troskami, które 
ona dla nas wszystkich niesie.

Odnosząc się do celów programu sfor-
mułowanych przez PFRON i wymie-

nionych wyżej, wobec spełnienia przezeń 
najśmielszych oczekiwań, liczę tylko na to, 
że działania, które okazały się tak owocne, 
będą – zgodnie z podstawowymi założe-
niami programu – kontynuowane.

Liczę wreszcie na to, że każda taka 
inicjatywa przybliża chwilę, w której, 

w miejsce oburzenia z powodu sytuacji 
opisanej na wstępie tego artykułu, usłyszy-
my: „Tak, uważam, że warto dbać o swoje 
zdrowie psychiczne. Polecam to wszyst-
kim obywatelom.”

Karolina Probosz
Collegium Medicum

Uniwersytetu Jagielońskiego
Kraków

Pewnego popołudnia trochę z nudów wykonałem test MMPI 
przy pomocy programu, który był dostępny na komputerze, 

przy którym pracowałem. Dlatego że nie znałem zasad wypełnia-
nia tego testu, nie unikałem odpowiedzi niezdecydowanych i sta-
rałem się odpowiadać jak najbardziej szczerze na każde pytanie. 
Nie wdając się w szczegóły, które i tak były dla mnie za trudne, 
przeczytałem dwa wyniki różnych skal, z których jeden mówił, że 
„udaję zdrowego” natomiast drugi, że „udaję chorego”. Trochę 
mnie to zadziwiło i po konsultacji z psychologiem dowiedziałem 
się, iż ten test jest nieważny, ponieważ jest zbyt mało odpowie-
dzi, które opowiadały się za jakimś wyborem zamiast zaniechania 
działania lub uznania, że dany dylemat nie ma sensu lub jest nie 
do rozstrzygnięcia.

Mimo że wynik testu wydaje się dziwny, ponieważ od około 10 
lat po pierwszej psychozie regularnie zażywałem leki i stara-

łem się robić naprawdę wszystko nie tylko po to, żeby nie nastą-
pił nawrót, lecz również po to, abym mógł wrócić do normalnego 
funkcjonowania bez wsparcia neuroleptyków. Przez te dziesięć 
lat byłem przyzwyczajony do jednoznacznej-niejednoznacznej 
diagnozy schizofrenii. Mimo że wszyscy dookoła mówili, że schi-
zofrenia nie jest chorobą uleczalną lub jest uleczalna pod warun-
kiem zażywania leków psychotropowych, które nie są obojętne 
dla zdrowia do końca życia, to ja w to wszystko nie wierzyłem; ja 
po prostu zwyczajnie jako człowiek chciałem wyzdrowieć ze swo-
jej choroby zupełnie. Przez wiele lat żyłem w strachu przed na-
wrotem i wiedziałem, że każdy nawet mały błąd w walce o zdrowie 
może skończyć się nawrotem, kolejnymi straconymi latami życia 
i pogorszeniem późniejszego stanu zdrowia oraz rokowań. Uda-
ję zdrowego, ponieważ naprawdę chcę być zdrowy, nawet jeżeli 
realnie w tej chwili moje zdrowie jest słabe. Udaję chorego, ponie-
waż dziś tak naprawdę nie wiem, czy w moim przypadku diagnoza 
schizofrenii była słuszna, a może była słuszna tylko przez jakiś 
czas, po którego upłynięciu można było zacząć się zastanawiać, 
czy dalej jestem chory na schizofrenię, czy mój stan się poprawił.

Piszę ten tekst, ponieważ odnoszę wrażenie, że część ludzi 
uważa mnie za chorego, który nieudolnie udaje zdrowego, 

natomiast inna część zupełnie przeciwnie, uważa mnie za oso-
bę zdrową, która tylko chce korzystać ze świadczeń państwa 
i mieć przez to łatwe bezproblemowe życie. Mam wrażenie, że 
obie te grupy osób nie znają do końca prawdy o mnie i przez to 
upraszczają sobie do zerojedynkowej klasyfikację ludzi na zdro-
wych i chorych. Jak już wspomniałem, udaję zdrowego, ponieważ 

Udaję zdrowego czy udaję chorego?
uważam, że człowiek powinien dążyć do zdrowia, do szczęścia 
i do wszelkich cnót, które sprawiają, że jego życie staje się lepsze 
i bardziej wartościowe. Mam wrażenie, że ten prosty zerojedyn-
kowy podział na ludzi zdrowych i chorych, stosowany przez nie-
których ludzi, w długim horyzoncie czasowym może spowodować 
znaczące zmiany w sposobie podejścia do życia w zależności od 
przypisanej bądź wybranej przez daną osobę etykietki. Z drugiej 
strony jeżeli ktoś rzeczywiście jest chory, to powinien podjąć le-
czenie i na jakiś czas przyjąć swój stan zdrowia jako aktualny, 
jednak nie niezmienny.

Najtrudniejsze w naszej chorobie „schizofrenii” jest to, że nigdy 
do końca nie wiemy, kiedy jesteśmy zdrowi, a kiedy chorzy, 

czy i ile powinniśmy brać leków, jak się odżywiać, jaki wpływ na 
nasz stan mają nasze inne choroby somatyczne, pogoda, to, co 
i w jaki sposób myślimy, co czujemy, co nam się w życiu przyda-
rza, na co tak naprawdę w danej chwili nas stać, czego powinni-
śmy się wystrzegać i wreszcie jaki wpływ na nasz stan zdrowia 
mają nasze sukcesy i porażki na wielu polach życia. Życie ze 

schizofrenią to ciągła walka, ciągła optymalizacja działań, myśli, 
decyzji, tak aby nie zachorować, polepszyć swój stan zdrowia 
i móc realizować swoje cele i marzenia życiowe równocześnie. 
W zasadzie każdy mały szczegół, nawet taki, którego sobie nie 
uświadamiamy, może rozsądzić, o tym w którą stronę pójdziemy 
i czy będziemy płacić latami cierpienia za drobny błąd, czy będzie-

Część ludzi uważa mnie za
chorego, który nieudolnie

udaje zdrowego, natomiast inna 
część zupełnie przeciwnie –

uważa mnie za osobę zdrową, 
która tylko chce korzystać ze 

świadczeń państwa i mieć przez 
to łatwe bezproblemowe życie
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my przez resztę życia tylko wegetować, nie czyniąc znaczących 
postępów, co już jest sukcesem oraz czy uda nam się zrealizować 
choćby część naszych marzeń.

Udaję zdrowego, ponieważ się nie poddałem i ciągle walczę 
o lepsze życie, staram się realizować swoje marzenia, nie się-

gając po wszystkie naraz, lecz skupiając się na tych, które obec-
nie są w moim zasięgu. Przez te ponad 10 lat zdrowienia prawie 
ukończyłem dwie szkoły i staram się znaleźć pracę w zawodzie, 
który jest moją pasją, a przy okazji będę w stanie się z niego 
utrzymać, ponieważ moja sytuacja finansowa przez długie lata 
stała pod znakiem zapytania i bardzo zależy mi przynajmniej na 
względnym bezpieczeństwie finansowym. Wiem, że wiele osób ze 
zdiagnozowaną schizofrenią również ma tego typu czasem bar-
dzo poważne dylematy.

Nie udaję chorego, ponieważ jest bardzo prawdopodobne, że 
nim jestem, a już na pewno nie udawałem chorego po to, żeby 

uzyskać świadczenie, dzięki któremu ogromnie trudno jest się sa-
memu utrzymać, o ile w ogóle jest to możliwe. Kiedyś rzeczywi-
ście pobierałem rentę, lecz nie chciałem odwoływać się od decyzji 
ZUS o jej wstrzymaniu, ponieważ maiałem silne odczucie, że mój 
stan zdrowia się poprawił i że będę mógł podjąć pracę. Nie udaję 
chorego również dlatego, ponieważ nigdy nie chciałem być chory 
i mimo wielu moich problemów, z którymi się borykam i pewnie 
życia mi nie starczy, żeby się z nimi wszystkimi uporać, to mam 
wrażenie, że prawdziwe zdrowie psychiczne jest czymś innym niż 
diagnoza i zastosowanie konkretnego leczenia. Moim zdaniem 
zdrowie psychiczne jest rodzajem postawy, podejściem do życia, 
które buduje i wzmacnia nas samych i pomaga poczuć się lepiej, 
gdy czujemy się źle.

Mam wrażenie, że prawie wszystkie osoby, które mają zaburze-
nia psychiczne, świadomie lub nie są bardzo krytyczne wo-

bec siebie i świata, nie pozwalają sobie pomóc, z wielkim trudem 
wybaczają samym sobie potknięcia i błędy. Myślą, że jeżeli coś 
im się nie udało, to właśnie dlatego, że są chorzy, źli, niezaradni, 
słabi, strachliwi. Pewnie po części te stany umysłu doskwierają 
osobom chorującym. Dla mnie najważniejszym doświadczeniem, 
jakie w sobie odkryłem ostatnio, jest fakt, że jestem okrutny wobec 
siebie i mimo że nikt nie chce mi zrobić nic złego, to ja sam karam 
siebie wcześniej niż druga osoba nawet o tym pomyśli. Sądzę, że 
to moje zachowanie wynika z faktu, iż rzeczywiście był taki czas 
w moim życiu, że byłem przez inne osoby traktowany brutalnie 
i bezwzględnie. Nie wiem jeszcze, jaki był powód tego traktowa-
nia, lecz wiem, że mój brutalny stosunek wobec samego siebie 
jest tego rezultatem. Ci ludzie chcieli mi pokazać, że jestem od 
nich gorszy, że nie zasługuję na to samo, co oni i że zasługuję na 
cierpienie z jakiegoś nieznanego mi powodu.

Raz słyszałem, jak pewien psycholog w trakcie zajęć tera-
peutycznych opisywał jaka jest struktura grup społecznych. 

Mówił o kilku podstawowych rolach, które ludzie w nich pełnią: 
guru, informator, zwiadowca, osoby, które nie pełnią jakiejś stałej 
roli, pomocnicy guru oraz kozioł ofiarny, który służy do pokazania 
grupie, jak silny jest władca i co się stanie, jeżeli ktoś spróbuje 
zająć jego miejsce. Ten układ wydaje się naturalny u wielu ssa-
ków naczelnych i służy do wyselekcjonowania najlepszych genów 
dla przyszłych pokoleń. Lecz u humanoidów, które były przodkami 
obecnego człowieka, ten system zaczął być ukrócany. Działo się 
tak dlatego, ponieważ wcześni ludzie pod rządami tyrana czuli się 
uciskani i dzięki możliwości komunikowania się zdarzało się, że 
członkowie stada zmawiali się, zabijali niegodziwgo władcę stada. 
Dzięki temu po upływie tysiącleci procent osobników z władczymi 
cechami zmniejszał się, jak również stopniowo zmniejszał się sto-
pień agresji w populacjach.

My, jako ludzie, ewoluowaliśmy od czasów, gdy światem rządzi-
li kapłani, poprzez monarchie aż do kulawej, choć znacznie 

lepszej formy rządów od poprzednich, tj. demokracji. Zmierzam 
do tego, że ten zaprezentowany książkowy model grupy społecz-
nej opisuje tak naprawdę układ niewolnictwa, w którym ludzie nie 
szanują się nawzajem; każdy chce być na górze, każdy chce być 
lepszy od innych, zupełnie nie zdając sobie sprawy z tego, że 
innym ludziom może zależeć na czymś zupełnie innym niż po-
kazywanie komuś, że jest się od kogoś innego “lepszym” tylko 
dlatego, że udało się go jakimś rodzajem perswazji zdominować. 
Widzę, że w dzisiejszych czasach demokracja krzyczy coraz gło-
śniej i coraz więcej zwykłych ludzi ma wpływ na to, co się dzieje na 
świecie przy jednoczesnym osłabianiu się pozycji elit rządzących. 
Śmiem przypuszczać, że nasze społeczeństwo powoli ewoluuje 
w kierunku pewnej formy częściowego bezrządu. W kierunku sieci 
społecznej, która jest tylko w niewielkim stopniu sterowana przez 
różne podmioty, a staje się po prostu dużą grupą ludzi żyjących 
na danym terenie w taki sposób, aby każdy jej członek mógł jak 
nałatwiej, najefektywniej i bez szkody dla innych ludzi oraz środo-
wiska realizować swoje cele i pragnienia. Bardzo chciałbym, żeby 
ludzie coraz mniej krzywdzili siebie i siebie nawzajem. Marzę, aby 
świat z dnia na dzień stawał się lepszy.

Konrad Wroński
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”

Kraków
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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
mzcechni@cyf-kr.edu.pl

Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
www.otworzciedrzwi.org
stotworzciedrzwi@wp.pl

Galeria Miodowa
www.galeriamiodowa.strefa.pl

Teatr Psyche
www.terapia-schizofrenii.krakow.pl/Teatr Psyche/pl.html
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Wskaźniki obrazujące sytuację osób niepełnosprawnych na 
rynku pracy wskazują na ich trudną sytuację – poziom za-

trudnienia wynosi około 20% i, pomimo utrzymywania się w ostat-
nich latach tendencji wzrostowej, ogólna sytuacja nie zmienia się. 
Jest zła.

Jeszcze gorsza jest sytuacja osób chorujących psychicznie, 
gdyż te charakteryzują się niższym niż ogół osób niepełno-

sprawnych współczynnikiem aktywności zawodowej, niższym 
wskaźnikiem zatrudnienia, wyższą stopą bezrobocia i zawodowej 
bierności.

Na ten niekorzystny stan rzeczy składa się wiele barier. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż pomimo wielu obiektywnych 
trudności związanych z zatrudnianiem osób chorujących 

psychicznie, firmy społeczne prowadzone pod szyldem Cogito 
stanowią trwałe i stabilne miejsca pracy. Są przykładem takiej 
działalności gospodarczej, która – nie tracąc ekonomicznych pod-
staw funkcjonowania i możliwości rozwoju – realizuje społeczne 
cele wyrażające się aktywizacją zawodową osób chorujących 
psychicznie. 

Przyczyn sukcesu, jak sądzę, jest wiele, część z nich wynika z 
dużej determinacji osób prowadzących każdą z tych firm, ze 

sprawnego zarządzania oraz potencjału organizacji pozarządo-
wych stojących za tymi firmami – Stowarzyszenia Rodzin „Zdro-
wie Psychiczne oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychia-
trii i Opieki Środowiskowej. 

W tym kontekście wydają się być spółdzielnie socjalne osób 
prawnych. Ta, wprowadzona w wyniku nowelizacji ustawy o 

Spółdzielniach Socjalnych z dnia 7 maja 2009, umożliwia powsta-
nie i rozwój stabilnych przedsiębiorstw społecznych. 

Spółdzielnie socjalne dotychczas nie cieszyły się powodzeniem 
jeśli chodzi o zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Dlacze-

go? 

Brak zainteresowania tą formą tworzenia miejsc pracy dla osób 
chorujących psychicznie wynika głównie z powodu specyfiki 

choroby psychicznej polegającej na: 
a) częstych nawrotach, 
b) długotrwałym zdrowieniu przy niepełnych remisjach, 
c) ubocznych skutkach farmakoterapii. 

Takie ograniczenia w dużym stopniu utrudniają lub wręcz unie-
możliwiają prowadzenie stabilnej i trwałej działalności gospo-

darczej bez stałego nadzoru innych osób. 

Tymczasem spółdzielnia socjalna osób prawnych wydaje się 
być o tyle lepszym rozwiązaniem aniżeli klasyczna formuła 

spółdzielni socjalnej, że eliminuje słabości tej ostatniej w zakresie 
zarządzania. Jej specyfika wyraża się tym, że to osoby prawne, 
a więc np. NGO (organizacje pozarządowe) działając poprzez 
osoby oddelegowane, mają decydujący wpływ na najważniejsze 
decyzje związane z funkcjonowaniem spółdzielni, co umożliwia 
bezpośredni nadzór i kontrolę nad przedsiębiorstwem. 

Potencjał NGO, ale i wyobraźnia liderów funkcjonujących w III 
sektorze na temat realiów prowadzenia działalności gospo-

darczej, zarządzania kilkuosobowym przedsiębiorstwem i wią-
żącej się z tym odpowiedzialności dają realną szansę na właści-
we prowadzenie działalności biznesowej. Ważny jest też kapitał 
społeczny, którym tacy liderzy dysponują w społeczności lokal-
nej, który niesie za sobą większe szanse na odnalezienie się na 
rynku, pozyskanie klientów oraz funkcjonowanie w sieci lokalnych 
powiązań. 

Jaka jest oferta samorządu województwa w zakresie rozwoju 
spółdzielczości socjalnej? 

Począwszy od bieżącego roku ROPS w Krakowie uruchomił 
nowe wsparcie w postaci dotacji na rzecz sfinansowania kosz-

tów założenia spółdzielni socjalnej, w tym osób prawnych.  

Wysokość kwoty dofinansowania uzależniona będzie od licz-
by osób zakładających, przystępujących lub zatrudnianych 

w danej spółdzielni socjalnej. Dotacja dla jednej osoby wynosić 
może do 20 tys. zł, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania dla 
spółdzielni socjalnej nie przekroczy 200 tys. zł.

Przyznane środki finansowe będzie można przeznaczyć w 
szczególności na: 

• wydatki inwestycyjne – np. na zakup środków trwałych, maszyn i 
urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych, prace remontowe 
i budowlane;
• wydatki na środki obrotowe – np. zakup towarów;
• wydatki na pokrycie innych niezbędnych kosztów związanych z 
rozpoczynaną i prowadzoną działalnością gospodarczą z wyłą-
czeniem wypłaty wynagrodzeń – np. koszty promocji.

Oprócz dotacji, spółdzielnie socjalne mogą liczyć na pomoc w 
efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków finanso-

wych tj na wsparcie pomostowe w postaci doradztwa oraz wspar-
cia finansowego w wysokości 800 zł miesięcznie na pokrycie obli-
gatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie działalności. 

Wyżej wymienione opłaty obejmować mogą m.in.:  
• koszty ZUS (składki na: ubezpieczenie zdrowotne, ubez-

pieczenie społeczne);
• koszty administracyjne (opłata za czynsz, opłata za dzierżawę 
pomieszczeń i urządzeń bezpośrednio związanych z prowadzoną 
działalnością gospodarczą);
• koszty eksploatacji pomieszczeń (opłata za energię elektrycz-
ną, ogrzewanie, podatek od nieruchomości od zajmowanej po-
wierzchni budynku na potrzeby prowadzenia działalności gospo-
darczej);
• koszty opłat telekomunikacyjnych, usług księgowych i poczto-
wych. 

Wsparcie finansowe nie wyczerpuje katalogu form wsparcia 
dedykowanego firmom społecznym. Oprócz nich, nowe 

spółdzielnie mogą otrzymać usługi prawne, księgowe i marketin-
gowe. 

Ze względu na to, że dla zapewnienia trwałości funkcjonowa-
nia podmiotów ekonomii społecznej, w tym spółdzielni socjal-

nych, niezbędne jest zapewnienie im dostępu do kapitału (w tym 
w szczególności do zwrotnych instrumentów finansowych), które 
trudno im uzyskać na warunkach w pełni komercyjnych, stosowa-
nych przez instytucje finansowe w odniesieniu do mikro-, małych i 
średnich przedsiębiorstw, toczy się obecnie dyskusja nad możliwo-
ścią zaoferowania dodatkowego wsparcia dla PES. Zapewnienie 
PES dostępu do kapitału zwrotnego z jednej strony ma pozwolić 
na rozszerzanie działalności prowadzonej przez PES, z drugiej – 
na zwiększanie samodzielności finansowej tych podmiotów i unie-
zależnienie ich od systemu dotacyjnego.

Mikropożyczki mają być docelowo (nie wcześniej niż od przy-
szłego roku) przeznaczone na inwestycje związane z rozsze-

rzaniem działalności i są przyznawane wyłącznie na działania po-
tencjalnie gospodarczo rentowne. 

Rolą regionu działającego poprzez ROPS będzie: 
a) pomoc w opracowaniu biznesplanu PES, jaki stanowić bę-

dzie podstawę do ubiegania się o pożyczki przyznawane przez 
stosowne instytucje operujące w regionach; 
b) opiniowanie biznesplanu (rekomendacja nie będzie jednak wa-
runkiem koniecznym przyznania pożyczki przez pożyczkodawcę);
c) doradztwo na etapie realizacji biznesplanu. 

Mam nadzieję, że oferta samorządu regionalnego przyczyni 
się do powstawania w przyszłości kolejnych miejsc pracy w 

sektorze ekonomii społecznej, w tym także miejsc pracy dla osób 
chorujących psychicznie. 

Rafał Barański
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Kraków

Alternatywa dla choroby
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