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oprzednie, angielskie wydanie Dla Nas wynikało z potrzeby podzielenia się naszym dorobkiem z różnymi podobnymi środowiskami i stowarzyszeniami w Europie, które jak dotychczas nie dysponowały wiedzą o nas i naszych wizjach lepszej, humanistycznej
psychiatrii. Zarówno cele Kongresu Zdrowia Psychicznego, jak i idea
reformy opieki psychiatrycznej i roli Akademii Liderów spotkały się z
dużym zaciekawieniem i rezonansem.
ydarzenia te doprowadziły ─ przy solidarnym działaniu profesjonalistów, pacjentów i rodzin ─ do wydania przez Ministra
Zdrowia 7 maja 2018 roku rozporządzenia, które rozpoczyna pilotaż
reformy w 29 ośrodkach i regionach. Jeżeli pilotaż się powiedzie,
reforma będzie mogła być rozpowszechniona w całym kraju. A powiedzie się jedynie wówczas, jeżeli wsparcia, jak obiecuje, udzieli
jej Narodowy Fundusz Zdrowia i całe środowisko kolegów psychiatrów, którzy w pierwszym etapie w niej nie uczestniczą, ale solidarnie
mogą współpracować na jej sukces. Tak więc moment dla polskiej
psychiatrii jest historyczny, tym bardziej że ocena tego pilotażu powinna dokonywać się również w środowiskach pacjentów, a członkowie Akademii Liderów śledząc jego przebieg będą formułować krytyczne uwagi i raporty. A czasopismo Dla Nas będzie je publikować.
ilotaż zmienia oblicze psychiatrii. Na pierwszym planie jest opieka w środowisku, a szpital pojawia się tam, gdzie jest konieczny.
Łóżka w szpitalu nie muszą już być zapełnione. Pacjentowi pozostawia się miejsce wyboru leczenia, ale instytucje psychiatryczne mają
odpowiedzialność za pacjentów w rejonie ich działania. Jest też w
pilotażu przewidziana nowa rola pacjentów. Reguluje ją jeden z paragrafów rozporządzenia, zachęcając zespoły terapeutyczne uczestniczące w pilotażu do zatrudniania asystentów zdrowienia. Dlaczego?
latego że zostało udowodnione, iż aktywny udział osób z doświadczeniem choroby psychicznej w edukacji, badaniach i
leczeniu poprawia jakość opieki oraz usług psychiatrycznych. Włączenie, współudział osób chorujących psychicznie rozwija się przez
naukę wspólnego rozumienia choroby i procesu leczenia oraz współpracę we własnym procesie zdrowienia, w budowaniu dobrych więzi i
uczestnictwie w lokalnej wspólnocie (o ile to możliwe w rynku pracy).
asze Czasopismo zachęca do szerokiej ogólnopolskiej dyskusji
nad rolą asystenta zdrowienia. W opinii osób, które już podjęły
tę rolę, jest to osoba, która posiada wiedzę opartą na doświadczeniu choroby, niepełnosprawności i problemów psychicznych i nabyła
umiejętności radzenia sobie z tymi dolegliwościami. Profesjonaliści
zauważają, że rola asystenta zdrowienia wymaga spojrzenia na nią
z różnych perspektyw. Rozważana jest kwestia jego wykształcenia,
zasobów, roli w zespole terapeutycznym i umiejętności dbania o własne dobra.
rozlicznych seminariów i dyskusji wynikają niezmiennie wspólne
wnioski. Asystenci zdrowienia powinni zaczynać pracę po odpowiednim przygotowaniu i podejmować się początkowo zadań raczej
łatwiejszych niż trudnych, zadań, które mają dużą szansę zakończyć
się sukcesem i nie aspirują do odpowiedzialności za „leczenie i wyleczenie”, choć ich obecność będzie wspierać ten proces. Powinni angażować się w pomoc kolegom, którzy są gotowi, zmotywowani, aby
tę pomoc przyjąć, aby nie przeżywać wśród pierwszych doświadczeń odrzucenia i frustracji. Czego potrzeba w pomaganiu do zdrowienia najbardziej? Po prostu razem z osobami cierpiącymi spędzać
wspólny czas, serdecznie rozmawiać. Ćwiczyć się w uważnym towarzyszeniu osobie i okazywaniu jej życzliwości. I sprawdzać, czy już
jest się na tyle odpornym na trudy, aby przyjąć ich większą porcję.
korzyści mogą płynąć w obie strony. Jeśli asystent zdrowienia
będzie inspirował do prowadzenia zdrowego stylu życia poprzez zachęcanie i promowanie aktywności fizycznej, aktywności
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umysłowej, zdrowego odżywiania, dbałości o zdrowy sen i pomagał budować dobre relacje ─ sam z takiej postawy odniesie wiele
korzyści.
słuchujemy się w głosy z Wrocławia i Lublina, Warszawy i
Opola, Katowic i Krakowa. Piszcie do nas, ciekawi jesteśmy
Waszych opinii.
prof. Andrzej Cechnicki

W
T

ematem przewodnim obecnego numeru jest asystent zdrowienia. Mówi się o nim już w całej Polsce, a w Akademii Liderów,
która zrzesza reprezentantów stowarzyszeń z Warszawy, Lublina,
Wrocławia, Katowic i Krakowa omawiamy tę funkcję na warsztatach, prowadzonych od jakiegoś czasu przez profesjonalnych trenerów, sympatycznych Krzysztofa Kacugę i Damiana Hamerlę. Mówili, że w swojej pracy po raz pierwszy mają do czynienia z osobami
po kryzysach psychicznych i jest to dla nich bardzo wzbogacające doświadczenie. A my bardzo ich polubiliśmy, są bezpośredni,
otwarci, serdeczni, a także posiadają dużą kulturę osobistą, takt i
wrażliwość.
a ostatnich warsztatach analizowaliśmy rolę asystenta zdrowienia metodą Edwarda de Bono, maltańskiego lekarza i psychologa. Jest on twórcą „myślenia lateralnego”, sposobu pracy nad
rozmaitymi zagadnieniami pozwalającego na spojrzenie z różnych
stron. Stworzył sześć kapeluszy myślowych, z których każdy dotyczy innej sfery rozpatrywanego problemu. I tak osoby uczestniczące w warsztatach napisały potem artykuły rozważające pod różnymi względami pracę wspomnianego asystenta.
amy więc rozmaite refleksje o tej roli, dla niektórych jest ona
nadzieją, nawet na lepsze leczenie i zrozumienie chorującego,
szansą na satysfakcjonującą pracę dla osób po kryzysach, dla innych ─ zagrożeniem.
hcemy walczyć o lepszą opiekę psychiatryczną, która wciąż
budzi wątpliwości. Wreszcie mówimy własnym głosem, my,
osoby po kryzysach psychicznych i jesteśmy wysłuchiwani. Z doświadczeń niewystarczającego leczenia, a nawet traumy, powstał
pomysł na wykorzystanie w terapii ludzi chorujących, mających już
za sobą etapy zdrowienia i radzenia sobie z problemami psychicznymi. Nie jest to temat całkiem nowy; w Polsce od jakiegoś czasu
organizowane są kursy EX–IN (Experienced Involvement), ekspertów przez doświadczenie. Jednak takie kursy, chociaż są bardzo
wartościowe, nie gwarantuję jeszcze pracy na owym stanowisku,
bowiem takiej pracy na razie nie ma.
ozważcie tę opcję, pacjenci i terapeuci, opcję całkiem nowej
współpracy – albowiem tylko na zgodnej współpracy może
ona bazować. Owszem, są zagrożenia, asystent może się rozchorować, nie wytrzymać obciążenia. Nie jest to bowiem praca dla
wszystkich, trzeba mieć do niej predyspozycje – np. łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, otwartość, umiejętność słuchania, ale
też asertywność, odpowiedni dystans do przeżyć drugiej osoby i
inne cechy, które możecie sami odnaleźć. Nie powinna też mieć tutaj miejsca walka różnych instytucji o „monopol” na asystenta zdrowienia, wręcz przeciwnie, każda instytucja winna mieć możliwość
organizacji kursów i stworzenia miejsc pracy.
óż, temat gorący, więc dla oddechu jest i kilka innych artykułów,
jak choćby ten o opiece nad starzejącymi się najbliższymi, która dotyczy nas wszystkich. Same ważne tematy…
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Chłopiec i kapelusze
na podstawie metody sześciu kapeluszy Edwarda de Bono

Nie tak daleko, w domu pod lasem żyli
szczęśliwi rodzice z synkiem. Los im
sprzyjał, zdrowie dopisywało, chłopiec
wyrósł na urokliwego nastolatka. Jak
wiele dziewcząt i chłopców w tym wieku
coraz częściej miał odmienne zdanie od
swoich rodziców. Kochali go bardzo, on
odwzajemniał im tym samym, lecz otrzymywane od nich wskazówki coraz mniej
znajdowały zastosowanie w jego życiu.
Pojawiały się różne wątpliwości, coraz
częściej musiał wykazywać się umiejętnością analizowania sytuacji i podejmowania decyzji, które miały wpływ na kolejne
dni, tygodnie, miesiące, a nawet lata. Zrozumiał, że choć rodzice obdarzali go miłością i nie zaznał dotychczas niedostatku,
otrzymując gotowe rozwiązania, sposoby
postępowania w każdej sytuacji nie miał
okazji nauczyć się samodzielności myślenia i dokonywania wyborów. Próbował nawet znaleźć odpowiedź w Internecie... Na
próżno... Konflikty z rodzicami stawały się
coraz częstsze, co bardzo go martwiło.
Pewnej nocy przyśniło mu się, że znowu
jest małym chłopcem. We śnie odwiedziła
go wróżka, jaką znał z bajek czytanych w
dzieciństwie.
‒ Znam Twoje kłopoty. Pomogę Ci.
Przyjdę przez sześć kolejnych nocy. Za
każdym razem otrzymasz kapelusz innego koloru. Przez cały dzień będziesz
go nosił. Nie wolno go zdejmować ani
na chwilę. Jeśli wywiążesz się z zadania
uzyskasz to, czego pragniesz.
Zanim zrozumiał, co powiedziała wróżka,
już jej nie było. Rano przypomniał sobie
dziwny sen. Miał wątpliwość, co oznacza.
Przyszło mu do głowy, że dużo myśli o
swoim kłopocie i pewnie dlatego powrócił we śnie do dzieciństwa i zapragnął,
by czarodziejska postać pomogła mu.
A kapelusz? Przypomniał sobie z nauki
historii, że to nakrycie głowy towarzyszy
ludziom od starożytności. Jest nie tylko
częścią garderoby, ale też za jego pomocą można przekazać otoczeniu określone
sygnały. W symbolice snów odzwierciedla
poglądy, możliwości intelektualne, aspekty umysłowe, nowe pomysły.
Dzień był podobny do wcześniejszych.
W nocy wróżka dotrzymała słowa ‒ pojawiła się we śnie.
‒ Zgodnie z obietnicą przynoszę ci pierwszy kapelusz. Jego kolor jest czarny. Nikt
poza tobą nie zobaczy nakrycia. Dopóki nie przyjdę następnej nocy, będziesz
dostrzegał wszystkie zagrożenia, które
mogą się przytrafić. W tym kapeluszu
sprawy przyjmują niepożądany kierunek,

widzisz sprawy w czarnych barwach,
przewidujesz tzw. „czarne scenariusze”.
Myśli, które towarzyszyły chłopcu od rana
niejeden raz przerażały go. Pies, który
może go ugryźć, wcześniejszy odjazd autobusu, spóźnienie do szkoły, trudności w
koncentracji, nieporozumienia z koleżankami i kolegami, wypadek na ulicy, awaria
prądu, konflikt z rodzicami i wiele innych.
Był przerażony. W czarnym kapeluszu
wszystkie myśli niosły zagrożenie. Na
szczęście „czarne scenariusze” tego dnia
nie spełniły się.
W nocy, gdy ujrzał wróżkę zawołał:
‒ Zdejmij, proszę, z mojej głowy ten kapelusz. Już nie mogę! Myśli przez cały dzień
przerażały mnie!
Wróżka zdjęła z głowy chłopca czarny kapelusz. Odetchnął z ulgą.
‒ Jakie są twoje wrażenia z minionego
dnia? ‒ zapytała wróżka.
‒ Było mi bardzo trudno, widząc wszystko
pesymistycznie. Zobaczyłem różne zagrożenia, których wcześniej nie dostrzegałem. Myślę, że spodziewając się trudności można coś zrobić, aby ich uniknąć
albo zminimalizować ich oddziaływanie.
Choć jeszcze nie wiem, co można zrobić
w różnych sytuacjach.
‒ Cieszę się, że wyciągnąłeś właściwe
wnioski. Aby podjąć właściwe działanie
trzeba poznać fakty, czyli zaistniały stan
rzeczy. Włożyła na głowę chłopca biały
kapelusz. Od tej chwili będziesz postrzegał otoczenie przez pryzmat faktów.
Od rana chłopiec dostrzegał zdarzenia rzeczywiste. Mężczyznę sadzącego
kwiaty, kobietę prowadzącą dziecko, ludzi wysiadających z autobusu, słońce na
bezchmurnym niebie, robotników naprawiających drogę, samochód na poboczu,
reklamę na bilboardzie, witryny sklepowe,
przekrzywiony obraz na ścianie, biedronkę na szybie okna...
W nocy pojawiła się wróżka, zdjęła z głowy chłopca biały kapelusz i zapytała o doświadczenia minionego dnia.
‒ Dostrzegłem wiele rzeczy, których
wcześniej nie zauważałem. Uczyłem się
odbierać rzeczywistość taką, jaka jest.
Nie łączyłem z wcześniejszymi doświadczeniami i wiedzą, nie analizowałem
tego, co widzę. Nie łączyłem obserwacji z
emocjami ani własną opinią ‒ powiedział
chłopiec.
‒ Świetnie - pochwaliła wróżka. ‒ Tej nocy
otrzymasz kapelusz czerwony. Mówiąc to
włożyła na głowę chłopca kapelusz w kolorze krwi. ‒ Od świtu po zmierzch będą
dominować w tobie emocje. Pozwól im
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zaistnieć, nie hamuj ich, poczuj je i zapamiętaj. Kieruj się wewnętrzną intuicją.
Następnej nocy odwiedzę cię ponownie.
Po tych słowach wróżka zniknęła.
Od rana chłopiec czuł więcej niż wcześniej. Był napełniony radością, gdy wspólnie z rodzicami spożywał śniadanie, spotkał się z bliską osobą, poszedł do parku,
w którym nie był od dawna. Odczuwał
smutek po obejrzeniu programu w TV o
nieuleczalnie chorych dzieciach, zamachu terrorystycznym, powodzi w innej
części świata. Złość wzbudził kierowca
samochodu osobowego, który wymusił
pierwszeństwo tak, że kierujący autobusem, którym jechał chłopiec musiał ostro
hamować. Ze strachem myślał o czekającym go egzaminie. Intuicja podpowiedziała mu, aby nie czekając na autobus,
pieszo wrócił do domu.
W nocy konsekwentnie pojawiła się wróżka, zdjęła czerwony kapelusz i zapytała o
wrażenia.
‒ Wcześniej nie miałem świadomości
emocji. Byłem radosny albo smutny, nawet nie wiedziałem z jakiego powodu.
Teraz wiem więcej o emocjach swoich i
innych osób, w konsekwencji lepiej rozumiem siebie i innych. Emocje wywierają
istotny wpływ na zachowanie człowieka.
‒ Bardzo dobrze ‒ pochwaliła wróżka. Tej
nocy otrzymasz kapelusz zielony. Dzięki
niemu przyjdą ci do głowy nowe pomysły,
rozwiązania, możliwości działania. Nie
oceniaj pomysłów, nie odrzucaj. Po prostu pozwól im wypełnić twój umysł.
Chłopiec poczuł na głowie moc zielonego
kapelusza, po czym wróżka zniknęła.
Po raz pierwszy w życiu chłopca w ciągu
dnia pojawiło się tyle myśli! Co kilka minut jakiś pomysł, idea, możliwość rozwiązania problemu, inspiracja do działania.
Gdzie tylko nie spojrzał widział szanse na
nowe rozwiązania, pomysły do działania.

‒ To był wspaniały dzień! Nigdy nie doświadczyłem tylu pomysłów ‒ wykrzyknął
do wróżki, gdy ta pojawiła się we śnie.
‒ Cieszę się ‒ odpowiedziała ‒ ale same
pomysły to jeszcze nie wszystko. Potrzebna jest umiejętność logicznego myślenia,
refleksji, analizy sytuacji, dystansu. Aby
tego doświadczyć, na kolejny dzień otrzymujesz kapelusz niebieski.
Na głowie chłopca pojawił się kapelusz
niebieski, a wróżka zniknęła.
Kolejny dzień upłynął pod znakiem chłodnej analizy różnych sytuacji, pomysłów,
łączenia faktów, wyciągania wniosków.
Pojawiały się różne spostrzeżenia, rodziły
się refleksje
‒ Cóż przyniósł ci miniony dzień? ‒ zapytała wróżka kolejnej nocy.
‒ Zrozumiałem, że każdy pomysł, spostrzeżenie wymaga przyjrzenia się, namysłu. Trzeba poświęcić czas, by dokonać analizy, rzetelnej oceny. Przypomnieć
sobie warunki, otoczenie, fakty. Dopiero
wtedy ten proces jest przydatny.
‒ Coraz lepiej potrafisz wykorzystać ‒
możliwości. Tej nocy otrzymasz kapelusz
żółty, byś mógł poczuć nadzieję, zdobyć
moc optymizmu, nauczyć się dostrzegać
możliwości i korzyści każdego rozwiązania.
W ciągu dnia chłopiec poczuł energię i
moc. Patrzył na otaczający świat z perspektywy możliwości działania i poczucia
skuteczności. Analizował rozwiązania i
wynikające z nich korzyści. We wnętrzu
czuł przyjemną radość, wolę i siłę działania. Czuł dumę, że może dokonać wielu
zmian.
W nocy, gdy pojawiła się wróżka, powitał
ją z radością. ‒ To najlepszy z kapeluszy,
które mi dałaś! ‒ wykrzyknął. ‒ Wszystko
zależy ode mnie! Mam w sobie tyle mocy
i wiary! Dlaczego nie dałaś mi żółtego kapelusza pierwszej nocy?

‒ A jak ty sądzisz, dlaczego?
‒ Hmmmm... Pewnie ominęłoby mnie
cenne doświadczenie minionych sześciu
dni...
‒ Dokładnie tak... Czy potrafisz przypomnieć wszystkie kolory i związane z nimi
postrzeganie sytuacji?
‒ Czarny kapelusz umożliwia przyjrzenie
się sprawom, gdy przyjmą negatywny obrót, takie złe scenariusze, których chcielibyśmy uniknąć. Biały z kolei pozwala
poznać fakty. Czerwony wskazuje nastawienie emocjonalne, odzwierciedla uczucia. Dzięki zielonemu odkrywamy nowe
rozwiązania. Niebieski odzwierciedla
realizm, chłodną analizę, wnioskowanie.
Żółty pozwala z optymizmem patrzeć w
przyszłość i otaczający świat, dostrzegać
szanse i możliwości.
‒ Bardzo dobrze. ‒ powiedziała wróżka.
Tej nocy nie mam już dla ciebie żadnego
kapelusza. Potrafisz sam radzić sobie.
‒ Jestem ci bardzo wdzięczny. ‒ powiedział szczerze chłopiec. Czy odwiedzisz
mnie jeszcze kiedyś?
‒ Jeśli tylko zechcesz. Opowiesz mi jak
sobie radzisz. Życzę ci powodzenia!
‒ Do zobaczenia ‒ na twarzy chłopca
pojawił się uśmiech z którym rozpoczął
kolejny dzień.
A jak często Tobie zdarza się zmieniać
kapelusze? Czy ten, który obecnie nosisz najczęściej, który doskonale leży
na głowie, nie jest przypadkiem już zbyt
zużyty, podniszczony? Warto zmieniać
kapelusze, a spoglądanie na sprawy z
różnych perspektyw pomaga w rozwiązywaniu wielu trudności, również tych życia
codziennego. Odważ się!
Krzysztof Kacuga i Damian Hamerla
Fundacja Rozwoju Świętochłowic
Trenerzy Akademii Liderów Cogito

Metoda Sześciu Kapeluszy Edwarda de Bono
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dward de Bono jest maltańskim lekarzem i psychologiem. Jest
światowym autorytetem w dziedzinie tzw. „myślenia twórczego” i twórcą „lateral thinking” (myślenie w poprzek wypracowanym
wzorcom). Jest autorem ponad 70 książek, z których najbardziej
znane to: myślenie lateralne oraz 6 kapeluszy myślowych. Zajmiemy się tutaj nakreśleniem Metody 6 Kapeluszy.
dea 6 kapeluszy pozwala na twórcze podejście do rozwiązywania różnych problemów. Poszczególne kapelusze, to jakby strony, z których ogląda się dany problem czy zagadnienie. Metoda ta
wprowadza pewien porządek myślenia twórczego.
apelusz czerwony odpowiada na pytanie: jakie uczucia angażujemy w danej sytuacji, co nadaje subiektywnego charakteru temu spojrzeniu na problem, zwłaszcza przed podjęciem
decyzji. Kapelusz biały charakteryzuje się obiektywizmem w myśleniu. Tutaj pod uwagę brane są „suche” fakty. Biały posługuje
się konkretnymi danymi liczbowymi, statystykami i innymi informacjami. Kapelusz czarny to pesymistyczny aspekt problemu.
Wkładając go koncentrujemy się na problemach, zagrożeniach i
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wadach. Warto tutaj zwrócić uwagę na to, żeby zbytni krytycyzm
nie blokował rozmów nad danym zagadnieniem. Kapelusz żółty
to optymizm w sądach. Żółty jest pełen wiary w sukces danego
przedsięwzięcia, z entuzjazmem i wiarą patrzy w przyszłość. Kapelusz zielony to nowe spojrzenie na problem. Tutaj jesteśmy
bardzo kreatywni w myśleniu nad problemem i staramy się wytyczać nowe ścieżki w myśleniu. Wreszcie kapelusz niebieski to
organizacja. Osoba, która wkłada ten kapelusz kontroluje przez
swój tok myślenia pracę nad całym zagadnieniem. To ona ostatecznie wyciąga wnioski i opisuje całość procesu.
etoda ta daje na pewno możliwość bardzo wnikliwego podejścia do problemów w trakcie ich omawiania, szukania rozwiązań, dyskusji. Dlatego świetnie sprawdziła się i teraz kiedy
omawiamy szeroko kwestię wdrożenia do zespołów leczniczych
w Polsce asystenta zdrowienia.
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Katarzyna Leśniewska-Treywasz
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
Kraków

Asystent zdrowienia
w zielonym kapeluszu
O

tym, że ludzie, którzy są „po tej samej stronie lustra” łatwiej się porozumiewają, przekonałam się już prawie 40
lat temu. Byłam wtedy po raz pierwszy pacjentką kliniki psychiatrycznej w Krakowie. My – pacjenci ‒ stanowiliśmy zgrany zespół. Reagowaliśmy spontanicznie na zmiany w samopoczuciu każdego z nas. Radośnie witaliśmy najdrobniejsze
objawy powracającego dobrego stanu, a też pochylaliśmy się
z troską nad tymi, którym się pogorszył nastrój. Mieliśmy tę
niewątpliwą przewagę nad terapeutami, że przebywaliśmy z
sobą przez cały czas i łatwiej nam było zaobserwować zmiany.
amiętam, jakie wrażenie wywarło na personelu, kiedy udało mi się wyciągnąć z łóżka chłopaka, którego na próżno
wszyscy namawiali, żeby wstał i dokonał osobistej toalety.
Potrafiłam go zmotywować do opuszczenia pozycji horyzontalnej.
ieszyło mnie też to, kiedy znajdowałam słowa zachęty dla
Sławka, który nie chciał słyszeć o wychodzeniu na wspólne spacery i wycieczki. Używałam moich talentów komunikacyjnych, jak również głasków i... powiodło się. Pielęgniarka
nazwała mnie wtedy czarodziejką.
o prawda, że wykorzystując swoje doświadczenie kryzysu
możemy bardziej wczuć się w sytuację osoby, której chcemy pomóc. Ten fakt dostrzeżono na całym świecie. W różnych
krajach zaczęli działać eksperci przez doświadczenie (EX-IN),
peers lub asystenci zdrowienia. Dzięki ich towarzyszeniu osobom cierpiącym może poprawić się sytuacja zdrowienia pacjentów. W 2005 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
stwierdza: „Powinni oni być zaangażowani zarówno w rozwój,
jak i realizację procesu kształcenia, tak aby mogli przekazywać współpracownikom usług psychiatrycznych lepsze zrozumienie ich potrzeb.”
d 2013 roku prowadzę wspólnie z psychologiem Aleksandrą Karaszewską Kursy EX-IN (Ekspert przez doświadczenie). Założeniem koncepcyjnym jest, że trenerami są dwie
osoby: profesjonalista i osoba po kryzysie psychicznym. Ja w
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naszym trenerskim tandemie reprezentuję środowisko pacjentów. Szkolenie trwa 12 miesięcy i ma na celu przygotowanie
osób po kryzysach psychicznych do dwóch ról: towarzysza
aktualnie cierpiących oraz edukatora. Program dostarcza narzędzi, wiedzy i umiejętności, aby praca absolwentów kursu
przynosiła pozytywne efekty dla podopiecznych, ich bliskich, a
także profesjonalistów. Jednym z warunków otrzymania certyfikatu jest odbycie 120 godzin praktyk. Uczestnicy wykazali się
wówczas ogromną kreatywnością, empatią. Ich obecność na
oddziałach placówek psychiatrycznych, w ŚDS-ach, MOPS-ie
była bardzo dobrze odbierana przez samych pacjentów, jak i
personel.
ażdy z uczestników wnosił swój własny charyzmat i potencjał. Jedna z uczestniczek wprowadziła zajęcia z tańca, co
pozwoliło zaktywizować nawet pacjentów z długoletnią apatią
i depresją. Wielu prowadziło ciekawe warsztaty plastyczne,
wykorzystując swoje talenty i pasje. Uczestnicy byli pełni entuzjazmu, wzajemnie się umacniali w szukaniu nowych form
służenia innym. Ktoś powiedział w trakcie kursu, że ta więź,
która się wytworzyła w grupie jest głębsza niż przyjaźń. Myślę,
że coś w tym jest. Jeżeli ludzie odnajdują się i spotykają w najtrudniejszych momentach życia, ma to inny wymiar. Działania
asystentów zdrowienia nawiązują do idei EX-IN.
ielony kapelusz to uruchomienie wyobraźni, znalezienie
sposobów na realizację marzeń. Moje pomysły na zastosowanie wiedzy płynącej z doświadczenia kryzysu opierają
się w dużej mierze na formach, które ja wypraktykowałam,
jak również doświadczyli inni spośród znajomych ekspertów.
Asystent zdrowienia może pomagać pacjentowi w stworzeniu
planu zdrowienia, motywować go do kolejnych kroków i wspólnie dokonywać ewaluacji. Samo stwierdzenie „rozumiem cię,
wiem co czujesz, sam to przeżywałem” często zmniejsza ciężar cierpienia i przynosi ulgę.
ażne jest, aby pomysły na wychodzenie z kryzysu wysuwał podopieczny, aby asystent nie narzucał swoich wizji.
Podoba mi się metafora, której użył Jorg Utschakowski określając rolę asystenta – ma on być kimś w rodzaju akuszerki.
Wspierać proces rodzenia się inicjatywy i pielęgnować ją. Inną
formą działania jest aktywizowanie i wspólne spędzanie czasu
z pacjentem. Istotna jest przy tym umiejętność empatycznego
słuchania. Asystent może wzmacniać też głos pacjenta i pomagać mu w formułowaniu potrzeb, wspierać i dodawać odwagi w konkretnym załatwianiu spraw.
ako osoba uczestnicząca w życiu oddziału, asystent powinien dzielić się swoimi spostrzeżeniami co do procesu zdrowienia pacjentów z terapeutami. Wzbogaca w ten sposób ich
wiedzę i pomaga w ustaleniu terapii. Formy udziału asystenta
zdrowienia w życiu pacjentów mogą być bardzo różne. Jestem
zadziwiona, jak wiele koncepcji pojawia się w propozycjach
absolwentów naszych kursów. Wykorzystują oni swoje własne
kwalifikacje, talenty; uruchamiają też wyobraźnię dostosowując swoje propozycje do potrzeb konkretnego środowiska.
nnym obszarem, gdzie coraz częściej ujawniają się osoby po
kryzysach psychicznych, są media i konferencje. Świadectwa tych, którzy sami przeżyli traumę choroby psychicznej są
najbardziej przekonujące i dające nadzieję. Pokazują, w jaki
sposób przezwyciężali trudności, żeby powrócić do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.
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iele razy spotykałam się też z rodzinami, które współcierpią z jednym członkiem dotkniętym chorobą. Przeżywają dotkliwie bezradność, wyobcowanie i niezrozumienie
otoczenia. Pokazywałam jakie zachowanie i komunikaty ze
strony moich bliskich pomagały mi dochodzić do zdrowia.
Często w czasie takich rozmów niektórzy po raz pierwszy mieli
szansę opowiedzieć o swoich troskach. Poruszane są głębokie tematy i dialog, jaki się nawiązuje, stanowi pocieszenie i
umocnienie dla nich.
olejną perspektywą działalności asystentów zdrowienia
jest edukacja. Choroby psychiczne ciągle jeszcze budzą
obawy i lęk. Wynika to najczęściej z niewiedzy. Istnieje ko-

K

nieczność przedstawiania autentycznych historii, żeby przybliżyć specyfikę tych zaburzeń i pokazać jak wspierać i pomagać
osobom cierpiącym i po kryzysie. Miałam spotkania z różnymi
grupami: ze studentami psychologii, socjologii, pracownikami
MOPS-u, młodzieżą gimnazjalną i licealną. Spotkałam się z
dużym zrozumieniem i życzliwością.
idzę, jak bardzo potrzebna jest taka działalność „by niepokój nie zamykał otwartych serc”.
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Aleksandra Kożuszek
Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu
Wrocław

Niebieski kapelusz

R

zadko kiedy widać kogoś w niebieskim kapeluszu. Granatowy zdarza
się. Biały, brązowy z niebieską wstążką. Tak. Ale niebieski może nosić tylko
kobieta. Duży, postawny, wspaniały.
Dodajmy ‒ wspaniała kobieta... do tego
wątku wrócimy jeszcze. W przyjętej
tu metodzie pracy niebieski kapelusz
oznacza chłodną i analityczną pracę intelektu.
arunki wyjściowe obecnej psychiatrii jakie są ‒ widać. Jest źle.
Katastrofa psychiatrii dziecięcej. Neokrepellizm i ujęcie bologiczne bardzo
silne. Wszechmocna pozycja koncernów farmakologicznych. Stygmatyzacja chorujących. Paternalizm lekarzy i
polityków. Niemiłosiernie niski poziom
debaty publicznej, w której to, co ważne
i najważniejsze dla naszych środowisk
średnio się przebija. To znamy. Wiemy.
Zęby i kości bolą.
le idziemy. Pomalutku. Każdego
dnia. Odrobinę. Jeśli będzie pilotaż
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, to będą powiatowe
centra zdrowia psychicznego, a w nich
praca dla asystentów zdrowienia się
znajdzie.
o jest? Jest to wiedza o funkcjonowaniu i finansowaniu opieki zdrowia
psychicznego na świecie. Wiemy kto i
gdzie popełnił błędy, i jak się je naprawia. Ponieważ jesteśmy zapóźnieni, to
możemy mieć taniej i szybciej to, co inni
wypracowali długo i kosztownie. To jest
szansa.
zego nie ma? Nie ma woli politycznej. Nie ma woli zmiany, bo tak
chce siła polityczna. Na razie chcemy
my: eksperci i pacjenci. Coś tam nam,
wyjdzie a coś nie. Będzie tak dopóty,
dopóki nie będziemy mieli siły politycznej. Minister lub ministrowie w niebieskim kapeluszu, codziennie rozbrajające miny, rozkminiającego/ej problemy i
wiedzącego/ej, że pakiet psychiatrycz-
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ny, który rządzący nazwali Narodowym
Programem Zdrowia Psychicznego
musi zostać wcielony w życie dla wspólnego pożytku. Nie musi to być minister
konstytucyjny, musi to być minister wierzący i służący sprawie. Codziennie, w
długiej perspektywie, zmierzający do
celu.
ie ma pieniędzy. Jeszcze nie. Ale
jest ustawa dająca możliwości
zmiany finansowania psychiatrii środowiskowej. To milowy krok naprzód.
ynamicznie rozwija się Kongres
Zdrowia Psychicznego. Źródło wiedzy o potrzebach i możliwościach, ale
zarazem dźwignia społeczna. Przypomnimy o nim 8 maja br. „Marszem żółtej wstążki”. W perspektywie kilkunastu
miesięcy odbędzie się jego następna
odsłona.
systenci zdrowienia to sprawdzian
woli zmiany w systemie ochrony
zdrowia. Zawsze poznajemy po owocach. Stażami mogą wyrwać sobie miej-
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sce w systemie. Równie dobrze można
sobie wyobrazić, że zostaną zeń wypluci. Pewnie będzie i tak, i tak.
rzegramy, jeśli system podejdzie do
nich rywalizacyjnie... że odbierają
pieniądze, których nie ma dla pielęgniarek, pracowników socjalnych, psychologów etc. Wygramy, jeśli okażą się
twardzi, dobrze przygotowani, świetnie
komunikujący się z chorymi i dający im
nadzieję. Znam kilkunastu asystentów
osobiście. Mam skaner w sercu i bardzo
duże doświadczenie. Dadzą radę. Za
rok będziemy w zupełnie nowym miejscu. Z nowym niebieskim kapeluszem w
rękach.
aki tekst powstał kilka tygodni temu.
Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie przeprowadził nad nim konsultacji społecznych... I tak otrzymałem maila, że nie muszę się martwić, bo takim
ministrem moich marzeń jest „nasz Jan
Król”. Jak nasz, to nasz. Zacząłem się
solidnie modlić za „naszego Jana”. Te-

P

T

C

6

rys. Małgorzata B.

C

raz czytam, że jest „nasza” podkomisja
w Sejmie. No i że szansa uruchomienia
pilotażu rośnie, bo rośnie udział zdrowia
w PKB, zatem pieniędzy na pilotaż nie
trzeba nikomu zabierać. To już święto?
Jeszcze nie święto, ale wszystko razem sprawia, że asystentów zdrowienia
może czekać dobra przyszłość.
systenci to wielka siła i moc. W
systemie opieki nad pacjentem
psychiatrycznym mogą być naszą wielką szansą. Siłę daje im doświadczenie
kryzysu czy kryzysów, które przez wiele
miesięcy kursu musieli przepracować.
Wiedza, że kryzysy są do opanowania,
przeżycia. A co najważniejsze ‒ ta wiedza jest do opowiedzenia, do podzielenia się, do współczucia. Asystenci to
wszystko mają i dlatego mogą dawać
nadzieję jako świadkowie procesu, którego doświadczyli sami.
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d kilku lat prowadzę warsztaty
dziennikarskie w jednym z oddziałów IPiN w Warszawie. Ileż ekscytacji
i nadziei daje chorym wiadomość, że
byłem kiedyś w ich stanach, że jestem
w takiej formie jak widać, a nawet zażywam rispolept i myśli mi „nie uciekają”
(no nie jest tak różowo, bo pamięć się
skróciła, ale tego nie mówię zbyt często)...
odobne wrażenie miałem na warsztatach eFkrokowych dla lekarzy psychiatrów. Niektórzy z nich byli bardzo
zdziwieni, że pacjenci mogą być w dobrej
formie i kompetentnie dzielić się wiedzą.
O Jezu, jak będzie wspaniale, kiedy te
doktory zobaczą asystentów u swego
boku. To będzie prawdziwa rewolucja.
Puśćmy wodze wyobraźni: asystenci
towarzyszą pacjentom, a sekretarki me-

P

dyczne prowadzą papierologię, psychiatrzy wychodzą z gabinetów i wreszcie
są z psychiatrią. Zamieniają się w detektywów zdrowia, prowadzą wywiady,
szukają najlepszych rozwiązań, no i studiują, i podróżują do Skandynawii, Anglii
i Niemiec... Wszystko rozkwita...
o może nie wyjść?... Asystenci
mogą wziąć na siebie za dużo i nie
dać rady. Będą mieli oczekiwania zdrowienia, a tu nie wszystko musi się udać.
Ale z cukru nie są. Wiedzą i to, a dopóki
walczysz ‒ jesteś zwycięzcą. Ruszają
staże. Za chwilę będziemy wiedzieli jak
im było, co wnieśli do instytucji, które odwiedzili. Nie zdziwiłbym się, gdyby zmienili świat. Tego im życzę.
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Piotr Źrebiec
Fundacja eFkropka
Warszawa

Asystent zdrowienia – trochę optymizmu.
Żółty kapelusz
raina marzeń, do której pragnę zaprosić Czytelników, nie będzie krainą
baśniową. Zadośćuczynienie oczekiwaniom wiązanym z przyszłym zawodem
asystenta zdrowienia przez wszystkie
zainteresowane podmioty należy do sfery naszej kreatywności i energii – jest
jeszcze jedną rzeczą zależną od nas
samych. Wkładając – zgodnie z metodą
Edwarda de Bono – żółty kapelusz myślowy, dostrzec można, iż wiele spośród
oczekiwań, o których mowa, spełnia się
na naszych oczach.
acząć wypada od zarysowania samej wizji interesującego nas zawodu. Oferuje on pacjentom psychiatrycznym możliwość skorzystania z pomocy
kompetentnych (bo znających specyfikę
choroby) przewodników na drodze zdrowienia. Zarazem stwarza w stosunku do
tych ostatnich płaszczyznę wykorzystania zdobytego doświadczenia, wiedzy
(kursy Ex-In, zasoby intelektualne ekspertów Cogito, przebyte kursy i szkolenia), głębokich przemyśleń oraz takich
przymiotów charakteru jak cierpliwość,
wrażliwość i ambicja – w pracy zawodowej.
aterializacja powyższej wizji w systemie krajowej opieki psychiatrycznej to nic innego, jak sięgnięcie do ukrytych potencjałów, w ślad za czym pójść
musi większa efektywność systemu i
przyspieszenie jego ewolucji w kierunku modelu psychiatrii środowiskowej.
Inaczej mówiąc: wprowadzenie zawodu

Z

M

asystenta zdrowienia jest nieuchronną
koniecznością, wypływającą z samej
istoty systemu opieki psychiatrycznej.
Zmierzająca do swej dojrzałości psychiatria nie może nie sięgnąć do tkwiącego w osobach chorujących potencjału!
zieje się tak dlatego, że ze względu
na odniesiony przez osoby zmagające się z kryzysem sukces, pacjenci
owi są z natury rzeczy potencjalnie bezcennymi współpracownikami profesjonalistów. Historia ich życia uczyniła ich
zdolnymi do głębokiego wczuwania się
w sytuację potencjalnych podopiecznych. Są również głęboko umotywowani
do rzetelnego wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Dzięki szeroko
znanej cesze ich charakteru: gotowości
do przychodzenia z pomocą innym – są
zdolni do wykonywania tych obowiązków.
o stronie beneficjentów ukierunkowanie na skorzystanie z oferowanego przez asystenta zdrowienia wsparcia
cechuje się większą jeszcze oczywistością. Potrzeba przyjęcia takiego wsparcia nie wymaga właściwie uzasadnień.
Jeśli nie bywa werbalizowana przez
zainteresowanych, to tylko dlatego, że
tradycyjny model opieki psychiatrycznej
nie stwarzał okazji do ujawniania podobnych preferencji. Tym bardziej wypada
się cieszyć, że na horyzoncie Ich cierpienia pojawia się sojusznik – ktoś, kto
potrafi je zrozumieć, dopomóc w jego
oswojeniu, a nawet ukojeniu.
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a nieuchronnością wkomponowania
nowego zawodu w system opieki
psychiatrycznej przemawiają też motywy występujące po stronie samych
profesjonalistów. Nie chodzi tu jedynie
o deficyty kadrowe w psychiatrii (dodatkowy personel to sojusznik na wagę
złota!). Istotne jest przede wszystkim
to, co powiedziano wyżej: efektywność
ich pracy zależy od wsparcia ze strony
tych, których kompetencje, jakkolwiek
innego niż ściśle profesjonalny rodzaju,
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nie mogą ulegać wątpliwości. Odwołanie się do tych kompetencji to rękojmia
efektywności pełnionej przez Nich na
rzecz osób chorujących służby.
ile wykazałem już bezpodstawność
podejrzenia, że „kraina marzeń”,
do której zaprosiłem Czytelników jest
krainą utopijnych hipotez, to najwyższy
już czas, aby puścić wodze wyobraźni. Przed nami nowa epoka w rozwoju psychiatrii: pacjenci psychiatryczni
na oddziałach szpitalnych i poza nimi
zyskują bezcennego sojusznika: jest
nim asystent zdrowienia i formułowane przezeń przesłanie Nadziei. Pośród
swoich lęków, zagubienia i samotności
usłyszeć mogą z wiarygodnych ust, iż
zdrowienie jest możliwe; przyjęcie przesłania Nadziei wymaga wkroczenia na
nową zupełnie drogę, ale drogę tę odtąd
pokonywać będą razem z innymi. Wytyczająca ścieżki Ich myślenia o sobie
samych i dotykającej Ich chorobie perspektywa wyobraźni ubogacona zostaje
przez kogoś, komu nieobce są mroki
kryzysu, ale kto dostrzega też przenikające te mroki światło. W taki sposób
z oferowanego Im wsparcia korzystać
mogą zarówno sami pacjenci, jak i Ich
rodziny. Dojmujące poczucie samotności ustępuje miejsca bliskości drugiej
osoby, przyjmującej postawę aktywnego słuchania. Czas spędzony na oddziale szpitalnym staje się czasem realnej, a nie jedynie deklaratywnej szansy
na zdrowienie. Płynąca z bezczynności
nuda ustępuje miejsca urozmaiconym
zajęciom, rozmowom. Coraz bliższym
staje się moment, w którym korzystający z pomocy pacjent powie: TAK swoim
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własnym zainteresowaniom i pasjom
oraz spotka się z konkretną pomocą w
ich rozwijaniu.
otychczas snuliśmy marzenia odnoszące się do perspektywy pacjenta.
Nie ma powodu, aby powstrzymywać
się przed wejściem w perspektywę profesjonalisty. Oto odosobniony w swoich
ofiarnych wysiłkach lekarz spotyka się
ze wsparciem w tworzeniu indywidualnych planów leczenia. Nie od strony
ściśle profesjonalnej, ale dzięki lepszej
znajomości szybko „otwierającego się”
i przyjmującego postawę zaufania pacjenta. W planowaniu rozkładu swoich
zajęć liczyć się może z możliwością
delegowania niektórych czynności na
współpracującego z Nim asystenta
zdrowienia. Nad konsekwentną realizacją wytyczonego przezeń planu zdrowienia czuwa już nie tylko sam lekarz.
Zaangażowani w proces kształcenia
ekspertów Ex-In i ekspertów Cogito profesjonaliści oglądać mogą owoce swojej
działalności.
ozostaje perspektywa osoby, która
w samym systemie nie jest najważniejszą, ale pozostawać musi w centrum
naszych zainteresowań. Sam asystent
zdrowienia przechodzi od roli certyfikowanego specjalisty ds. rozumienia
problemów osób chorujących do roli
pracownika. Do Jego obowiązków należy m.in. towarzyszenie akceptującemu
Jego obecność pacjentowi, współprowadzenie terapii zajęciowej, udział w
trialogu terapeutycznym, animowanie
zajęć podopiecznego. Zyskuje poczucie
stabilizacji sytuacji życiowej i poczucie
bezpieczeństwa – umocnione jeszcze
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dzięki „wmontowaniu w system” superwizji i przyspieszonej ścieżki pomocy
psychologicznej ze strony specjalistów.
Osiągając nową jakość życia tym chętniej podejmuje trud rozwoju osobistego;
tym też skuteczniejsze stają się płynące
z Jego strony oddziaływania terapeutyczne.
roponowana wizja nie jest – powtórzmy to raz jeszcze – wizją baśniową.
Uczyńmy z niej program! Czyż światło
Nadziei, które dopomogło nam wydobyć
się z towarzyszącego kryzysowi mroku
nie jest zdolne zmieniać także przyjmowaną przez innych perspektywę?
Czyż siły duchowe, które wyzwoliliśmy
w sobie w toku dotychczasowych, zwycięskich zmagań z kryzysem nie stanowią o mądrości życia, która dać może
najbardziej potrzebującym spośród nas
tak pożądane przez Nich światło? Czy
wreszcie my sami – ubogaceni zdobytą
w procesie kształcenia wiedzą, a także
wytyczający nowe trendy profesjonaliści – nie udowodniliśmy już, że proces
wprzęgania w opiekę nad najsłabszymi
wszystkich, którzy z różnych powodów
są predysponowani do świadczenia pomocy, w istocie już się rozpoczął?
iepowtarzalna szansa dostosowania opieki psychiatrycznej w naszym
kraju do kryteriów godności i podmiotowości osób chorujących jest w naszych
rękach.
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W celu bliższego poznania naszej działalności podajemy Państwu
adresy stron www oraz adresy e-mailowe:

rys. Jacek Nowak

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii
i Opieki Środowiskowej
www.stowarzyszenie-rozwoju.eu
biuro@stowarzyszenie-rozwoju.eu
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
www.otworzciedrzwi.org
stotworzciedrzwi@wp.pl
Galeria Miodowa
www.galeriamiodowa.strefa.pl
Teatr Psyche
www.terapia-schizofrenii.krakow.pl/Teatr Psyche/pl.html
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Zygmunt Marek Miszczak
Stowarzyszenie „JESTEŚMY”
Lublin

Jak odczuć czerwony kapelusz?
P

rzeżywanie emocji jest wspólnym aspektem łączącym wszystkich
ludzi. Jednak nie każdy odczuwa je w podobny sposób. Wydaje
się, że ludzie chorujący przeżywają emocje w sposób silniejszy, a nawet głębszy. Wewnętrzny świat dla tych osób jest niezwykle ważny,
a także niezbędny do zrozumienia przeżywanego przez nich kryzysu
psychicznego. Nikt prawdopodobnie nie rozumie osoby chorej tak,
jak zrozumieć ją może druga osoba chorująca.
oim zamiarem jest rozważenie i próba omówienia różnych
aspektów życia emocjonalnego osób przeżywających kryzys
psychiczny. Postaram się tego dokonać w kontekście współpracy
między asystentem zdrowienia a człowiekiem chorującym psychicznie. Asystent to w założeniu również osoba chorująca psychicznie,
jednak będąca w pełnej remisji, która opierając się na swym doświadczeniu, empatii i wiedzy mogłaby pomagać człowiekowi chorującemu w procesie zdrowienia. Zanim jednak omówiona zostanie
szerzej kwestia asystenta osoby chorującej psychicznie z perspektywy przeżywanych emocji, dokonany zostanie ogólny „przegląd” tego,
co taka osoba znacząco chora może czuć.
mocją dominującą wśród osób cierpiących z powodu choroby
psychicznej jest lęk, który może wykraczać poza wszelkie próby nazwania, czy też poza ramy własnego, a nawet bliskich, doświadczania. Niemniej ważnymi emocjami przeżywanymi często w
trudnych chwilach przez chorego są niepokój, napięcie i frustracja,
a także wiele innych o negatywnym zabarwieniu. Cierpienie czy trudno przebiegająca choroba może sprzyjać poczuciu bezradności nie
tylko u osoby chorej, ale także u towarzyszących jej osób ‒ rodziny,
przyjaciół. Bezsilność może stać się u takiej osoby przyczyną prowadzącą do apatii, a nawet bezczynności.
udzie chorzy często nie umieją, czy też nie są w stanie mówić
o emocjach. Niejednokrotnie przeżywają głęboką traumę związaną z niewłaściwym wcześniejszym podejściem zarówno ze strony
osób bliskich, jak i specjalistów. Co więcej, zmagają się na co dzień
z wieloma trudnościami związanymi z chorobą. Głównym doświadczeniem człowieka chorującego psychicznie jest przecież, jak wspomniano wcześniej, odczuwanie lęku, często nasilającego się przy
drugiej osobie.
esymizm człowieka przeżywającego głęboki kryzys może również przeważać u niego nad argumentami na rzecz powstania
nowej relacji. Wobec tego powstaje ważkie pytanie, kiedy i na jakim
etapie choroby można podjąć się próby wykreowania takiej znajomości. Gdyby jednak udało się dotrzeć do codziennego świata osoby
niedomagającej, prawdopodobnie mogłoby się to stać początkiem
nowej drogi, nawiązania przez jednostkę chorującą po raz pierwszy
kontaktu opierającego się na zaufaniu. Takie podejście umożliwiałoby w dalszej perspektywie odciążenie nieco rodziny chorego od jej
problemów. Choruje nie jednostka, ale również w pewnym sensie
cała jej rodzina.
ednak nadzieja może nigdy nie umrzeć. Możliwe jest bowiem
częściowe, ale widoczne wyzdrowienie. Najważniejsza w tej materii jest, czy raczej powinna być, wzajemna troska o dobro drugiego człowieka. Również o dobro osoby, która słabiej radzi sobie w
życiu. Człowiek w trakcie kryzysu, nazywany przez ogół pacjentem
lub klientem, zdaje się niknąć w oczach innych osób. Jedyne na co
może liczyć, to własna inicjatywa i pomoc ze strony innych bliskich jej
osób. Tak wiele zaczyna się od spotkania z osobą chorującą. Czasem wystarczy po prostu obecność innego człowieka, do którego
mamy zaufanie i wiemy, że nas rozumie. Pozwoliłoby to na dawanie
nadziei podopiecznemu. Wyrozumiałe towarzyszenie mogłoby dawać mu również szansę pełniejszego życia w społeczności lokalnej.
trzec się jednak należy postawy egzaltacji. Zaufanie warto budować stopniowo, rozważnie. „Ryzyko” zaangażowania z obu
stron dawałoby nadzieję drugiej, chorującej osobie, która mogłaby
prawdopodobnie zaznawać po dłuższym czasie więcej emocji pozytywnych. Ze strony chorującego nie byłoby to z pewnością łatwe
zadanie.
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echą osoby towarzyszącej osobie chorującej powinna być
moim zdaniem przede wszystkim wrażliwość na kruche emocje drugiej osoby. Osoba towarzysząca choremu mogłaby pomagać mu otwierać się na świat i to nie tylko uczucia, ale również
umiejętności, czy także otworzyć się na innych ludzi. Towarzysz
musiałby zmierzyć się nie tylko z emocjami w różny sposób wyrażanymi przez drugą osobę oraz werbalizacją jej trudnych doświadczeń, ale także z różnymi jej zachowaniami. Należałoby się
również z czasem liczyć z różnym, nawet bardzo trudnym przebiegiem choroby u pacjenta.
aangażowanie ze strony asystenta wydawać się może ryzykowne, ale czy takie doświadczenie wobec barykady lęku ze
strony osoby chorującej nie jest warte próby? Myślę, że każdy
asystent, zanim ruszy z pomocą, musi sobie na tego rodzaju pytania sam odpowiedzieć. W trakcie jego pracy konieczne byłoby
oczywiście wsparcie ze strony innej osoby, a więc superwizora.
Mógłby nim być psycholog, terapeuta bądź też zaufany psychiatra.
ym, czego szczególnie się obawiam, to podejrzliwość i lęk ze
strony niektórych profesjonalistów. Potencjalny instruktor jest
również wrażliwą osobą, więc w tym, co miałby robić, potrzebowałby także wsparcia ze strony specjalisty. Asystent zdrowienia
na początku pracy z osobami chorującymi wymagałby więcej zaangażowania ze strony profesjonalistów. Delikatną materią leczenia pacjenta jest aspekt finansowy. Brak zrozumienia ze strony
części specjalistów wobec innowacyjnego podejścia może niekiedy dominować. Jednak opór, podszyty lękiem, może zrodzić
się nie tylko wśród co niektórych specjalistów, ale również pośród
społeczności lokalnych. Mogłyby się pojawić w społeczeństwie
głosy negujące potrzebę tego rodzaju leczenia, które na domiar
złego finansowane miałoby być z puli środków przeznaczanych
na i tak słabo funkcjonującą w kraju psychiatrię.
odsumowując ten jakże ważki temat, warto byłoby się zastanowić, na co mogłaby liczyć w tej relacji zarówno osoba chorująca, jak też druga, ciesząca się zdrowiem, osoba towarzysząca.
Silne emocje będące w tle nowej formy leczenia mogą negatywnie wpływać na stan zdrowia osoby chorej. Asystent zaś może
źle odbierać tego rodzaju presję. Frustracja asystenta mogłaby
się odbijać negatywnie na osobie, której by on towarzyszył. Osoby z doświadczeniem choroby, a będące w remisji, często mogą
bowiem chcieć dawać z siebie wszystko i to nie tylko w godzinach pracy. Ryzykujemy tutaj wypaleniem asystenta i klęską na
polu choroby pacjenta. U osoby towarzyszącej może nastąpić
pogorszenie jej stanu zdrowia, spowodowanego zbyt dużą presją
lub z przyczyn losowych. Zaangażowanie wszystkich stron może
również, wręcz przeciwnie, dać asystentowi niewypowiedzianą
satysfakcję, radość, a nawet swego rodzaju spełnienie wobec zauważalnego polepszenia się również stanu zdrowia osoby, której
towarzyszyłby.
drugiej jednak strony „ryzykujemy” w sposób kontrolowany
również zwycięstwem pacjenta na polu jego choroby. Osoba
cierpiąca ma bowiem za zadanie uporać się z istniejącymi w niej
a także w jej środowisku barykadami lęku, z polem pesymizmu
i bezradności oraz z okopami braku zaufania czy zrozumienia.
Myślę, że ważne jest, aby na tej jej drodze dostrzegać to, co w
niej autentyczne. Istotne jest również, żeby jej asystent pozostawał w tym wszystkim sobą. Dotychczasowi pacjenci, nabierając
zaufania, mogliby zauważać dobre owoce tej współpracy. Osoba
chorująca mogłaby na nowo odkrywać pełną paletę emocji a także świata codzienności. Może również dlatego warto pracować
nad polepszeniem sytuacji w psychiatrii.
Tomasz J. Bosko
Stowarzyszenie „JESTEŚMY”
Lublin
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Czarny kapelusz
M

etoda 6 Kapeluszy Edwarda de Bono to propozycja dla
sformułowania pełnej oceny pomysłów, które wymagają
tego, by przyjrzeć się im z różnych perspektyw. Dotyczy to
szczególnie propozycji ważkich ze społecznego punktu widzenia, związanych z usprawnieniem procesu wychodzenia z kryzysu psychicznego, a do takich należy propozycja utworzenia
zawodu tzw. asystenta zdrowienia. Spróbujmy się jej przyjrzeć
zakładając czarny kapelusz, a więc ten, który każe patrzeć na
sprawy w sposób pesymistyczny, przez który widoczne staje
się głównie ryzyko oraz potencjalne zagrożenia i problemy.
la jasności wywodu spróbujmy nadać naszej refleksji
pewną strukturę i przyjrzyjmy się całemu zagadnieniu z
punktu widzenia jego interesariuszy. Z jednej strony jest to pacjent i jego rodzina. Z drugiej cały system opieki zdrowotnej
dedykowanej osobom chorującym psychicznie. Jest wreszcie
asystent zdrowienia, który sam z racji swojego doświadczenia
należy do grupy podwyższonego ryzyka ─ nawrotu choroby.
Mamy ponadto do czynienia z zewnętrznym otoczeniem społecznym, z opinią publiczną, z mediami, ze sferą polityczną,
od których zależy finansowanie tego przedsięwzięcia. Z tych
różnych perspektyw można dostrzec różne problemy, choć w
wielu przypadkach są to te same sprawy.
iektóre spośród problemów jesteśmy w stanie antycypować, wraz ze środkami, jakimi można im przeciwdziałać,
ale ─ jak zwykle ─ diabeł tkwi w szczególe.
rzyjrzyjmy się na początek zagadnieniu z punktu widzenia przyszłego asystenta zdrowienia. Asystent zdrowienia
byłby powoływany z grona byłych pacjentów po przebytym
uprzednio szkoleniu. Czy jednak osoba wykonująca ten zawód byłaby na tyle wykształcona kierunkowo, by w ważnych
kwestiach dotyczących zdrowienia i chorowania nie popełnić
błędu wynikającego z niewiedzy? Jakie byłyby wtedy konsekwencje tego faktu? Czy asystent nie przeżywałby traumy z
tego powodu?
twartą kwestią jest to, w jaki sposób asystent byłby weryfikowany na starcie. Jakie kryteria wyboru byłyby na tyle
skuteczne, żeby nie popełnić błędów w wyborze przyszłego
pracownika. Czy byłaby to długotrwała remisja, gwarantująca dystans do przebytego kryzysu psychicznego i objawów?
Może wykształcenie? Naturalne zdolności interpersonalne potwierdzone testami? Jaka byłaby waga poszczególnych kryteriów w ostatecznej ocenie? W jaki sposób uczynić ten proces
zobiektywizowanym i transparentnym dla głównego zainteresowanego?
zy właściwe kryteria wyboru byłyby wystarczającą gwarancją, żeby zapobiec ewentualnemu nawrotowi choroby u
asystenta w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych?
Już sama ekspozycja na oddziaływanie osoby chorującej na
psychikę terapeuty może być źródłem problemów, dlatego
nawet zdrowe i stabilne z założenia osobowości lekarzy psychiatrów muszą podlegać kontroli w trakcie regularnych audytów (superwizji). O ileż bardziej byłaby narażona nadwątlona
przebytym już kryzysem psychika asystenta... Trzeba przy tym
pamiętać, że jeśli zawód asystenta zdrowienia miałby się stać
głównym źródłem utrzymania i byłby wykonywany na podstawie stałej umowy o pracę, mogłoby pojawić się negatywne
sprzężenie zwrotne wpływające na zdrowie asystenta: presja
na utrzymanie się w zawodzie bez względu na pojawiające się
problemy ze zdrowiem, skutkująca z jednej strony ukrywaniem
tych problemów, z drugiej zaś ich szybszym pogłębieniem. Jak
zatem kontrolować stan zdrowia asystenta i jak to pogodzić z
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obowiązkiem dochowania tajemnicy lekarskiej?
raca ta wymagałaby ponadto dosyć drobiazgowej sprawozdawczości i zaawansowanej „papierologii”, co często
bywa źródłem silnego stresu, pochłania w sposób bezproduktywny dużo energii i silnie demotywuje.
drugiej zaś strony brak stałego etatu może rozmijać się
z oczekiwaniami osób, które chcą traktować swoje zawodowe zaangażowanie poważnie i mają przeświadczenie, że
na takie traktowanie zasługują. Brak wystarczających środków
do życia również nie sprzyja utrzymaniu odpowiedniej kondycji
psychicznej, niezbędnej asystentowi nie tylko ze względu na
niego samego, ale i na chorujących, którym ma pomagać...
olejne pytanie: jak wyglądałby proces adaptacji asystenta do zespołu leczniczego przez profesjonalistów? Czy te
środowiska byłyby przygotowane na takie zmiany w podejściu
do leczenia pacjentów? Czy różnice w wykształceniu pomiędzy profesjonalistami a asystentami nie powodowałyby spięć
oraz trudności w komunikacji? Czy czasem nie brakowałoby
„chemii” w relacjach zawodowych? W jaki sposób organizowana byłaby superwizja, konieczna w tego rodzaju zespołach?
ietrudno przewidzieć, że poważny błąd w przyjęciu docelowych rozwiązań może spowodować wywrócenie się
całego przedsięwzięcia, a to przecież wcale nie koniec listy
potencjalnych problemów.
próbujmy przyjrzeć się całemu zagadnieniu z punktu widzenia najważniejszego interesariusza, czyli pacjenta i
jego rodziny. Czy pacjent będzie miał możliwość wyboru swojego asystenta zdrowienia? Czy zarówno on, jak i jego rodzina
będą mogli ustalić z kierującymi terapią, że asystent zdrowienia powinien reprezentować akceptowalny przez nich światopogląd? Czy będą mogli wnioskować o jego zmianę, jeśli – w
ich ocenie – współpraca z asystentem nie będzie przebiegać
we właściwy sposób? To tylko pierwsze z brzegu nasuwających się wątpliwości. I czyje dobro ma mieć wówczas pierwszorzędne znaczenie – pacjenta czy asystenta? Wydaje się,
że zawsze pacjenta, ale jak chronić dobro asystenta w ewentualnych nieporozumieniach lub wręcz konfliktach z pacjentem i jego rodziną? Wydaje się prawdopodobne, że rodziny
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pacjentów mogłyby się obawiać negatywnej oceny ze strony
asystentów, co raczej nie nastawiałoby ich do Instruktorów
przyjaźnie...
oza wymienionymi już grupami interesariuszy mamy do
czynienia z istotnym tłem społecznym: organizacjami zrzeszającymi zaangażowane społecznie osoby po doświadczeniu kryzysu, będące naturalnym „zapleczem rekrutacyjnym”
dla nowego zawodu, oraz szerzej, ze sferą demokratycznej
polityki różnych szczebli, mediów, opinii publicznej, której w
sytuacji permanentnego niedoboru i konkurencji o ograniczone środki należy się rzetelne wyjaśnienie sensu i celowości
ponoszonych wydatków.
wielkim skrócie, organizacjom zrzeszającym osoby po
kryzysach zagrażają konflikty na tle dostępu do zawodu, który może stać się dla wielu ich członków stałym źródłem
utrzymania. Jeśli organizacje mają udzielać rekomendacji, to
albo kryteria pozyskania takich rekomendacji będą zbyt surowe, co przez wielu będzie odbierane jako krzywdzące i dyskryminujące, albo kryteria będą zbyt liberalne, co musi skutkować
obniżeniem wiarygodności takiej rekomendacji. O dobry kompromis w tej sferze będzie trudno…
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ównież demokratyczne środowisko polityczne, z jakim
mamy w Polsce do czynienia, z jego kadencyjną wymianą
kadr do sprzątaczek włącznie, nie sprzyja merytokratycznym
regułom podejmowania decyzji oraz – co szczególnie istotne – zapewnieniu długoterminowego finansowania nowych
przedsięwzięć. Nietrudno wyobrazić sobie kierowane złą wolą,
zawiścią lub logiką partyjnego sporu zarzuty wobec nowego
podejścia do wspomagania terapii przez asystentów zdrowienia. Demokratyczna polityka rządzi się swoimi prawami oraz
interesami, które często niewiele mają wspólnego z dobrze
pojmowanym interesem publicznym, potrafi przy tym być bardzo brutalna.
yłoby dobrze zabezpieczyć osoby po kryzysach psychicznych, które miałyby pełnić funkcję asystentów zdrowienia
przed zderzeniem z jej realiami, i nie będzie to zadaniem łatwym.

B

Ernest Treywasz
Katarzyna Leśniewska-Treywasz
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
Kraków

Czy asystent zdrowienia
ma szansę na przyszłość?

zbudza kontrowersje i coraz więcej zamieszania – asystent zdrowienia. To nowa propozycja zdobywania
cennych umiejętności dla osób po kryzysie psychicznym, ale czy wyuczone
podczas długich i wymagających kursów umiejętności na coś komukolwiek
się przydadzą?
ramach różnych projektów unijnych wspomagających aktywizację zawodową osób z doświadczeniem
kryzysów psychicznego namnożyło się
pomysłów na kursy i szkolenia ekspertów przez doświadczenie. Biorące
w nich udział zaangażowane osoby z
pewnością pokładają duże nadzieje na
zgodny z projektem cel – nową pracę.
Dochodzimy tutaj do kluczowego problemu zaistniałej sytuacji, czyli do tego,
czy jakakolwiek szansa, realna perspektywa na zatrudnienie jest w ogóle
możliwa?
ie można podważać kompetencji
asystentów zdrowienia, niemniej
znajomość ich zasobów oraz wiedza na
temat kim właściwie są i jak mają pracować jest jeszcze niewielka. Dodatkowo
wielu profesjonalistów, dowiadując się,
że asystent zdrowienia mógłby czerpać
ze swoich doświadczeń kryzysowych i
wspierać pacjentów na oddziałach przy
wsparciu profesjonalistów, reagują niechęcią, a wręcz pukają się w czoło. No
bo po co nam nowy pracownik? Może
lepszy jest terapeuta? Czy na asysten-
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cie zdrowienia można będzie polegać
jak na każdym innym pracowniku? Z
drugiej strony te ważne pytania nie
znajdują jasnych odpowiedzi. Rywalizacja na rynku z terapeutami jest dla
asystentów zdrowienia poważnym zagrożeniem. Ponadto spotykają się oni
ze swego rodzaju napiętnowaniem, ponieważ nie tylko w takiej sytuacji, ale w
wielu sytuacjach zawodowych zawsze
łatwo podważać ich kompetencje z uwagi na przewlekłość choroby, która nie
musi, ale może utrudniać życie zawodowe. Dlatego właśnie asystenci zdrowienia wzbudzają mieszane uczucia.
olejną kwestią wartą poruszenia są
zapewne organizowane obecnie
kursy. Idea asystenta zdrowienia pochodzi z Hamburga, ale nie wszyscy
polscy eksperci otrzymują certyfikat w
pełni ważny, czyli tożsamy z niemieckim Experienced Involvement (EX-IN).
Obecnie kursy nie dają więc uczestnikom zawodu do ręki i z pewnością długa
droga jeszcze przed asystentami zdrowienia, by ich polskie certyfikaty nabrały mocy oraz by polskie szpitale zrozumiały, że taki pracownik jest wartością
dodaną dla oddziału, wartością nie do
zastąpienia, nową jakością.
iestety, środowiska wspierające
osoby po kryzysie psychicznym nie
są takimi, o których można powiedzieć,
że posiadają silne zaplecze finansowe.
To kolejne zagrożenie dla tego typu pro-
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jektów, ponieważ może się okazać, że
obecnie przeprowadzane kursy będą
nie tylko pierwszymi, lecz także ostatnimi. Może tak być, jeśli nie znajdą się
kolejne dofinansowania dla fundacji
organizujących szkolenia asystentów
zdrowienia.
ożna powiedzieć, że ta idea dopiero raczkuje, dlatego naturalny jest
bieg wydarzeń, jaki się toczy wokół niej.
Jak powszechnie wiadomo, dość często
początki bywają trudne. Pozostaje jedynie życzyć asystentom, by wytrwali w
swoich dążeniach, ponieważ w ten sposób torują drogę, nie tylko sobie, lecz
także całej zmarginalizowanej na rynku
zawodowym grupie osób, grupie, dla
których taka praca może być niezwykle
rozwojowa.
arto też życzyć asystentom, by
bez względu na rodzaj posiadanego certyfikatu (EX-IN, EX-CO) potrafili
działać wspólnie w swojej sprawie, by
nie tworzyli nieuzasadnionych podziałów, ponieważ ich sytuacja niewątpliwie
wymaga dobrych relacji i skupienia sił w
imię tej słusznej sprawy. Ta idea łatwo
może bowiem umrzeć, jeśli tylko rozdrobni się ją na małe, lokalne inicjatywy. W tym przypadku istnieje potrzeba
myślenia wspólnotowego, szerokiego, a
wręcz ogólnopolskiego.

M

W

Katarzyna Parzuchowska
Fundacja eFkropka
Warszawa
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„Staw”
W takim miejscu
pośród gór
ukrytym w lesie
przed wzrokiem
nieuważnego wczasowicza gdzie w lustrze stawu
przegląda się słońce,
a wokół bielą się szczyty
i świerki pną się wysoko w cichej przejrzystości powietrza
myśli spokojnieją
ramiona zdejmują swoje ciężary,
a oczy ślą te obrazy
wprost do spragnionej piękna duszy.
Monika Anna Syc

„Intymność”
przyszedłeś do mnie w ciszy
zaczęłam mówić szeptem
aby nie zagłuszać rytmu
śpiewania olśnionych serc

„Neopogaństwo”
jestem czarownicą
kocham drzewa
zapraszam do tańca - wirowania wokół brzozy
całuję z namaszczeniem, obejmuję prastare dęby
dziękuję hojnej czereśni za czereśnie
jabłoń upomina mnie przed grzechem
taki Eden na tej ziemi jedynej
spożywam z entuzjazmem jego owoce
i nie czuję się wypędzona
jestem orędowniczką niczym nieskrępowanych uczuć
tylko obrzędy i praktyki magiczne
mogą sensownie ukierunkować ludzkie życie
zapisałam się do małej wspólnoty
o bardzo rygorystycznym kodeksie moralnym
pełnię służbę dla wolności
potencjał ludzkiego umysłu
tylko i wyłącznie wykorzystywany
dla bezpiecznego stosowania w życiu – jest moją miłością!
Pieniądz i mamona mi śmierdzą palę święty ogień – zaklinam czarami
o północy czytam słowo – jak zaklęcie ze świętej księgi upomnieniem i kierunkiem – zenitem mądrości
o brzasku jestem czarna – hebanowa
jestem żółta i czerwona – moja skóra mieni się kolorami
(należę do rodziny planety)
mogę być niebieska
i piszę traktat o koegzystencji – w komunie nowej ery
Lila Borycka

mówiły Twoje oczy
mówiły Twoje ręce
a ja ulegałam tej jednej chwili najpiękniejszej
byliśmy sami tylko dla siebie oczarowani
w sekretnym miejscu
sprzyjała Natura
śpiewały ptaki trele miłosne
a Ziemia jak ogród sztuk
a Niebo marzeniem kochanka
zakwitła pąsowa Róża - nagrodą Natury
najintymniejszą!
Lilka
„Krokus”
Spotkane dzisiaj na drodze
w wiosennej krainie
dotknięte słońcem i uśmiechem
maleństwa nieśmiałe
wyczekiwane
ożywienie duszy.
Pod oknem małego domku
rozsiane na rabacie
śmieją się do siebie
czasu mając mało
by zwiastować
narodziny światła.
Monika Anna Syc
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„Rozmowa z Aniołem”
„6 słów poety”
-Całe niebo tak wielkim uśmiechem Cię darzy
- a ty jesteś smutna, powiedz mi dlaczego?
1. Determinacja
„Wystarczy” jeden Patron, a masz ich tak wielu… 2. Redukcja
3. Empiryzm
ja wierzę, że Jesteś cały czas tak blisko
4. Sprawozdanie
/sama nie wiem czemu ten smutek koło mnie/
5. Wyzwanie .
Proszę o łaskę Radości, gdy chwila zwątpienia…
6. Szczęście
Sama świadomość Bytu, to jeszcze za mało Otwórz moje serce na Twe Przytulenie,
Krzysztof Majewski
by nie myśleć o troskach spotykanych na co dzień,
by zobaczyć jak wielu dajesz mi Przyjaciół,
by móc Podziękować za każdą minutę,
gdy mnie wspierasz zawsze przy mym potykaniu…
kiedy starość uparcie zagląda mi w oczy.
Jadąc „expresem” coraz szybciej zmierzam na spotkanie z Tobą***
Malowane płótno z naiwnością swoją /w wyobraźni próżnej/
to tylko namiastka PRAWDZIWEGO DOMU – o którym marzę od dziecka…
Czy wyznanie Wiary? - daj mi bardzo proszę: ucieszyć się Nadzieją, że MIŁOŚĆ zobaczę
dotąd krocząc w ciemnościach – Jesteś TAJEMNICĄ
gdy dotykam granicy własnej doczesności przychodzi lęk ogromny – Ty dajesz mi siłę
- Jestem zawsze przy tobie- ty bądź zawsze przy mnie Justyna

„bardo”
kiedy
dostąpię zaszczytu śmierci
nie spodziewam się – dziś może
jutro
ale już teraz żegnam przemijające,
ulotne chwile
żegnam cię gwiazdo bo zachodzisz
żegnam cię bo odchodzisz,
ku swoim celom dążysz
przyjacielu

„Papkin”
Papkin – postać fikcyjna – symbol,
ileż symboli z Papkina „nosimy” na co dzień…?
Głupota, próżność, chęć sławy, nadmierna wyobraźnia
i jeszcze powiem szczerze, doświadczam tego na sobie,
lecz na pociechę do rymu dodam, że bez humoru
życie nudnym się staje i takie jest motto moje:
„że bez tegoż Papkina – sztuki prawdziwej ni ma”
Justyna

niewielkie ślady zostawiam
może wcale
jedno westchnienie
kiedy
dostąpię zaszczytu śmierci
dobry Anioł zamknie mi oczy
nagle tak nagle przekroczę granicę
moje losy tam nieznane
eschatologia – wyjaśnia religia
sen nieprzespany
kiedy
dostąpię zaszczytu śmierci
nastąpi cisza
w zaświaty mnie zaprowadź dobry
Boże
gdzie
sny się spełniają
inne
Lila Borycka
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Asystent zdrowienia w środowisku
C

hciałabym przedstawić moją perspektywę zawodu asystenta zdrowienia,
który wykonuję odbywając staż w Zespole
Leczenia Środowiskowego przy Centrum
Psychiatrii w Katowicach.
systent zdrowienia to osoba, która
doświadczyła kryzysu psychicznego,
przetrwała go i pokonała. Posiada wiedzę
opartą na doświadczeniu choroby, niepełnosprawości, problemów psychicznych i
która nabyła umiejętności radzenia sobie
z tymi dolegliwościami. Mówiąc słowami
jednego z uczestników spotkań katowickich ex-in-ów jest to osoba, która „opanowała zasady gry”.
by stać się asystentem zdrowienia
konieczne jest przemyślenie i poddawanie swoich doświadczeń refleksji oraz
dzielenie się nimi z innymi, z tymi, którzy
zmagają się z podobnymi trudnościami.
W pracy asystenta zdrowienia ważna jest
świadomość, że osoba będąca w kryzysie
jest w szczególnym momencie swojego
życia, bo kryzys może być podstawą do
pozytywnej zmiany.

A

A

Jak wyglądała moja droga do miejsca,
w którym jestem dzisiaj?

M

oje doświadczenie chorowania to
trzy epizody depresyjne, które miały
miejsce na przestrzeni kilkunastu lat. Ich
wystąpienie było związane z moim życiem zawodowym (15 lat w korporacji na
kierowniczym stanowisku), a mówiąc dokładniej z podejściem do pracy i obowiązków – zbyt ambitnym i nadodpowiedzialnym. Trzykrotnie w związku z chorobą i
leczeniem straciłam pracę. Za każdym
razem korzystałam z pomocy lekarzy psychiatrów i psychoterapeutów. Ostatni kryzys psychiczny, którego doświadczyłam,
miał miejsce trzy lata temu i zakończył
się kilkumiesięcznym pobytem w szpitalu
psychiatrycznym. Dopiero wówczas tak
naprawdę zatrzymałam się i przyjrzałam
temu, co nie działało i nie służyło mojemu
zdrowiu.
yjście ze szpitala okupiłam tzw. „stresem okołowypisowym”. Odczuwałam napięcie i niepokój, czy po powrocie
do domu dam sobie radę z codziennymi
obowiązkami oraz niepewność w związku
z utratą pracy zawodowej.

W

Co sprawiło, że zaczęłam zdrowieć?

D

la mojego zdrowienia duże znaczenie miała terapia grupowa, w której
brałam udział w szpitalu. Jej efektem
było pozwolenie sobie na przeżywanie
emocji, zwłaszcza złości oraz uczenie się
dostrzegania swoich potrzeb. Zaczęłam
„przypominać” sobie o swoich zasobach i
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mocnych stronach. Powoli odzyskiwałam
wiarę w siebie. Uczyłam się słuchać „własnego serca” i podążać za jego głosem. W
szpitalu uświadomiłam sobie, że tym, co
mnie leczy i karmi ─ jest kontakt z drugim
człowiekiem.
o wyjściu ze szpitala poszukiwałam
grupy wsparcia czy samopomocowej,
po prostu kontaktu z ludźmi, którzy doświadczyli kryzysu psychicznego i zmagali się z podobnymi do moich przeżyciami.
ten sposób dotarłam do informacji
o projekcie „Nowy zawód: Ekspert
przez doświadczenie (EX-IN)” prowadzonym przez Fundację Wspierania Rozwoju
Społecznego „Leonardo” w Krakowie. To,
co mnie przyciągnęło i zainspirowało ─ to
była możliwość wykorzystania swojego
doświadczenia chorowania i zdrowienia
we wspieraniu osób doświadczających
kryzysów psychicznych. Wówczas po raz
pierwszy spojrzałam na swoje doświadczenie kryzysu jako na zasób, wartość,
którą mogę się dzielić z innymi.

P

W

Jakie zadania wykonuję jako asystent
zdrowienia w Zespole Leczenia
Środowiskowego?

W

zeszłym roku ukończyłam specjalistyczny kurs przygotowujący do roli
asystenta zdrowienia. Obecnie odbywam
półroczny staż w Zespole Leczenia Środowiskowego Centrum Psychiatrii im. dr.
Krzysztofa Czumy w Katowicach. W ramach stażu uczestniczę w następujących
formach wsparcia:
• w zajęciach Klubu Pacjenta;
• w spotkaniach warsztatowych dla grupy skupionej na zdrowieniu (katowiccy
EX-IN-i);
• w spotkaniach Grupy Rodzin;
• jako osoba reflektująca w spotkania z
pacjentem i jego rodziną (w ramach wizyt domowych), z którymi Zespół pracuje w podejściu „Otwartego Dialogu”;
• w zajęciach terapii zajęciowej, która odbywa się na oddziale szpitalnym.

P

rowadzę również indywidualne rozmowy z pacjentami. Biorę udział w
zebraniach zespołu i superwizjach. Na
zajęciach grupowych propaguję poznaną
na EX-IN-owskim kursie samopomocową
metodę zdrowienia „Wellness Recovery
Action Plan” (WRAP), opracowaną przez
Mary Ellen Copeland.
Co mogę zaoferować jako asystent
zdrowienia osobom, które doświadczyły kryzysu psychicznego?

W

sparcie, jakie oferuję osobom doświadczającym kryzysu psychicz-

nego opiera się na moim osobistym doświadczeniu związanym z chorowaniem i
zdrowieniem. Posiadam praktyczną wiedzę na temat przezwyciężania kryzysu,
problemach, z jakimi trzeba się zmierzyć,
postawach i działaniach pomocnych w odzyskiwaniu zdrowia. Tym, co oferuję jako
asystent zdrowienia, to uważne wysłuchanie, akceptacja drugiej osoby takkiej jaka
jest i rozumienie jej perspektywy. Zawsze
szukam w danej osobie jej pozytywnych,
mocnych cech, na których mogłaby się
oprzeć w odzyskiwaniu równowagi psychicznej. Zachęcam taką osobę do szukania własnych sposobów na powrót do
zdrowia i dobrego samopoczucia, do odkrywania tego, co jej pomaga i wzmacnia.
Staram się pokazywać, że doświadczenie
kryzysu psychicznego nie jest porażką w
życiu, tym co nas ogranicza i skreśla, ale
może być szansą na dojrzalsze i szczęśliwsze życie.
eśli chodzi o rodziców osób chorujących, z którymi mam możliwość spotykania się na Grupie Rodzin to, wsparcie
polegać może na byciu pewnego rodzaju
lustrem, tj. przekazaniu im, jak czuje się
ich dziecko, które doświadcza choroby
psychicznej.

J

Jaki jest pożytek z włączania asystentów zdrowienia do zespołów prowadzących leczenie i wsparcie osób
z zaburzeniami psychicznymi?

K

orzyści można dopatrywać się w trzech
obszarach: na poziomie indywidualnym, w relacji pacjent – pacjent/współpracownik i w relacji z profesjonalistami.
la osoby, która przepracowała własny
kryzys psychiczny możliwość pełnienia roli pracownika wspierającego innych
w zdrowieniu przyczynia się do poczucia
przydatności, wzmacnia poczucie własnej
wartości i jest źródłem satysfakcji osobistej z pomocy innym.
la pacjentów obecność asystentów
zdrowienia w zespole terapeutycznym
jest mocnym przesłaniem, że powrót do
zdrowia jest możliwy. Poprzez zmaganie
się z podobnymi przeżyciami asystenci
zdrowienia pozostają najbliżej osób doświadczonych kryzysem, co pozwala im
trafnie odczytywać ich potrzeby i intuicyjnie znajdować rozwiązania.
la zespołu terapeutycznego asystenci
zdrowienia są źródłem wiedzy i doświadczeń w zmaganiu się z chorobą i są
dowodem na skuteczność i sensowność
oddziaływań terapeutycznych.

D
D

D

Martyna Pawelec
Zespół Leczenia Środowiskowego
w Centrum Psychiatrii
Katowice

Asystent zdrowienia za kulisami
A

systent zdrowienia… Optymistyczna nazwa, może i optymistyczne nadzieje… Czyżby nadzieja na pracę dla ludzi
po kryzysach psychicznych, którzy od lat są na rencie? Mogliby
wykorzystać swoje doświadczenie choroby, leczenia i zdrowienia pomagając chorującym, a dzięki temu i sobie. Ale co się
kryje za takim zajęciem?
iększość z nas ma znajomych i przyjaciół w kręgach psychiatrycznych, często jest to jedyny rodzaj środowiska w
naszym życiu. I nieraz mamy do czynienia z kryzysami naszych
znajomych, próbujemy im pomagać, czasem to się udaje, a
czasem nie. Bowiem co pomogło mnie, nie zawsze pomoże
drugiemu człowiekowi. Każdy choruje inaczej, ma inną historię
życia, może co innego jest dla niego ważne. Bywa, że to, co
w naszym mniemaniu jest pomocą, nie skutkuje, a i terapeuci
niekiedy rozkładają ręce.
ama znalazłam się w takiej sytuacji, kiedy terapeuci postanowili mnie wypisać z oddziału dziennego. Byłam wtedy w
manii i psychozie i zakłócałam porządek oddziałowy, spóźniałam się, gdyż wędrowałam ulicami z bagażem urojeń i po drodze miałam różne „misje” do spełnienia. Rozmowa przed wypisem była bardzo nieprzyjemna, odebrałam ją jako oskarżającą
i uznałam, że mnie po prostu wyrzucają. Nie dostałam nawet
propozycji leczenia szpitalnego, sama poszłam po skierowanie
jakiś czas potem. Trafiłam jednak na okropny oddział w krakowskim Kobierzynie i sama się wypisałam niedługo po przyjęciu. Zostałam bez pomocy, a wręcz przestałam ją przyjmować.
Odstawiłam leki, przestałam chodzić na rozmowy z terapeutami, zerwałam kontakty z psychiatrią. Nikt wtedy nie mógł mnie
przekonać, że powinnam zażywać leki i poddać się leczeniu.
Jakiemu leczeniu, jeśli mnie wyrzucili?!? Psychiatria była „be”,
delikatnie mówiąc, bo wyrządziła mi krzywdę. Stałam się złośliwa dla terapeutów, specjalnie im dokuczałam i wyżywałam
się na nich za błędy w leczeniu. Ten okres trwał bardzo długo i
możecie przewidzieć, jak się skończył. Przeszłam życiowe tsunami. Wyprowadziłam się z domu i błąkałam się w towarzystwie
niebieskich ptaków i alkoholików. Sama nie stroniłam od alkoholu i myślę, że przeżyłam cudem. Bo to były istne cuda, że pakując się w niebezpieczne sytuacje w szemranym towarzystwie
wybrnęłam z nich. Nie obyło się bez szkody, do dziś jest to rana,
która boli. Zniszczyłam wiele spraw w moim życiu. Niektórych
już nie da się naprawić. Do tej pory omijam niektóre miejsca w
mieście, żeby nie spotkać osób z tamtych czasów. Oczywiście
wpadłam w depresję i po próbie samobójczej wylądowałam w
szpitalu z okropnym poczuciem winy. Tak, wróciłam do psychiatrii, zażywałam leki. Ale nikt z moich znajomych z tych kręgów
nie był w stanie mi pomóc.
ielu z was zapewne przeżyło takie sytuacje. Osoba, na
której wam zależy, przestaje brać leki, nie przyjmuje
żadnego leczenia. Powody są różne, bywa, że jest to poczucie krzywdy. Czy będąc asystentem zdrowienia potrafilibyście
przekonać taką osobę, że powinna się leczyć? Obawiam się,
że nie, bo zawsze będzie miała jakieś argumenty przeciw takiej
opcji. Choćby i taki, że leki psychotropowe jej szkodzą, gdyż
jak do tej pory psychiatrzy nie informują nas o działaniu leków
psychotropowych i efektach ubocznych.
rzyjęłam na swoje barki problemy trzech takich osób. Chciałam się nimi zaopiekować, zwłaszcza że mówiły, iż jestem
jedyną osobą, na której mogą polegać. Rzeczywiście, w ich życiu nie było nikogo, kto obiektywnie mógłby im pomóc. W takich
okolicznościach często ulegamy, nie potrafimy odmówić. Ale
prawda jest taka, że ta pomoc gdzieś jest, tylko ci ludzie jej nie
akceptują z różnych powodów.
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systent zdrowienia mógłby się dać wciągnąć w taką manipulację. Osoby po kryzysach psychicznych są nadwrażliwe,
często mają problemy z odmawianiem. A człowiek chorujący
cierpi na brak miłości i ma wielką, niezaspokojoną jej potrzebę.
Jego wymagania jednak nas przerastają i… hop, dołek gotowy. I kto się wtedy zajmie asystentem zdrowienia w kryzysie?
Musiałyby powstać specjalne grupy psychoterapeutyczne dla
zatrudnionych w tej roli, odpowiednie wsparcie ze strony profesjonalistów. Myślicie, że profesjonaliści podjęliby się tego z chęcią? Obawiam się, że niekoniecznie. A czy państwo zaakceptowałoby fakt, że musi przeznaczyć dodatkowe środki pieniężne
na taką formę opieki dla owych asystentów?
ikt nie wspierał mnie w zajmowaniu się chorującymi. Moi
terapeuci nie chcieli dodatkowych, trudnych pacjentów. Był
czas, kiedy uważałam, że są źle leczeni. Zapewne było i tak,
w obecnej dobie „państwowi” lekarze nie mają zbyt wiele czasu dla pacjentów, obwarowani przepisami i biurokracją, a także
obarczeni dużą liczbą chorych.
ajgorzej było wtedy, kiedy wszystkie te trzy osoby miały
duże problemy w tym samym czasie. Do pewnego momentu chodziłam od jednej do drugiej, ale w końcu sama nie
wytrzymałam. Wylądowałam na SORze, okazało się, że mam
nadciśnienie – z czym wcześniej nie miałam do czynienia. Rozsypałam się też psychicznie, a już długi czas czułam się dobrze.
Niewielką pomoc znalazłam dla samej siebie, po prostu zwiększona dawka leku, lek na nadciśnienie. Ale większa pomoc
może i nie była wskazana, bo wtedy mogłabym wymagać, żeby
ktoś często mnie odwiedzał i wysłuchiwał, a to mogłoby być dla
niego za dużo. Wyszłam z tego, wzięłam sobie urlop od stresujących zajęć, a z jedną ze znajomych musiałam zerwać kontakt,
dla własnego zdrowia. Bolało, żal mi tej osoby, jej sytuacja jest
bardzo trudna. Z pozostałymi spotykam się, ale już nie angażuję się jak dawniej, odmawiam, kiedy nie mam siły. Uczę się
dystansować od kłopotów innych. Ten dystans przecież mają
profesjonaliści, bo inaczej wykończyliby się. Czy asystent zdrowienia potrafiłby zachować dystans? Przechodzić od okropnych
przeżyć jednej osoby do drugiej? Spokojnie, bez zbytniego angażowania się? Tego uczą się terapeuci przez lata studiów i
praktyk. My nie mamy takiej wiedzy, a może i umiejętności. To
jest wielka sztuka. Jak mamy pracować w takim charakterze,
jeżeli za bardzo się przejmujemy losem innych? Wiem, ludzkie
jest współczucie, empatia, ale trzeba zachować granice. Czy
potrafilibyśmy je profesjonalnie zachować?
łyszałam o doświadczeniach kilku osób w tej roli i nie są
optymistyczne. Takie zajęcie często kończy się kryzysem.
Owszem, jest Arnhild Lauveng, która pracuje jako psycholog
po wielu latach ciężkiej choroby, jest psychiatra Daniel Fischer,
który też chorował, może są i inni. Ale to są spektakularne wyjątki. Może mają predyspozycje do takiej pracy?
ie podjęłabym się pracy asystenta zdrowienia, nie stać mnie
na takie zajęcie. Fakt, jakie problemy miały osoby, którymi
się zajmowałam to temat na osobny artykuł o tym, jak trudne
jest życie i jak wielkie bywa poczucie krzywdy, a także jak ciążą niewyleczone traumy. Niech profesjonaliści się tym zajmują.
Mogę najwyżej mówić o tym, jak wiele jeszcze jest do zrobienia
w psychiatrii, żeby ludzie otrzymywali leczenie dostosowane do
ich potrzeb. A takiego leczenia nadal brakuje… może dlatego
powstał pomysł takiej pracy dla ludzi po kryzysach…
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Dorota Dużyk-Wypich
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
Kraków

15

Asystent zdrowienia:
propozycja dla Ciebie?
C

zy propozycja zatrudniania osób
chorujących psychicznie w charakterze asystentów zdrowienia jest realną
szansą wyjścia naprzeciw potrzebom
pacjentów psychiatrycznych? Czy odniesione przez wielu spośród pacjentów
„zwycięstwo nad chorobą” uzasadnia
perspektywę wykonywania przez Nich
pracy w takim właśnie charakterze?
wycięstwo to wszak domaga się
ciągłej aktualizacji, codziennego
TAK wypowiadanego własnemu życiu,
akceptacji najtrudniejszych nawet momentów przeszłości. Domaga się otwarcia teraźniejszości na perspektywę solidarnie z innymi podejmowanego trudu
przezwyciężania własnych ograniczeń
– perspektywę, w której każdy z nas jest
architektem samego siebie. Czy zatem
asystent zdrowienia osoby chorującej
psychicznie może stać się zawodem
przyszłości?
dea wykorzystania ogółu, zdobytych w
toku przebytej choroby i procesu zdrowienia z niej, doświadczeń pacjentów
w celu zapewnienia zmagającym się
aktualnie z kryzysem innym pacjentom
optimum warunków zdrowienia opiera
się na jednym, niewątpliwie słusznym
założeniu. Jest nim przekonanie o niepowtarzalnym i twórczym charakterze
zrodzonych w toku zmagań z kryzysem
sprawności tych spośród osób chorujących, które odniosły sukces w walce z
chorobą. Ostatecznie chodzi o to, aby
światełko Nadziei – iskra wiary w przezwyciężalność indywidualnie przez każdego z nas przeżywanych problemów
psychicznych – mogło posłużyć także
innym w odkrywaniu Ich drogi do zdrowienia.
i spośród nas, którzy zasmakowali owoców świadomej zgody na
samego siebie, w ślad za którą poszły
konkretne fakty: zdolność do nadania
satysfakcjonującego kształtu własnemu
życiu, odczuwają niejednokrotnie potrzebę podzielenia się swoim doświadczeniem, służenia innym w dochodzeniu
do opartej na Nadziei ufności i afirmacji
życia postawy wobec choroby.
tego, co powiedziano wyżej wynika,
iż osoba chorująca – asystent zdrowienia – m o ż e stać się efektywnym
wsparciem w procesie zdrowienia innych osób chorujących. Równocześnie
jednak proces Jej dochodzenia do w
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pełni ufnej, dojrzałej i twórczej, a zatem
rokującej pewność długotrwałej remisji
postawy wobec samego siebie nie jest
nigdy zakończonym. Zwycięstwo odniesione nad kryzysem nie jest zwycięstwem odniesionym „raz na zawsze”. W
jaki zatem sposób tkwiący w kandydacie do wykonywania zawodu asystenta
zdrowienia potencjał da się efektywnie
wykorzystać? Wydaje się, iż niepowtarzalny rys Jego doświadczenia jest możliwym do wkomponowania w całokształt
oddziaływań terapeutycznych, jakie pacjentom psychiatrycznym proponuje dziś
psychiatria środowiskowa. Aby wzmocniona doświadczeniem przezwyciężenia
kryzysu osoba chorująca mogła stać się
asystentem zdrowienia – musi zapewne
zostać spełnionych szereg warunków:
nabycie niezbędnych do wykonywania
zawodu kompetencji; uzyskanie przedakademickiej wiedzy (na drodze kursów
i szkoleń) na temat procesu zdrowienia
z choroby psychicznej; wypracowanie
sprawności i postaw wymaganych przy
odpowiedzialnym podejmowaniu pracy
asystenta zdrowienia. Na marginesie
zauważyć można, iż trening kompetencji
społecznych to jedna ze zrealizowanych
już po części alternatyw przygotowania
członków Akademii Liderów Cogito do
pełnienia przez Nich służebnej wobec
środowiska roli.
danym wypadku służebność oznaczać musi gotowość i zdolność do
wykonywania pracy w zgodzie z przypisanym roli asystenta zdrowienia zakresem kompetencji – podstawą pracy
asystenta zdrowienia powinno być odwoływanie się przezeń do nabytych na
drodze zdrowienia doświadczeń. Wspomniana rola zawodowa polegać będzie
zatem na udzielaniu wsparcia psychologicznego zainteresowanym uzyskaniem
takiego wsparcia pacjentom. Przekaz
wiedzy i doświadczenia oraz związane
z tym wsparcie dokonywać się mogą
na drodze cierpliwego towarzyszenia
osobie zainteresowanej na wszystkich
etapach Jej choroby i zdrowienia. Rolą
asystenta zdrowienia mogłoby być także
informowanie osoby zainteresowanej o
dostępnych formach wsparcia w okresie
po opuszczeniu oddziału szpitalnego.
komponowanie zawodu asystenta
zdrowienia w system opieki psychiatrycznej w Polsce stać się może
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szczególnie zasadnym, o ile wykonujący
ów zawód pacjent stanie się stroną trialogu terapeutycznego lub uczestnikiem
grupy terapeutycznej. Przyjrzyjmy się
zatem bliżej oczekiwaniom, jakie z różnych stron formułowane być mogą wobec samego asystenta zdrowienia.
o pierwsze – trialog terapeutyczny
implikuje zainteresowanie udziałem w nim wszystkich jego stron. Także funkcjonująca z udziałem asystenta
zdrowienia grupa terapeutyczna pełnić
może swoje zadanie jedynie w oparciu
o zaufanie ze strony osób potrzebujących wsparcia. Stojącym przed asystentem zdrowienia wyzwaniem jest zatem
troska o zachowanie w stosunkach z
osobą zainteresowaną relacji opartej na
pełnym zaufaniu. Relacja ta implikuje
konieczność uzyskania zgody na udział
asystenta w procesie terapeutycznym
(oraz prawo do jej cofnięcia) ze strony
zainteresowanego. Z powyższym wiąże
się też ciążący na asystencie zdrowienia wymóg zachowania tajemnicy. Ponieważ zawód asystenta zdrowienia wykonywany być ma w zgodzie z dobrem
osobistym zainteresowanego – wymóg
ten traktować należy poważnie, w analogii do ciążącej na lekarzu specjaliście
tajemnicy lekarskiej.
o drugie – asystent zdrowienia powinien stanowić pomoc w pracy lekarza specjalisty oraz podlegać jego nadzorowi i kontroli. W obszarze koniecznej
samodzielności asystenta zdrowienia
mógłby się znaleźć wybór form oraz zakresu towarzyszenia osobie zainteresowanej uzyskaniem odeń wsparcia. Jednak i w tym wypadku wybór ów zależny
być musi od potrzeb i preferencji osoby
zainteresowanej uzyskaniem wsparcia.
o trzecie – uprawnieniem asystenta
zdrowienia powinno być korzystanie
z superwizji w szerokim zakresie, obejmującym nie tylko konkretne sposoby
radzenia sobie z wyzwaniami, jakie zrodzić się mogą na linii osoba zainteresowana – asystent, ale także korzystanie
z pomocy psychologicznej – również w
celu rozstrzygnięcia, czy asystent zdolny jest do dalszego wykonywania swojej
misji oraz czy powinien ją nadal wykonywać. Zatrudniająca asystentów zdrowienia placówka powinna zabezpieczyć
wielostronną sieć wzajemnej pomocy
obejmującej przede wszystkim jej pa-

P

P

P

cjentów, ale także asystentów zdrowienia. Możliwość skorzystania z superwizji
oraz nadzwyczajnej (przyspieszonej)
pomocy psychologicznej w odniesieniu
do obu tych kategorii podmiotów powinna stanowić standard.
ówiąc o kwestii zatrudnienia – poruszyć należy trudną kwestię potrzeby elastyczności w zakresie czasu wykonywanej przez asystenta zdrowienia
pracy. Chętni do zaangażowania swojego potencjału zawodowego w zakresie
świadczonej pacjentom psychiatrycznym pomocy liczyć się muszą z tym,
iż nie w każdych warunkach przyjęcie
normy zatrudnienia na pełny etat będzie
zasadnym lub możliwym. Ponadto kwestie wymiaru tygodniowego czasu pracy,
czyli zatrudnienia na pełny (35-godzinny
w wypadku osób niepełnosprawnych)
lub niepełny etat zależeć mogą zarówno
od kierownika zatrudniającej asystenta
zdrowienia placówki, jak i od decyzji lekarza medycyny pracy co do indywidu-
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alnych możliwości wykonywania pracy
przez instruktora zdrowienia.
ormułując (może nazbyt a priori;
niech zatem w kwestii zawodu instruktora zdrowienia wypowiedzą się
także inni Czytelnicy) swoje stanowisko
wobec zawodu asystenta zdrowienia nie
wątpię ani chwili w przydatność zdobytych przez osoby chorujące doświadczeń. Ich zaangażowanie w proces terapeutyczny byłoby niewątpliwie szansą
dla wielu pacjentów, jakże często na
oddziale szpitalnym pozbawionych wystarczającego, kompleksowego i zaangażowanego wsparcia.
ydaje się, iż przy spełnieniu zarysowanych wyżej warunków
dopuszczenie zawodu asystenta zdrowienia w obrębie krajowej opieki psychiatrycznej może stać się realnym.
Czym innym jest natomiast problem rzeczywistych szans zatrudnienia chętnych
i już przygotowanych do pełnienia roli
asystentów zdrowienia pacjentów psy-
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chiatrycznych. Realne perspektywy skorzystania z pomocy lekarzy psychiatrów
w zakresie odbywania staży zawodowych i przyszłego zatrudnienia skorelowane są z poziomem rozwoju psychiatrii
środowiskowej na danym terenie. Te
rozwiązania, które w określonym środowisku nie budzą wątpliwości i wydają się
być racjonalnym rozwiązaniem w odniesieniu do problemów pacjentów, mogą
w innym środowisku uchodzić za nazbyt
rewolucyjne i niosące ryzyko. Dlatego
też zaangażowanych w proces upodmiotowienia osób chorujących i walkę
z krzywdzącymi stereotypami członków
Akademii Liderów Cogito czeka jeszcze
długa droga do reformy opieki psychiatrycznej w naszym kraju.
Zygmunt Marek Miszczak
Stowarzyszenie „JESTEŚMY”
Lublin

Moje okienko
„Magnolie pani Anny”

Między wierszami pani Anny kwitną magnolie.
Choć życie „niewygodne”, choć dni przynoszą ból, ludzie mijają się jak dryfujące bezludne wyspy, to drzewa rodzą
kwiaty o mięsistych płatkach zarumienionych różem przechodzącym w biel.
Pysznią się magnolie zadziwiając swoim pięknem. Potem płatki opadają tworząc białoróżowy dywan, który z czasem
brązowieje.
Na jednym z płatków zatrzymała się na chwilę jaszczurka znaleziona w październiku.
Inne płatki opadły na szachownicę, żeby dziewczynka rozgrywająca na niej we śnie trudną partię szachów przestała
się lękać mężczyzny bez uśmiechu.
Cały kwiat upadł na parapet okna pokoju chorej dziewczynki i opowiedział jej historię o krainie, gdzie nie ma już
bólu, a łzy zastygają w brylanty, tworząc naszyjniki i diademy dla księżniczek cieszące oczy.
W tej krainie płatki magnolii otuliły przemrożone dłonie dziewczynki, żeby już nigdy nie czuła bólu, a dorodne kwiaty ozdobiły najpiękniejszą piżamę dla mamy, zastępując tę pociętą na lecznicze rękawice.
I tak magnolie pani Anny kwitną niecodzienną codziennością.
Wstąp do ogrodu jej opowieści, zatańcz w deszczu.
Spotkasz tam jednorożca z Barcelony, dziewczynkę z warkoczami, dzikie łąki, wspomnienia, pytania, miasto uśpione
w słowach.
Zabrzmi muzyka tańczącego Peer Gynta, Błękitna rapsodia, Bolero, Suita hiszpańska i wiele innych dźwięków jak
magnolie kwitnące wbrew wszystkiemu na twojej drodze.
A może i ty chcesz uciec przed nieśmiertelnością?
PS Pani Anna Pituch-Noworolska jest poetką, ma za sobą niejeden opublikowany tomik. Oprócz tego pracuje jako lekarz pediatra. Przyjęła propozycję prowadzenia warsztatów poetyckich dla nas. Przyczyniła się do wydania dwóch tomików z naszymi utworami – „Obraz w lustrze” i „Odbicie nieba”. „Portret z magnolią” to jej ostatni tomik, wydany w
2017 roku przez Unię Polskich Pisarzy Lekarzy. Zawiera wiersze i prozę. Dziękujemy, pani Anno, że jest pani z nami!
Dorota Dużyk-Wypich
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
Kraków
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Oczy w oczy z cierpieniem...
„Gdzie jest wiele uczucia,
tam jest wiele cierpienia’’
Leonardo da Vinci

M

ówi się, że oczy są zwierciadłem duszy. Myślę, że to
jest bardzo dobra maksyma. W oczach każdego z nas
jest ukazana nasza prawda o sobie samym. W oczach można zobaczyć strach, miłość, a także choroby. W oczach jest
niejako źródło naszej duszy. W oczach widać też cierpienie. Każdy z nas potrafi pięknie kochać albo bardzo często
potrzebuje sam prawdziwej pięknej miłości, która będzie
prowadzić do wyzdrowienia. ,,Bez bólu i cierpienia nie istniejemy’’, ten piękny cytat, który przekazał nam Eurypides
jest aktualny w każdym czasie.
pośród różnych określeń cierpienia najbliższe są mi
dwa: „cierpienie jest tajemnicą”, „cierpienie jest darem”. Trudno to zrozumieć, ale tak jest. Musimy się z nim
zmierzyć, a właściwie mierzyć co dnia na nowo. Postrzeganie cierpienia jako daru możliwe jest dopiero na pewnym
etapie zdrowienia. Będąc w stanie psychozy, przeżywając
ból psychiczny, rozpacz, nie ma szansy na zauważenie pozytywnych stron tego doświadczenia. Mrok, który wypełnia
nasze wnętrze jest straszny. Wyzwolenie z tego kryzysu
warunkuje zaangażowanie pacjenta we własny proces
zdrowienia i na tej drodze konieczne jest umocnienie i
życzliwość ze strony najbliższych. Wrażliwość na cierpienie jest miarą człowieczeństwa. W chorobie znajdujemy
się jak gdyby w tunelu. Ale na końcu tunelu zawsze jest

S

światło. Tym światłem są bliscy, którzy towarzyszą nam w
tej pełnej lęku, niezrozumianej chorobie. Nie możemy się
zatrzymać, ani cofnąć. Musimy iść dalej do przodu. Dzięki
chorobie stajemy się inni, potrafimy wspierać drugą osobę,
współczuć jej, ponieważ też przeszliśmy przez ten tunel.
ażdy z nas jest wrażliwy, spragniony znaku zainteresowania, troski, życzliwości i miłości. Khalil Gibran – libański poeta ‒ mówił: ,,Kiedy jesteście szczęśliwi spójrzcie
w głąb waszych serc, a odkryjecie, że tylko to, co sprawiło wam ból, teraz daje wam radość”. W czasie remisji
po okresie ogromnego lęku i ciemności, które nam towarzyszyły, potrafimy wszystko bardziej doceniać. Teraz jest
wiosna, słońce otula nas swoimi promieniami. To dobry
znak. Cierpienie pozostaje wielką tajemnicą. Na początku
mojej rozprawki mówiłam o oczach. Kiedyś przeczytałam
piękny cytat, który utkwił mi w pamięci: „Bóg kiedy kogoś
wybiera, zagląda mu w oczy”. Ja miałam możliwość niejako zobaczyć te oczy. Na samym początku drogi mojego
chorowania. To już dwanaście lat. Poczułam na sobie spojrzenie Boga, mówiące „kocham Cię”. Na kartach Ewangelii
pojawiają się niejednokrotnie określenia mówiące o tym, w
jaki sposób Jezus patrzy na człowieka: „spojrzał na niego z
miłością”, „utkwił w nim swój wzrok” itp.
ie jest to zwykłe, powierzchowne, przesiąknięte ciekawością spojrzenie na drugiego człowieka. Kiedy Jezus
na ciebie patrzy, a ty skrzyżujesz z nim swoje oczy, twoje
życie nie pozostanie bez zmiany. Poeta libański Gibran, o
którym wspomniałam wcześniej, wkłada w usta Marii Magdaleny takie oto słowa, kierowane do Jezusa: „Przyjacielu
mój, wiedz o tym, że byłam martwa (…) Ale kiedy twoje
oczy jutrzenki spojrzały na mnie, wszystkie gwiazdy otaczającej mnie nocy rozpierzchły się”.To wydarzenie zmieniło moje patrzenie na otaczający mnie świat. Czy żałuję
tego spotkania? Może gdyby nie było tego spotkania, nie
przytrafiłaby mi się ta choroba. I nie spotkałabym ludzi,
którzy cierpią tak jak ja w tej smutnej chorobie. Myślę, że
nie byłabym taką, jaką jestem teraz. Ta choroba sprawia,
że stajemy się mocniejsi. Bóg mówi, że daje każdemu taki
krzyż, który może unieść.
ierpienie jest zawsze subiektywne. Zależy od osoby,
od jej doświadczeń i nastawienia. To samo negatywne doświadczenie dla jednego oznaczać może wieloletnią
traumę, a dla drugiego może być psychicznym wzmocnieniem. Ernst Freiherr von Feuchtersleben powiedział: „Bez
cierpienia nie buduje się charakteru”. A Benjamin Franklin:
„Na skutek cierpienia i utraty ludzie stają się skromniejszymi i mądrzejszymi”.
horoba pozwoliła mi odkryć w sobie siłę. Kiedyś przeczytałam piękny cytat mówiący o tym, że cierpienie,
choroba jest tajemnicą i darem, tylko musimy ją przyjąć i
zrozumieć. W chorobie znajdujemy się jak gdyby w tunelu.
Ale na końcu tunelu zawsze jest światło. Tym światłem są
nasi bliscy.
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Magdalena Wiącek
Stowarzyszenie ,,Mój Duch Przyjazny”
Opole
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Lęki, obawy, strach
– czas chorowania, czas remisji

Z

aczęło się moje chorowanie od dużych dawek lęku i strachu w moim
organizmie i duchu. Pamiętam jak dziś,
jak w wieku 16 lat wychodziłem z bratem
gdzieś na miasto. Byłem wtedy bardzo
odizolowany od świata zewnętrznego.
Największą przeszkodą jednak był lęk
i strach, jakie mi doskwierały. Lękałem
się, że ktoś mi coś zrobi, lękałem się
własnych słów i własnego działania. Słowa wypowiadane do mojego brata były
jak wielki, podniesiony i rzucony kamień
‒ słowa były ciężkie i ciężko mi przychodziło powiedzenie czegokolwiek. Strach
mnie oblatywał, co ja gadam i po chwili
się z tym nie zgadzałem. Nie raz, gdy
rozmawiałem z jakąś dziewczyną, to nie
umiałem dużo wydukać z siebie, bo się
obawiałem, że mnie nie zrozumie i szybko zignoruje.
ieraz, gdy wracałem z takich rozmów
do domu to miałem w sobie mniejszy
lęk i strach. Czułem wtedy większy komfort bycia tym, kim jestem i nie czułem
takiego wielkiego lęku przed śmiercią
czy strachu przed skrzywdzeniem mnie.
To, że byłem zlękniony i nieśmiały wykorzystywali moi koledzy w szkole, którzy
mnie bili. Najgorsze jednak było przede
mną. Próba samobójcza w czasie liceum. Po tej nieudanej próbie dostałem
się do szpitala psychiatrycznego Rydygiera w Krakowie.
iężkie myśli i jeszcze cięższa motywacja, by mnie podnieść z otaczającego mnie chaosu. Jakie uczucie wtedy
przeważało? Lęk, strach przed następną
próbą i obawa, że będę przeżywał jeszcze większe męki na duchu i w ciele.
Najbardziej nieprzyjemny jednak w czasie tego chorowania był fakt, że lęk był
ciągle duży i bardzo nieznośny. Wręcz
bardzo paraliżujący. Objawiało się to
tym, że stałem w miejscu w tzw. katatonii i nic nie mogłem z tym stanem zrobić
‒ trwało to nawet do jednej godziny. Cykle się powtarzały bardzo często w ciągu
dnia. Bywało tak, że gdy brat wracał z
pracy, to ja byłem w podobnej pozycji jak
wtedy, gdy on wychodził: stałem gdzieś i
się „zawieszałem”.
użo też spałem, ponieważ obawiałem się śmierci i świata. Wmawiałem
sobie to, więc strach narastał i narastał.
Nie raz wstawałem tylko na chwilkę, by
coś zjeść albo tylko wyjść do sklepu na
chwilę. Potem wracałem i już miałem
dość wszystkiego i wszystkich.
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o wielu takich dniach nie dawałem
sam rady. Nieraz musiałem mieć
konsulatacje u lekarza psychiatry, ponieważ moje lęki i strachy przed życiem i
światem mnie otaczającym nie malały, a
czasami nawet bardzo wzrastały.
óźniej w wieku dwudziestu kilku lat
miałem stany osłupienia nawet na
ulicy: stałem zawieszony i śliniłem się,
wybiegałem w panice z domu, chciałem
nieudolnie wskoczyć pod jakiś samochód, czy pociłem się jedząc jakikolwiek
posiłek u siebie czy innych ludzi. Strach
przed nowym wyzwaniem był tak mocny,
że aż paraliżował, samo wyjście na spacer było katorgą dla umysłu i ciała.
amiętam, że bardzo często, gdy koledzy przychodzili i mnie wyciągal,
i bałem się i lękałem tego co, będzie i
tego, czego chcą. Strach, lęk i obawy
czułem jak gdzieś wychodziłem, czy z
kimkolwiek rozmawiałem ‒ były jak nieokiełznane żywioły.
ajważniejsze jednak w tym wszystkim było to, że były też lepsze okresy mojego życia – mniejsze remisje.
Wychodziłem wtedy ze szpitala na parę
miesięcy. Lęk był spory, ale znośny, paraliżował mnie, ale dawałem sobie z nim
jakoś radę.
ywały dni, że wychodząc z domu,
otwierając już drzwi, czułem lęk,
obawę, czy dam radę. Dawałem i chodziłem po mieście w miarę spokojnie.
Jednak nie za dużo rozumiałem, co
mam w życiu robić i czemu tak ciężko
choruję. Miałem wtedy około 20 lat i nie
godziłem się z myślą, że jestem chory.
Pamietam na przykład, że kilka razy
siedziałem przed komputerem z bratem
i czytaliśmy o istocie schizofrenii. Jednak dalej mało co do mnie dochodziło,
o co w tym wszystkim chodzi. Dopiero
później poczułem troszkę ulgi, gdy różni
psycholodzy mi pomagali, rozmowami i
pytaniami niwelowali duży lęk i strach
przed śmiercią.
yły też takie chwile, że radziłem sobie spokojnie siedząc w domu: robiąc coś na komputerze czy sprzątając
albo rozmawiając z kimś przez telefon.
Jednak to były chwile ulotne jak płatki na
wietrze. Koniec końców doszedłem do
pewnego stanu ducha, gdzie mogłem
ten lęk i strach stopniowo powstrzymać
i zamienić w: pewność siebie, dobroć
dawaną innym czy po prostu w przyjem-
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ne i regenerujące rozmowy. Także wielu
ludzi mi pomogło: lekarze, psycholodzy,
rodzeństwo czy rodzice.
ak, stanąłem na nogi po jakichś 11
latach przeszywających, głębokich
aż do głębi lęków, obaw czy strachów
przed tym światem. Co do nich, to są dalej, ale w mniejszym nasileniu. Czasem
przychodzą większe, ale już umiem sobie z tym żywiołem radzić i „targam” dalej do przodu ku lepszej przyszłości. Nie
wiedziałem jaka droga i kto dokładnie
mnie do tego stanu doprowadzi. Jednak,
gdzieś tam głęboko w moim sercu i duszy grała Nadzieja i Wiara, że stanę na
nogi i będą dla siebie i innych lepszym,
przydatniejszym człowiekiem. Będę blisko ludzi, których kocham czy lubię i lęk
lub strach będzie blisko, jak zły duch, ale
już do ogarnięcia.
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a koniec zamieszczam wiersz o cierpieniu:
„Cierpienie wśród Nas”

Noc cierpień jak ogień smoka na skórze,
Noc cierpień gdy iskry zła w ludziach
pałają,
A wszak lęki jak tajfuny brną zaciekle do
ludzi.
Tajfun zamkniętych słów, gdy w bajorze
kurz,
Cierpiąca noc przybrała wtem w chaotyczny dzień,
Jak burza strachów w głowie pali, jak
smoczy gniew.
Wtem ja i ludzie jak mrówkowe stado,
Płyniemy jak rzeka i toczymy syk wiary,
By jak krew w żyłach targała nami otwarcie.
Opowiadamy smyczkowe dni wiary,
By kiedyś dni porwały i aktywizowały,
I dudniły jak wojenne sztandary chwały.
I wtem jak siła niebios utkała nam lato
róż,
Róż, które pełzną jak kłujące buty drogo
sprzedane.
Noc cierpień utkana z dni pochwały i codziennej pracy.
Caharin
ŚDS
Kraków
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Osobista pielęgniarka
czyli refleksje, które powstały po lekturze

książki Kena Abrahama „Kiedy Twój Rodzic staje się Twoim Dzieckiem”

L

ektura tej książki bardzo poruszyła moje serce. Autor opowiada o
ostatnich latach życia swojej Mamy,
która chorowała na demencję. On z rodzeństwa opiekował się nią najwięcej.
Przeszli razem przez najtrudniejszy
okres życia : posuwającą się chorobę
Alzheimera, która poprzez ciemność
cierpienia wiodła do przejścia na drugą
stronę życia – do życia wiecznego.
piekowałam się w ostatnim etapie
życia trojgiem najbliższych – najpierw przez osiem lat Babcią, potem
przez kilka lat Tatusiem, a potem Mamą.
Jakże bardzo rozumiem ból serca dziecka, które widzi, że jego najbliżsi odchodzą i zostaje samo. Nieważne, że
miałam 50 lat, w sercu czułam się ich
dzieckiem, ukochanym, jedynym, które
buntuje się przeciwko temu, co nieuniknione.
ekarka, która opiekowała się moją
Babcią stwierdziła, że tylko dzięki naszej, tzn. mojej i Rodziców opiece przeżyła Ona po śmierci Dziadka jeszcze
osiem lat.
abcia przyjechała do nas „na zawsze” w wieku 84 lat. Była wtedy w
niezłej kondycji umysłowej i fizycznej.
Chodziła jeszcze z moją Mamą na naszą blisko położoną działkę pracowniczą
i wszyscy myśleli, że to siostra Mamy.
Lubiła pomagać na miarę swoich sił, np.
obierając porzeczki, z których Tatuś ro-
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bił sok i konfitury. Lubiła towarzystwo, a
my nigdy nie wstydziliśmy się tej prostej,
ale mądrej kobiety, zahartowanej przez
trudne życie, a jednocześnie pełnej humoru i odwagi. Bardzo się cieszyłam,
gdy kiedyś podczas jakiejś uroczystości
moja koleżanka szczerze zawołała: Ale
Babcia jaka ładna! Zawsze lubiła dbać o
siebie, mieć ładną fryzurę i ubierała się
w jasne sukienki.
czasem przywykliśmy, że trzeba Jej
pomóc w codziennej toalecie, w sobotniej kąpieli, po której dziękowała córce kremującej Jej twarz: „Jakaś Ty dobra
córka, Mirusiu, ja swojej mamie tak nie
pomagałam”.
óźniej wraz z mijającymi latami potrzebowała coraz więcej opieki, do
mnie należała pomoc przy myciu, szykowanie jedzenia, podawanie leków, a także wysłuchiwanie opowiadań o dawnych
czasach, które powtarzała w „kółko Macieju”. Udawałam, że uważnie słucham,
po czym wypuszczałam to z pamięci,
inaczej bym zwariowała. Wiele jednak z
opowieści Babci zapamiętałam do dziś,
były bardzo ciekawe i z morałem na końcu.
iedy listonosz przynosił emeryturę,
chowała ją w różnych miejscach, a
to pod dywanem, a to za obrazem, a to
pod ubraniami. Nie mogąc jej znaleźć,
oskarżała któreś z Rodziców o kradzież.
Wyspecjalizowałam się wtedy w znajdywaniu pieniędzy niczym „komisarz Alex”.
Miała swój pokoik, który lubiła. W nocy,
nie mogąc spać, liczyła samochody. Żartowała, że pracuje jako parkingowy.
czasem Jej organizm słabł, odmawiały posłuszeństwa kolejno: nogi,
uszy, oczy, serce i pamięć. Do końca
życia pozostał z Nią różaniec święty.
Było to dla mnie świadectwo, które zachowam w sercu na zawsze. To nie jest
prawda, że nie przesadza się starych
drzew; jeżeli starsza osoba czuje się
szanowana i kochana, to wszędzie będzie jej dobrze. Babcia miała ogromne
pragnienie miłości i czułości, przytulała
się do mnie, a ja głaskałam Ją delikatnie
po głowie. Po latach będę tak samo tulić
Mamę.
pieka nad Babcią dużo dobrego
wniosła w moje życie, przyśpieszyła i stymulowała moje zdrowienie z
psychozy. W chwili śmierci Babci byłam
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w pełnej remisji. Kiedy układałam po
śmierci Jej rzeczy, znalazłam książeczkę do nabożeństwa z 1926r. z dedykacją
„Dla Joli”. To jest mój skarb.
kolei mój Tatuś do końca życia był
sprawny umysłowo, chociaż „zaliczył” pobyt w Szpitalu Wojskowym na
oddziale psychiatrycznym. Tam go dokładnie przebadali także somatycznie,
później jeździłam z Nim do przemiłej
pani doktor psychiatrii co miesiąc, kupowałam leki, dbałam o to, żeby je zażywał. Tatuś nazywał mnie gosposią i
„osobistą pielęgniarką”.
atuś, po pobycie w szpitalu, gdzie
dobrali mu odpowiednie leki, zmienił
się, zrobił się spokojny, zrównoważony,
czuły, zwłaszcza wobec Żony. Gdy jechaliśmy gdzieś razem np. autobusem,
robiłam tyle szumu, że zaraz znajdowało
się miejsce dla Niego.
ieszę się, że zanim przestał wychodzić z mieszkania jeszcze byliśmy
„u Mateńki” na Jasnej Górze. Tatuś niedosłyszał, ale był przyzwyczajony do
oglądania telewizji po cichu, szczególnie
lubił oglądać sport – różne dyscypliny.
Był niepodważalnym autorytetem dla
naszego psiaka, który Jego jedynie słuchał, choć właśnie Jego ugryzł, czemu
nie ma się co dziwić, bo Tatuś myślał, że
wyrywa kleszcza, a pociągnął krostkę na
skórze psiny.
atuś zmarł zupełnie niespodziewanie, w nocy. Był to dla nas – mnie i
Mamy ‒ szok. Szok, z którego Mama
się już nie podniosła. Po prostu nigdy
nie zaakceptowała śmierci Męża. Wyparła ją ze świadomości. Zaczęła mieć
kłopoty z pamięcią, myliła mnie z moją
Ciocią, Kraków z Katowicami, nadmiar
bodźców sprawiał, że wpadała w stany
lękowe, potem doszły do tego urojenia.
Pani doktor geriatra po badaniu stwierdziła, że Mama ma objawy demencji,
stan poważny, a będzie jeszcze gorzej.
Leki, które zapisywała, miały tylko spowolnić utratę pamięci.
krótce Mama przestała wychodzić
z mieszkania, a mycie stało się
udręką. Nie wiem, co myśleli nasi sąsiedzi, bo Mama, gdy Ją myłam, krzyczała,
że dzieje się Jej krzywda. Miała zawroty
równowagi, starałam się Jej pomóc w
przejściu do toalety, co wymagało ode
mnie dużego wysiłku fizycznego. Stop-
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niowo przestawała jeść, nic nie pomagało – po prostu wszystko wypluwała „jak
żaba plujka”.
ewnego razu przewróciła się w łazience i już nie potrafiłam Jej podnieść, wezwałam pogotowie. Dwumetrowi panowie zaproponowali, że zawiozą
Mamę do szpitala, ale ja bałam się tego.
Mama była leżąca i przychodziła opiekunka ‒ pielęgniarka, która nauczyła
mnie, jak dbać o higienę Mamy. Starałam się, jak mogłam, ale samodzielna
opieka nad Mamą okazała się zadaniem
ponad moje siły. Przyjechały do mnie
panie z Zespołu Lecznictwa Domowego
i lekarka wypisała skierowanie do Szpitala im. Babińskiego na zamkniętą geriatrię. Myślałam, że Mamę tam podleczą
i wróci do domu. Łudziłam się, a może
byłam naiwna.
początku starali się Mamę rehabilitować, ale „nie chciała współpracować”. W krótkim czasie przestała mówić,
a karmili Ją za pomocą dużej „strzykawy”. Odwiedzałam Ją przynajmniej
cztery razy w tygodniu, kupowałam
pampersy, odżywki, kosmetyki.
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ajważniejsze było dla mnie złapanie
z Nią kontaktu – chociaż wzrokowego. Możliwe to było tylko w porze obiadu.
Mama robiła różne śmieszne czasem
miny, za pomocą których porozumiewała się ze mną. „Tak” mówiła tylko wtedy,
gdy przychodził kapłan z Komunią św.
i pytał, czy chce przyjąć Pana Jezusa.
A jednak nie zapomniała, Kto przychodzi do Jej serca! Trafić na taką chwilę to
była dla mnie ogromna radość.
yślałam, że wezmę Mamę chociaż
na Święta Bożego Narodzenia do
domu. Po dwóch nieprzespanych nocach zrozumiałam, że nie dam rady ‒ po
raz drugi w życiu „odcięłam pępowinę”.
Starałam się przekazać Mamie maksimum miłości, tak jak Ona przekazywała miłość i pełną akceptację mnie – gdy
byłam małym dzieckiem i później, gdy
wiele lat chorowałam psychicznie.
Szpitalu im. Babińskiego odwiedziła Mamę jej Siostra. Przyjechała
specjalnie z Niemiec. Potem mi powiedziała, że Mama bardzo się zmieniła,
przede wszystkim bardzo schudła. Ja
tego nie zauważyłam, bo widziałam Ją
prawie codziennie. Mama przeszła za-
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palenie płuc i biegunkę. Nie można powiedzieć, dbano o Nią, ale organizm był
już bardzo słaby – była podłączona do
kroplówki i założony miała cewnik. Właściwie o przeniesieniu Jej do Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego zadecydowali
lekarze. Ja przyjeżdżam, a tu mówią,
że Mamę zabierają do ZOL-u, bez mojej
zgody, bez poinformowania mnie. Decyzja ta zresztą była dobra, bo Mama była
w stanie terminalnym. W ZOL-u nie było
z Nią kontaktu, otworzyła oczy tylko raz,
gdy odwiedziła Ją serdeczna przyjaciółka Pani Zosia Puchelak. Po trzech tygodniach zmarła. Nie byłam przy Jej śmierci, ale wierzę, że tak jak nasz znajomy
ksiądz podczas pogrzebu powiedział:
„Poszła wprost do Nieba”.
ardzo mi Jej brakuje, tęsknię za Nią,
ale czuję namacalnie Jej opiekę
nade mną. Staram się żyć tak, jak mnie
uczyła, być dobrą dla każdego człowieka. Moim największym pragnieniem jest
przeżyć życie tak, aby kiedyś spotkać
się z Najbliższymi w Niebie.
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Tabletki i zastrzyki z nadziei
A

systent zdrowienia, podobnie jak lekarz psychiatra, terapeuta i inni profesjonaliści, będzie asystował, czyli towarzyszył osobie w kryzysie, pomagał w zdrowieniu. Idealnie i
docelowo proces ten ma dotrzeć jeszcze dalej ‒ do wyzdrowienia. Czasami udaje się osobie po kryzysie, przy pomocy
innych, wyzdrowieć, czyli wrócić do równowagi psychicznej,
efektywnego funkcjonowania bez konieczności zażywania leków. Czasem jednak nie osiągamy takiej pełni, zatem pozostajemy na etapie zdrowienia, nie/pełnej remisji. Zdrowienie
psychiczne oznacza, że ktoś miał kryzys ‒ psychozę, depresję, manię, a teraz kryzys ten pokonuje, podnosi się z upadku, następuje uleczenie. Zdrowienie i uleczanie to synonimy o
wyjątkowej urodzie i wartości, jest w nich duża dawka nadziei.
Myślę, że warto redukować dawki farmakologiczne w psychiatrii, a zwiększać te mające w składzie nadzieję. Tabletki i zastrzyki z nadziei przeciwdziałają objawom zaburzeń psychicznych poprzez uspokajanie rozszalałych neuroprzekaźników,
mają działanie aktywizujące i są bezpieczne.
drowieję. Doświadczyłam hipomanii, depresji, długotrwałej
bezsenności, myśli samobójczych, ostrej psychozy, a to
wszystko otaczał lęk. Listę tę można by jeszcze wydłużyć. Na
ostro zaczęło się to piekło szesnaście lat temu. Byłam wtedy
bardzo młoda, a jak ktoś mi mówi, że to najpiękniejszy czas
w życiu, to nie wierzę. Tylko te hipomanie są takie przyjemne,
euforyczne, lecz zdradliwe. Co sprawia, że zdrowieję? Składa
się na to wiele czynników, sprawa ma charakter kompleksowy.
Farmakoterapia, psychoterapia, niezwykle ważna jest praca
nad sobą samym, swoim życiem, pomoc rodziny, aktywność,
zaangażowanie w ruch samopomocowy, rozwijanie zaintere-
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sowań, znajomi, pies i kot. Apatię powoli i stopniowo zmieniałam w aktywność całymi latami i nie jest to jeszcze proces zakończony. Dawka podtrzymująca neuroleptyku spełnia
swoje zadanie. Po cichu marzę, aby całkiem wyzdrowieć. Jak
Arnhild Lauveng albo dr Daniel Fischer. Nie zapomniałabym
jednak o swojej przeszłości. Chciałabym dalej podejmować
działania na rzecz osób w i po kryzysie, bo jest im potrzebne
wsparcie wielu ludzi, aby pokonać ten kryzys i wy/zdrowieć.
Jest potrzebny lekarz, terapeuta, pielęgniarze, sanitariusze,
salowi, jest potrzebna rodzina, znajomi, pracownicy socjalni,
duchowni. Zdecydowanie potrzebny jest też asystent zrowienia.
ak sobie wyobrażam, że gdyby na oddziale psychiatrycznym, wtedy, gdy byłam tam pacjentką, był obecny również
asystent zdrowienia, to czułabym się lepiej. Asystent to byłby
mi ktoś bliski, znacznie bliższy niż nawet najlepszy z profesjonalistów. Bo on/a doświadczył kryzysu jak ja i pokonał go.
Widzieć kogoś, kto sam to przeżywał, a teraz jest w dobrym
zdrowiu z pewnością dodawałoby otuchy. Spijałabym z jego/
jej ust słowa o możliwości wy/zdrowienia. Jego/Jej historie o
sposobach przezwyciężania tak dużego problemu mogłyby
działać mobilizująco. Asystent to byłby przekaz: można pokonać kryzys, można poprawić stan zdrowia, można dobrze
funkcjonować społecznie, można działać, można żyć, można
się cieszyć, może nam się coś udać. Takiego przekazu pragną
osoby borykające się z trudnościami psychicznymi
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Braterska
przyjaźń
W

iele w moim życiu od szesnastego roku zmieniło się na gorsze.
Na przykład przyjaźnie się zepsuły czy
raczej rozwiały jak wiatr. Jednak jedno
zostało niezmienne – braterska rada i
pełna szczerości rozmowa.
hciałbym przedstawić Wam mojego
Brata, a zarazem przyjaciela, który
był ze mną w natrudniejszych chwilach
mojego życia. Poczynając od naszego
niewielkiego kontaktu w dzieciństwie,
po ścisły kontakt później i w czasie
strasznego chorowania.
acznę od tego, że gdy miałem około dziesięciu lat, kiedy zacząłem
interesować się tym samym, mniej więcej, co mój brat – czytałem Tolkiena,
potem słuchałem też namiętnie Fisha
(Derek William Dick) przez discmena.
Tak się zaczęła historia z moim bratem.
Niewiele z dzieciństwa pamiętam, ale
na pewno piękne i te gorsze chwile spędzone z bratem. Jednym z takich wydarzeń było to, gdy pierwszy raz zamieszkaliśmy sami na Alejach Słowackiego w
Krakowie. Właśnie wtedy zacząłem podziwiać mojego brata szczególnie. Za
jego wytrwałość i dojrzałość w podejmowaniu decyzji: w pracy, w rozmowie
czy w miłości. Na pewno inspirujące
były dla mnie także nocne rozmowy do
jakiejś 4 albo 5 rano. Rozmawialiśmy o
życiu, jak i o tym, co jest w nim ważne,
np. o wartościach takich jak szczęście,
miłość czy po prostu o filozoficznych
sprawach. Czasem dużo się wygłupialiśmy i tańczyliśmy. Niestety, był to też
okres, gdy moja choroba była w wysokim stopniu zaawansowania psychozy.
Mój brat się mną zajmował i podawał
mi leki psychotropowe, bo ja ledwo co
się ruszałem. Dużo siedzieliśmy wtedy
i rozmawialiśmy co zrobić, by tego nie
było i o istocie choroby – schizofrenii.
ieraz w takich rozmowach zaskakiwał mnie jakimś nowym, świeżym
poglądem, spojrzeniem na świat, np. że
każda religia jest dążeniem do szczęścia, czy jeśli uprawiasz coś, albo medytujesz i masz nauczyciela, to poddaj
się w pełni jego naukom. Nie umiałem
tego wtedy pojąć, ale mój brat zawsze
starał się być dla mnie wyrozumiały, dobry, ale także i srogi!
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N

astępnie, w wieku 23 lat poznałem
Ilonę, która po pół roku została moją
dziewczyną. Pamiętam, że brat wtedy mnie krytykował, kiedy irytowałem
się na mamę Ilony. Wiem, że mnie to
denerwowało. Ale to, w jaki sposób mi
to przekazywał i co mówił, było bardzo
ważne. Po pewnym czasie i ja zacząłem myśleć o mamie Ilony jak o ważnej
osobie i szanować ją taką, jaka jest.
Mój kontakt z dziewczyną był bardzo
ograniczony, ale często moja najstarsza siostra i brat interesowali się mną
i co u niej. Nadszedł taki czas, że się
rozstaliśmy, ale brat nie uciekł i nie robił byle czego, tylko z zaangażowaniem
się mną zajął, gdy byłem w ciężkiej depresji. Chorowałem, wracałem do zdrowia i często wtedy przy mnie był.
iem też, że jemu zawdzięczam
wymaganie od siebie i nie poddawanie się za często. Widziałem brata w
różnych chwilach: jak kłócił się ze starszą siostrą czy po prostu gdy był w długim związku z dziewczyną, ale zawsze
wymagał od siebie i nie spoczywał na
laurach. I ja miałem z nim burzliwe konflikty, głównie słowne, a czasem lekkie
małe przepychanki. Jednak to się zmieniło i bardziej się poukładało między
nami.
eraz on ma 35 lat, a ja 30 i znowu,
po paru latach mieszkamy razem.
Ten okres obfituje w pozytywne zmiany,
takie jak podjęcie pracy, różnych aktywności fizycznych, chodzenie na slajdowiska, spotkania z różnymi ludźmi czy
po prostu długie rozmowy z bratem.
A także czytanie literatury: naukowej,
fantasy, filozoficznej. Dodatkowo suplementowanie się czy większe dbanie o
siebie...
o się zmieniło po latach w naszym
kontakcie? Na pewno moje przekonanie, że jestem ważny dla Niego i że
razem jesteśmy w stanie sporo zdziałać
dla siebie i dla innych. W momentach
gdy gorzej się czuję, brat zwraca uwagę (jakby wiedział, że sobie odpuszczam) np. że nie domknąłem lodówki,
albo że nie jem czegoś z niej, co siostra mi dała parę dni temu! Wtedy jakby wszystko, czym się przejmowałem i
mnie dręczyło aktualnie przestaje mieć
miejsce i wchodzę na inny stopień eg-
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zystencji! Są też chwile, że rozmowy
filozoficzno-naukowe tak nas wciągają,
że nie widać ich końca. Jesteśmy jak
dwie dusze o podobnym stosunku do
życia i przeżywania, a jednak bardzo
różne. W roku 2017 więcej czasu poświęcamy istocie diety w życiu człowieka i demokracji dla każdego. Wiele też
filozofujemy i wiele się zmienia, choćby
sposób patrzenia na sprawy polityczne czy naukowe. Dużo żartujemy, czasem plotkujemy. Często analizujemy
mój stan chorobowy, co jest nie tak,
co można zmienić, a co jest okej. Na
pewno wiele jest do zmiany, ale między
innymi jedzenie czy rozmowy często
pokrzepiają mnie do działania z innymi
osobami. Mamy za sobą dwie przeprowadzki, co mnie hartuje, że dałem radę,
a było ciężko z dosadną krytyką brata.
To z czasem pomogło i dało „kopa” na
dalsze dni.
est dla mnie ważnym człowiekiem i
jest świetnym nauczycielem, który
wymaga, krytykuje, ale też potrafi troszkę pobłażać. Co w rezultacie daje mi
zaskakujące, wyjątkowe chwile. Dużo
czasu spędzaliśmy i spędzamy razem.
Nie raz się o coś „pożremy”, albo z
czymś się nie zgadzamy, ale niedługo potem wracamy do istoty rozmów i
wspólnego planowania.
la mnie jako czlowieka nie jest tylko
bratem, jest kimś więcej ‒ przyjacielem, opiekunem dobra czy po prostu
Towarzyszem, z którym warto iść przez
życie, nawet w tych najsmutniejszych
chwilach, gdy wszystko wydaje się niemożliwe i nieosiągalne. Słuchanie go
jak nauczyciela i uczenie się od niego,
by jutro i tu i teraz było lepiej.
aki jest mój starszy brat: mentor,
czuły facet, opiekuńczy i krytyczny,
dobry, z domieszką dowcipu i wielkim
dystansem do siebie ;) Cóż mogę dodać
więcej? Rodzeństwo jest ważne, jak się
je ma, warto o nie dbać. Ale jeden fakt
jest u mnie niezmienny, że najstarsze
rodzeństwo ma lepiej poukładane i wie
jak sobie radzić – tak jak mój brat ;) Braterska Dusza!
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WIOSENNE OCZAROWANIE

rys. Anna Baka

PEJZAŻ WIOSENNY ZA OKNEM - ZIELENIĄ I BIELĄ KWIATÓW
ZACHĘCA DO RADOŚCI I STAJE NA STRAŻY WIOSNY...
BO ZIMA JUŻ ZA NAMI I TYLKO WIATR PRZYPOMINA,
ŻE WSZYSTKO MOŻE SIĘ ZMIENIĆ, ŻE MROZÓW NIE BĘDZIE
I NIE MA!
OBY I W DUSZY MOJEJ ZAŚWIECIŁ PROMYK RADOSNY,
GDY PRÓŻNY SMUTEK WCIĄŻ WALCZY, BY NIE DOPUŚCIĆ
DO ŚWIATŁA***
NA KONIEC SENTENCJĘTAKĄ POWTÓRZĘ ZA MĄDRZEJSZYMI:
CIESZMY SIĘ PÓKI STOIMY ─ Z UPADKU SZYBKO SIĘ PODNIEŚ...
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