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Foreword

S

erdecznie gratulujemy panu doktorowi Markowi Balickiemu nominacji na pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw reformy
psychiatrii! Życzymy owocnych działań i dobrej współpracy!
Reforma psychiatrii jest bardzo potrzebna, postępuje powoli i liczymy
na nią! Potrzebujemy lepszej opieki, krótszych terminów do psychologa (na wizytę wciąż długo się czeka...), kompleksowej i szybkiej
pomocy w powrocie do zdrowia. Dobrze, że powstają Centra Zdrowia
Psychicznego, gdzie taką pomoc można otrzymać ‒ oby ich było jak
najwięcej i oby były ogólnodostępne!
Odbyły się już dwa Kongresy Zdrowia Psychicznego w Warszawie
i zostały zauważone, także przez media, jak pisze Jan Godyń ‒
15 maja 2019 miała miejsce konferencja prasowa II Kongresu, a
Rzeczniczka Prasowa Kongresu Katarzyna Kisielińska i doktor Marek Balicki byli gośćmi „Dzień Dobry TVN”.
Żeby reforma szybciej następowała konieczne jest m.in. przeciwdziałanie piętnu i dyskryminacji osób chorujących psychicznie, o czym
była mowa na Kongresie. Publikujemy 10 tez o piętnie profesora
Andrzeja Cechnickiego i wystąpienie Anny Olearczuk. Ważna jest
edukacja, współpraca z mediami, co może prowadzić do większego
zrozumienia ze strony społeczeństwa. Wciąż trudno jest „przyznać
się” do choroby psychicznej ‒ jak wspomina Anna Olearczuk ‒ samo
słowo ma negatywny wydźwięk, przywołuje poczucie winy, a czyż
choroba jest winą?!
Tym bardziej cieszymy się z obecności przedstawicieli środowisk
działających na rzecz osób chorujących psychicznie (reprezentanci
Akademii Liderów Cogito, Stowarzyszenia Otwórzcie Drzwi, redakcji
„Dla Nas”) w gremiach opiniotwórczych:
‒ Radzie do spraw zdrowia psychicznego przy Ministrze Zdrowia,
‒ Zespole do spraw Pilotażu Programu Psychiatrii Środowiskowej w
ramach NPOZP,
‒ Biurze do spraw Pilotażu NPOZP,
‒ Rzecznika Praw Pacjenta,
‒ Podkomisji Stałej Sejmowej do spraw Zdrowia Psychicznego.
W różnych miastach odbywa się co roku Tydzień Zdrowia Psychicznego (w Sopocie już po raz ósmy), w tym roku w Krakowie mieliśmy
I Tydzień, były wykłady, wystawy malarstwa i ceramiki, otwarta próba
Teatru Psyche, spektaklu pt. „Tomcio Paluch”, wieczór poetycki, filmowa dokumentacja działalności Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej „Jesteśmy częścią tego miasta - zdrowienie z psychozy. Archiwum 40 lat”, spotkania z Jurkiem
Owsiakiem i z dyrektorem Teatru Ludowego Jerzym Fedorowiczem
pt. „Teatr jako terapia”, prowadzone przez prof. dr hab. n. med. Dominikę Dudek. Przed Muzeum Narodowym stanęły namioty tematyczno
- informacyjne, w których można było porozmawiać o psychoterapii,
uzależnieniach, psychiatrii dzieci i młodzieży, Centrach Zdrowia Psychicznego, Studenckim Ośrodku Wsparcia i Adaptacji UJ. W Antykwariacie Abecadło Michał Piętniewicz gościł Andrzeja Cechnickiego
i członków Akademii Liderów Cogito, przyszło wiele osób, antykwariat z trudem ich pomieścił - czyli zainteresowanie było!
W mediach czasami pojawiają się bardziej przyjazne obrazy chorujących psychicznie, jak reportaż o szpitalu w Tworkach, odcinek serialu
dokumentalnego „Rinke. Za zamkniętymi drzwiami”, prezentowany
przez TTV 20.10.2019 r. Rinke Rooijens, holendersko-polski producent, reżyser i scenarzysta spędził 5 dni w Tworkach, rozmawiając z
pacjentami i terapeutami. Niektórzy z pacjentów zgodzili się nawet
pokazać twarz, reporter wzbudzał zaufanie, nawiązywał z nimi relacje, nie szukał sensacji. Ludzie opowiadali o swoim życiu, chorobie,
wszystko w szpitalnej codzienności. Rinke podkreślał, że są to ludzie
„podwójnie wrażliwi” oraz że kryzys psychiczny może się zdarzyć
każdemu. Można więc przedstawiać nie piętnując nas, trzeba tylko
(albo „aż”) poznać rzetelnie temat...
Zastępca Redaktor Naczelnej
Dorota Dużyk-Wypich
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e would like to congratulate Dr. Marek Balicki on his appointment as the Minister for Health’s Plenipotentiary for the reform
of psychiatry! We wish you fruitful actions and good coopera-

tion!
The reform of psychiatry is really necessary, it is progressing at a slow pace
and we are counting on it! We need better care, less distant dates of appointment with a psychologist (one still has to wait long for a visit...), comprehensive and quick assistance in recovery. It is good that Mental Health
Centres are being established, where such help can be obtained – may there
be as many of them as possible and may they be generally available!
Two Mental Health Congresses have already taken place in Warsaw and
have been noticed, also by the media, as Jan Godyń writes – on 15 May
2019, a press conference of the Second Mental Health Congress took place,
and the Press Spokeswoman of the Congress, Katarzyna Kisielińska and
Dr. Marek Balicki were guests of “Dzień Dobry TVN” [Good Morning
TVN].
In order for the reform to take place faster, it is necessary, among others, to
counteract the stigma and discrimination of people suffering from mental
illnesses, which was discussed during the Congress. We publish 10 theses
by Professor Andrzej Cechnicki on stigma and Anna Olearczuk’s speech.
What is important is education and cooperation with the media, which may
lead to greater understanding on the part of the society. It is still difficult to
“confess” to mental illness – as Anna Olearczuk mentions – the word itself
is negative, evokes a sense of guilt, and is the illness the fault?!?
We are all the more pleased with the presence of representatives of circles
working for the benefit of the mentally ill (representatives of the Cogito
Academy of Leaders, “Open the Doors” Association, “Dla Nas” editorial
team) in opinion-forming bodies:
‒ The Mental Health Council of the Minister for Health,
‒ Team for Pilot Study of the Community Psychiatry Programme within
the National Programme of Mental Health Care,
‒ NPoMHC Pilot Study Office,
‒ Patients’ Rights Ombudsman,
‒ Sejm Permanent Subcommittee for Mental Health.
Each year, various cities organise the “Human Week” (in Sopot, its 8th
edition has already been held). In Krakow we had the first Week this year –
there were lectures, exhibitions of paintings and ceramics, an open rehearsal of the Psyche Theatre, preparing for a performance entitled “Tomcio
Paluch” [“Tom Thumb”], poetry soirees, film documentation of the activities of the Association for the Development of Community Psychiatry and
Care “We are a part of this city - recovering from psychosis. Archive of
40 years”, meetings with Jurek Owsiak and with Jerzy Fedorowicz, director of Teatr Ludowy [People’s Theatre], entitled “Theatre as a therapy”,
conducted by Prof. Dominika Dudek, MD, PhD. In front of the National
Museum there were thematic and information tents, where one could talk
about psychotherapy, addictions, child and adolescents psychiatry, Mental
Health Centres, Student Support and Adaptation Centre of the Jagiellonian
University. In “Abecadło” antique shop, Michał Piętniewicz hosted Andrzej Cechnicki and members of the Cogito Academy of Leaders; many
people came, the antique shop could hardly accommodate them – there was
quite an interest!
The media sometimes present more friendly images of mentally ill people,
such as reportage about the hospital in Tworki, an episode of the documentary series “Rinke. Behind a closed door” by Rinke Rooijens, a Dutch-Polish producer, director and screenwriter, who spent 5 days in Tworki talking
to patients and therapists. Some of the patients even agreed to show their
faces, the reporter inspired trust, established relations with them, did not
look for sensation. People talked about their lives, their illness and everything about the hospital’s everyday life. Rinke emphasized that these people are “doubly sensitive” and that a mental crisis can happen to anyone. So
you can present us without stigmatizing us, you just have to (or “as much
as”) study the matter reliably....
Dorota Dużyk-Wypich
Deputy Editor-in-Chief
Jan Godyń
Translator
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Stowarzyszenie
„Otwórzcie Drzwi”

Wydawca:
Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne,
ul. Bałuckiego 6, 30-318 Kraków
Wydanie numeru jest współfinansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w ramach projektu pod nazwą:
Czasopismo „Dla Nas” – dostęp do informacji dla
osób chorujących psychicznie.

Odmień Swoją Głowę – schizofrenia
– nie oceniaj – dowiedz się więcej.
Przykłady dobrych praktyk w zakresie promocji i profilaktyki
zdrowia psychicznego na przykładzie kampanii społecznej
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odczas II Kongresu Zdrowia Psychicznego w Warszawie przedstawiłem przykłady dobrych praktyk
w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego na przykładzie kampanii społecznej „Odmień Swoją Głowę
– schizofrenia ‒ nie oceniaj – dowiedz
się więcej” realizowanej przez Pomorską Koalicję na Rzecz Zdrowia Psychicznego. W skład Koalicji wchodzą
różne instytucje i organizacje działające
na rzecz osób chorujących psychicznie.
Nadrzędnym celem działań Koalicji jest
zmiana stereotypowego postrzegania
osób chorych, zmniejszenie stygmatyzacji i dyskryminacji. Pozostałymi celami są: dostarczanie niezbędnej wiedzy
o chorobach psychicznych oraz informacji o miejscach, gdzie można uzyskać pomoc.
Społeczna akcja „Odmień Swoją Głowę” ma na celu zmianę myślenia o
osobach doświadczających kryzysów
psychicznych i zachęca do pozbycia się
stereotypów oraz zrozumienia, że osoby doświadczające zaburzeń psychicznych to ludzie tacy sami jak TY.
Akcja rozpoczęła się od pomysłu:
„Chcesz wziąć udział w akcji i odmienić
swoją głowę? Na głowę bez stereotypów?
Jak to zrobić? To bardzo proste! Zapoznaj się z treścią ulotki, która obala
stereotypy i mity dotyczące osób doświadczających kryzysów psychicznych, wejdź na www.otwartebramy.org;
odwiedź jeden z mobilnych punktów
„Odmiany Głowy”, porozmawiaj, uzyskaj informację, obal stereotypy!
Jeżeli „odmieniłeś swoją głowę” w stosunku do osób doświadczających kryzysów psychicznych to nałóż nietypowe
dla siebie nakrycie głowy lub uczesz/
umaluj się inaczej niż zwykle :-); zrób
sobie zdjęcie trzymając kartkę z napisem „ODMIENIŁAM/EM SWOJĄ GŁOWĘ”, jednocześnie zamieszczając w
poście link do naszego fanpage’a i klikając łapkę w górę.”
Działania związane z tą kampanią przybierają różnorodne formy:
‒ medialne ‒ własna strona internetowa, facebook, biuletyn informacyjny, artykuły i wywiady;
‒ edukacyjne ‒ warsztaty dla młodzie-

ży oparte o grę planszową, warsztaty
itp.;
‒ informacyjne ‒ informator o miejscach i formach dostępnej pomocy;
‒ samopomocowe ‒ prowadzenie i
wspieranie klubów samopomocy;
‒ artystyczne ‒ we współpracy z pracownią propagandy społecznej ASP;
‒ sportowe ‒ trójmiejska liga bowlingu.
Kulminacją działań podejmowanych
przez Koalicję są organizowane obchody Dni Solidarności z Osobami
Chorującymi Psychicznie. Wydarzenie
trwa cały tydzień i jest przestrzenią do
rozmów, dyskusji, nauki oraz prezentacji szeroko pojętej twórczości osób,
które na co dzień zmagają się z chorobą psychiczną. Chcemy, aby osoby
chorujące psychicznie realnie były częścią społeczeństwa i mogły w pełni korzystać z życia, pełniąc różne role społeczne, nie tylko rolę osoby przewlekle
chorej psychicznie.
Obchody są tradycyjnym wydarzeniem
informacyjno-edukacyjnym,
którego
celem jest zwiększenie świadomości
społecznej w zakresie chorób psychicznych – w szczególności schizofrenii oraz przybliżenie problematyki
związanej z sytuacją osób i rodzin
doświadczających kryzysów psychicznych.
Działania medialne – prowadzimy strony na Facebooku związane z kampanią
„Odmień swoją głowę” oraz „Otwartebramy.org”, gdzie umieszczamy aktualne informacje o naszych działaniach
w postaci zdjęć, filmów czy wydarzeń.
Wydajemy internetowy biuletyn informacyjny oraz pismo Otwarte Bramy.
Działania edukacyjne – organizujemy
warsztaty edukacyjne mające na celu,
poprzez aktywny udział uczestników,
zmianę spostrzegania osób chorujących psychicznie. Przykładowe tematy
warsztatów:
„Choroba psychiczna w rodzinie - mentalizacja w procesie zdrowienia”,
„Osoba chorująca psychicznie: na ile
bliska na ile daleka?”,
„Człowiek pod presją. Rola twórczości
w zdrowieniu”,
„Ex-In ‒ eksperci przez doświadczenie
od kuchni”,
„W sieci wsparcia” – wsparcie środo3
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Dni Solidarności, a następnie była prezentowana w bibliotekach, na wydziale Spraw Społecznych Uniwersytetu
Gdańskiego i w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.
Plakaty wykorzystujemy do wyrobu przypinek i magnesów,
które rozdajemy w trakcie spotkań informacyjnych, edukacyjnych czy festynach.
Działania sportowe ‒ trójmiejska liga bowlingu „Trójząb”
‒ rozgrywki klubów samopomocy, które spotykają się na
torach kręglarskich i rywalizują o zwycięstwo.
Nasze ostatnie dokonania to wsparcie trójki uczennic: Poli
Wróbel, Wiktorii Kraszewskiej i Kornelii Białek z II Liceum
Ogólnokształcącego w Gdyni, które opracowały Kampanię Społeczną: d)presja – Akademia Choroby Prawdziwej.
Kampania skierowana jest do uczniów szkół średnich. Do
potrzeb tej kampanii zmodyfikowaliśmy grę planszową poprzez „dodatek Depresja”, którą wykorzystujemy w trakcie
spotkań. Chcemy zapoznać pedagogów i psychologów
szkolnych z tą formą działań aby mogli prowadzić zajęcia o
depresji we własnych szkołach.
W czasie wakacji uczestniczyliśmy na zaproszenie Rzecznika Praw Obywatelskich na Pol’and’Rock 2019. Zorganizowaliśmy Punkt Informacyjny „Recepta na Zdrowie” w
Namiocie Praw Człowieka, który cieszył się sporą popularnością. Kilkaset wypełnionych ankiet i „recept na zdrowie”
oraz rozdanych przypinek „Odmień Swoją Głowę” to bilans
tegorocznej wyprawy do Kostrzyna nad Odrą.
Aktualnie przygotowujemy się do kolejnych Dni Solidarności, które odbędą się od 15 do 20 września w Trójmieście.
Zapraszamy!
Roman Ludkiewicz
psychiatra, psychoterapeuta
Pomorska Filia Sekcji Psychiatrii Środowiskowej
i Rehabilitacji ZG PTP
Gdańsk
Wystąpienie na II Kongresie Zdrowia Psychicznego
w Warszawie

rysunek archiwum

wiskowe osób doświadczających kryzysów psychicznych.
Opracowaliśmy grę planszową, która jest pomocą w warsztatach skierowanych głównie do młodzieży szkół średnich.
Gra przeznaczona jest dla 4-6 osób, które na przemian
rzucają kostką, przesuwając swoje pionki na poszczególne pola. Na polach gry umieszczone są informacje o
objawach, problemach i kłopotach osób chorujących psychicznie. Dodatkowo wyszczególnione są pola: Szansa,
Zagrożenie, Pomoc oraz Odmień Swoją Głowę. Zatrzymując się na nich, uczestnicy losują kartę z pytaniem. Po odpowiedzi na nie, dalej postępują zgodnie ze wskazówkami
gry. Gra zajmuje około 30-45 minut.
Oparty jest na niej warsztat „Inny, czyli jaki?” – który ma
dostarczyć rzetelnej wiedzy i tym samym dokonać zmiany
istniejących stereotypów dotyczących oceny przydatności
społecznej osób chorujących psychicznie i z zaburzeniami
psychicznym. Przykładowy scenariusz warsztatu:
1) Zapoznanie osób uczestniczących z tematyką chorób i
zaburzeń psychicznych;
2) Zmiana istniejących stereotypów dotyczących oceny
przydatności społecznej osób chorujących psychicznie;
3) Budowanie pozytywnego obrazu osób doświadczających kryzysu psychicznego.
Odbiorcami warsztatów są w szczególności: młodzież
szkół ponadgimnazjalnych oraz pedagodzy, nauczyciele,
wychowawcy zainteresowani promocją zdrowia psychicznego i działaniami prospołecznymi na rzecz osób doświadczających kryzysów psychicznych.
Warsztaty zaplanowane są na 4 godziny lekcyjne, składają
się z:
1. Wstępu – o chorobach psychicznych.
2. Świadectwa – wystąpienie osoby doświadczonej kryzysem psychicznym.
3. Gry symulacyjnej – przebieg choroby psychicznej.
4. Sesji zdjęciowej – „Odmień swoją głowę”.
5. Ewaluacji spotkania i zaproszenia do udziału w konkursie.
Do udziału w warsztacie zapraszamy osobę z doświadczeniem kryzysu psychicznego, czyli Eksperta przez doświadczenie (Ex –In)
Działania informacyjne ‒ w trakcie różnorodnych festynów,
spotkań prowadzimy Mobilny Punkt Informacyjny czyli
stoisko z materiałami informacyjnymi dotyczącymi chorób
psychicznych, możliwości pomocy itp.
Opracowujemy i wydajemy ulotki oraz broszury o chorobach psychicznych oraz bazę danych o miejscach gdzie
można uzyskać pomoc – Trójmiejska Sieć Wsparcia.
Działania samopomocowe – współpracujemy z klubami
samopomocy, które działają na terenie województwa pomorskiego
Działania artystyczne ‒ Wystawa „Odmień swoją Głowę”
jest owocem współpracy Pomorskiej Koalicji na Rzecz
Zdrowia Psychicznego z pracownią Propagandy Społecznej Akadami Sztuk Pięknych pod kierunkiem prof. Jacka
Staniszewskiego i Edyty Majewskiej.
Studenci ASP wykonali plakaty, które nawiązują do symbolicznego „odmienienia głowy” w zakresie stereotypowego
postrzegania osób i rodzin doświadczających kryzysów
psychicznych. W ramach tworzenia plakatów odbyły się
trzy spotkania ze studentami, podczas których dyskutowaliśmy o stereotypach, stygmatyzacji i ostracyzmie społecznym osób doświadczających kryzysów psychicznych.
Wystawa miała swoją premierę w zeszłym roku podczas

Piętno i jego pokonywanie
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a początku czerwca tego roku w
Warszawie odbył się II Kongres
Zdrowia Psychicznego. Poruszonych zostało wiele kluczowych tematów. Po raz drugi, zjednoczeni we
wspólnym dążeniu do zmiany na lepsze sytuacji osób w kryzysie psychicznym i z niego wychodzących, spotkali
się razem pacjenci, ich rodziny, profesjonaliści, którzy w procesie powrotu
do zdrowia pomagają (m.in. psychiatrzy, psychologowie, psychoterapeuci)
i ci wszyscy, którzy są zaangażowani
w proces zdrowienia. Do tego grona
dołączyli również asystenci zdrowienia, czyli osoby, które doświadczyły
własnego kryzysu psychicznego, a
teraz (po specjalistycznym przeszkoleniu) pomagają innym w wejściu na
drogę zdrowienia i podążaniu nią. Mówiono, między innymi, o reformie całego systemu opieki, pomocy i wsparcia
dla osób w/po kryzysie, psychiatrii środowiskowej, o pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego, które powinny być
wprowadzane w całym kraju. Prelekcje
dotyczyły psychiatrii dzieci i młodzieży,
profilaktyki i promocji zdrowia, ekspertów przez doświadczenie i asystentów
zdrowienia, systemu oparcia społecznego, w tym roli pomocy społecznej,
Środowiskowych Centrów Zdrowia
Psychicznego, standardów opieki psychiatrycznej, psychiatrii sądowej i znaczenia rodziny w drodze zdrowienia,
a także innych tematów wszystkich
bardzo istotnych w kontekście zmiany
całego systemu. Powiedziano również
dużo o piętnie i jego pokonywaniu.
Jednym z bardzo poważnych wyzwań
dla nas wszystkich jest zmierzenie się
z piętnem ciążącym na osobach z problemami zdrowia psychicznego, ich rodzinach, bliskich, a często również na
tych, którzy pomagają w zmaganiach
z kryzysem, chociażby (co wydaje się
wręcz nieprawdopodobne) na lekarzach psychiatrach.
Nie powinno dziwić, że w dzisiejszym
świecie osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego nadal najczęściej
ukrywają ten fakt przed otoczeniem.
Również przed bliskimi osobami, ponieważ boją się, że przestaną być
postrzegane jako człowiek, który jest
pełnoprawnym członkiem rodziny i
społeczeństwa, że przeważy piętno
„chorego psychicznie”, czyli nieprzewidywalnego, trudnego do zrozumie-

nia, mówiącego i/lub zachowującego
się nietypowo, często agresywnego
osobnika, od którego najlepiej trzymać
się najdalej, jak tylko się da. Ukrywamy naszą diagnozę psychiatryczną
przed potencjalnymi pracodawcami,
obawiając się, że poinformowanie o
niej na etapie rekrutacji spowoduje, iż
będziemy postrzegani stereotypowo i
nikogo może już nie obchodzić, jakie
mamy kompetencje, wykształcenie,
doświadczenie, ponieważ istotniejsze
stanie się to, że jesteśmy „chorzy psychicznie” i z tego powodu, niezależnie
od stanu faktycznego, niezdolni do
pracy. To przekonanie jest tak silne,
że również my sami mu ulegamy, uwewnętrzniamy piętno i często nawet nie
zdajemy sobie sprawy, jak sami siebie
postrzegamy i traktujemy. Prowadziłam kiedyś blog dotyczący choroby
afektywnej dwubiegunowej. Gdy starałam się o pracę w instytucji finansowej,
skasowałam go. Strach przed negatywną oceną ze względu na ChAD we
mnie przeważył. Często też używamy
określenia, że ktoś „przyznał się” do
choroby psychicznej, że „przyznałem
się”, iż choruję. Przyznanie się. Tak
jakby fakt problemów ze zdrowiem
psychicznym był czymś wstydliwym,
do czego się z trudem przyznajemy. A
tak nie powinno być.
W przypadku pracy zawodowej dotyka nas również piętno systemowe.
Nie do końca przemyślane sposoby
przełamywania piętna mogą prowadzić do jego przekształcania. Dzieje
się tak, gdy przestajemy patrzeć na
człowieka indywidualnie, nadmiernie skupiając się na zrealizowaniu w
stosunku do określonej grupy ludzi
jakiegoś sztywno, odgórnie założonego planu. Czasami zdarza się (chyba
coraz rzadziej), że projekty ukierunkowane na aktywizację zawodową osób
po kryzysie psychicznym skupiają się
na znalezieniu człowiekowi jakiejkolwiek pracy, a nie pracy właściwej dla
niego, umożliwiającej wykorzystanie
jego atutów. Bywa, iż wygląda to tak,
jakby ktoś z góry założył, że człowieka po kryzysie psychicznym należy
aktywizować zawodowo, ale że nie
nadaje się on już do żadnej, choć trochę skomplikowanej pracy, zwłaszcza
wymagającej myślenia. Że zostają
nam już tylko prace fizyczne, nawet
jeżeli się do nich kompletnie nie nada-

jemy. Znam osoby, które mogłyby się
jeszcze realizować zawodowo i płacić
podatki, ale w żadnej firmie sprzątającej czy ochroniarskiej się nie utrzymają. Sprzątać profesjonalnie też trzeba
umieć. To zwyczajnie nie jest praca dla
nich, mają zupełnie inne kompetencje.
Ale żeby to dostrzec, trzeba zobaczyć
człowieka ze wszystkimi jego zasobami, a nie tylko deficytami. Człowieka,
który doświadczył kryzysu psychicznego. Trzeba przestać widzieć tylko osobę bierną zawodowo czy bezrobotną,
chorującą psychicznie. A co może być
symbolem piętna i utrudniać funkcjonowanie w społeczeństwie? Na przykład negatywne postrzeganie niektórych naszych zachowań, jak chociażby
wynikającego ze stosowanych leków
dreptania w miejscu, czy niektórych
innych objawów, będących skutkiem
ubocznym leczenia. W żaden sposób
nie wpływają one na nasze umiejętności, natomiast na to, jak jesteśmy postrzegani oraz traktowani przez innych
‒ w zasadniczym stopniu. Efektem jest
również to, jak postrzegamy sami siebie.
Piętnowanie językiem, którym się posługujemy na co dzień, i co często
robimy również w sposób nieuświadomiony, jest bardzo istotne. Piętnem
zakrywamy człowieka, sprawiamy, że
przestajemy go postrzegać jako równego nam, mającego prawo do szacunku, prawo do godnego życia, a w
sytuacji skrajnej ‒ w ogóle prawo do
życia. Piętnowanie wcale nie dotyczy
tylko osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotyczy każdego przypadku, kiedy
poniżany jest drugi człowiek.
Gordon Allport, XX-wieczny psycholog
amerykański, profesor Uniwersytetu
Harvarda, opracował piramidę, zwaną
też piramidą nienawiści. Pokazuje ona,
jak szkodliwa może być niewłaściwa
komunikacja, złe słowa. Najniższa
warstwa piramidy to mowa nienawiści.
Zaczyna się od poniżających, depczących godność, nienawistnych komentarzy, określeń, piętnowania słowem.
Potem następuje kolejny, wyższy
poziom ‒ unikanie i izolowanie. Następnym stopniem jest dyskryminacja,
kolejnym ‒ przemoc fizyczna, a na
samym szczycie piramidy, jak upiorna
wisienka na torcie z nienawiści, znajduje się eksterminacja. W przeszłości
osoby chore psychicznie już tego do5
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odwrócić ten trend. Dlatego szalenie
ważne jest, by ci, których orężem jest
słowo, używali go dobrze, mając na
celu wzmacnianie pozytywnych procesów w społeczeństwie, a nie tych, które nas dzielą. Na szczęście jest wiele
przykładów świadczących o wysokiej
wrażliwości i rzetelności dziennikarskiej. To wzbudza nadzieję.
Jestem przekonana, że wygaszanie
piętnowania osób z doświadczeniem
kryzysu psychicznego, ich rodzin,
opiekunów, psychiatrów i całej psychiatrii, jest możliwe. Tylko wymaga
zmiany sposobu myślenia, skupienia
się na procesie zdrowienia człowieka,
jego rodziny i całej sieci społecznej.
Żeby przezwyciężać piętno strukturalne bardzo potrzebne są również
działania edukacyjne. Ogromną rolę
odgrywa edukacja zdrowej części społeczeństwa, w tym prowadzona przez
nas, ekspertów przez doświadczenie,
w większości skupionych w różnych organizacjach pozarządowych. Dzielimy
się naszym doświadczeniem i staramy
przełamywać tabu, jakie towarzyszy
mówieniu o problemach psychicznych,
pokazywać, że sprawy związane z
psychiatrią są czymś, o czym należy
rozmawiać.
Ale bardzo mocno są potrzebne szybkie zmiany systemowe. Żeby być w
stanie w pełni funkcjonować w przestrzeni prywatnej i publicznej, bez
piętna, bez odrzucenia, potrzebujemy
pomocy państwa. Brak zdecydowanego wzrostu poziomu finansowania
psychiatrii zablokuje możliwość kontynuowania rozpoczętej reformy. Brak
dobrych aktów prawnych również
może do tego doprowadzić. Teraz potrzebna jest koordynacja na najwyższym szczeblu, ponieważ kolejny brak,
czyli brak konstruktywnej i kreatywnej
współpracy międzyresortowej, może
zniszczyć wszystko, co do tej pory
zostało zrobione, wypracowane, osiągnięte. Zniszczyć wysiłek wielu ludzi

i odebrać nam wszystkim szansę na
zdrowienie.
Dlatego zadawajmy pytania politykom, co i jak chcą robić, jak chcą nas
wspomagać. Gdy piszę ten artykuł,
jesteśmy jeszcze przed wyborami.
Ale niezależnie od wyborów, bądźmy
mądrze jak najbardziej aktywni społecznie. Mądrze, to znaczy dążąc do
osiągnięcia optymalnego rozwiązania
bez niepotrzebnych, nadmiarowych
emocji. Bądźmy aktywni lokalnie, to
też jedno z założeń psychiatrii środowiskowej. Mówmy o naszych potrzebach, sami proponujmy rozsądne
rozwiązania i angażujmy się w ich
wdrażanie. Wymagajmy od państwa,
żeby nas zauważano, słuchano i z
nami rozmawiano. Żeby traktowano
nas z szacunkiem.
Ale wymagając, dawajmy jednocześnie to, co sami mamy najlepszego.
Odkrywajmy nasze mocne strony, nie
skupiajmy się tylko na tym, co negatywne. Aktywizujmy siebie wzajemnie,
wracajmy do naszych rodzin, do pracy,
do zabawy, do radości. Wejdźmy na
drogę zdrowienia i świadomie nią podążajmy. Bo to jest tylko nasza, własna
decyzja. Nikt jej za nas nie podejmie.
Inni, ci, którzy nam pomagają, którzy nas leczą i wspierają, mogą nam
stworzyć warunki, refundować leki,
zbudować system, w którym pomoc
będzie udzielana bardzo szybko. Ale
w dalszym ciągu, jeżeli nie będziemy
współpracować, nikt na siłę nas nie
uzdrowi. Pamiętajmy, że mamy prawo
pytać lekarzy o to, co się z nami dzieje, jak i czym jesteśmy leczeni, rozmawiać i ustalać takie postępowanie,
które nam faktycznie pomoże. Bądźmy
aktywnymi uczestnikami naszego własnego procesu zdrowienia. To my sami
musimy zadbać chociażby o regularne
przyjmowanie leków. Postarać się jak
najlepiej dbać o siebie, jeżeli chodzi
o takie rzeczy jak sen, wypoczynek,
jedzenie, ale też aktywność fizyczną,

rysunek Agnieszka

świadczyły, łącznie z masową zagładą
w trakcie II wojny światowej. Akcja T4
to nazwa programu realizowanego w
III Rzeszy, polegającego na fizycznej,
jak to określano, „eliminacji życia niewartego życia”. Uważa się, że ogółem
w latach 1939–1945 zabito poprzez
rozstrzelanie, zagazowanie lub otrucie
około 200 tys. ludzi mających różnego rodzaju choroby i zaburzenia psychiczne oraz neurologiczne.
To określenie „życie niewarte życia”
prezentuje klasyczny język nienawiści.
Dlatego niezwykle ważną rolę w pokonywaniu piętna i niedopuszczaniu do
jego powstawania odgrywa czwarta
władza. Media, środki masowego przekazu, ze względu na ich powszechną
obecność i zasięg, kształtują język,
jakim posługujemy się na co dzień. A
używane słownictwo wpływa na to, co
i jak myślimy. Napiętnowanie osoby
z doświadczeniem kryzysu psychicznego jest bardzo łatwe. Nagminnie
używane są w sensie pejoratywnym
określenia takie, jak np.: „schizofrenik”, „psychiczny”, „psychotyk”, „szpital dla czubków”, „Tworki”, „wariat”,
„szaleniec”. Niektóre przekonania,
chociażby to, że ktoś sobie zmarnował
życie, bo zawarł związek małżeński z
osobą z doświadczeniem schizofrenii,
również są bardzo groźne. Piętnowanie może przybierać także inną formę. Niedawno w jednym z artykułów
przeczytałam, że ktoś, kto się dopuścił
przemocy fizycznej „leczył się psychiatrycznie i był wcześniej agresywny”.
Bez dokładniejszych danych, oznacza
to dokładnie nic, ale jest jednoznacznym naznaczeniem i podkreśleniem,
że leczący się psychiatrycznie to osoba agresywna. Co jest oczywiście
kompletną bzdurą.
Uwypuklanie, że ktoś, kto popełnił
przestępstwo, leczył się psychiatrycznie, stygmatyzuje wszystkich leczących się oraz związanych z psychiatrią
w różny sposób. Natomiast w ludziach
z nią niezwiązanych, niewiele wiedzących na ten temat, może wywoływać
strach oraz wzmacniać chęć odcięcia
się od tych „wszystkich wariatów”,
których „powinno się pozamykać w
psychiatrykach”. I zgodnie z piramidą
Allportass, płynnie i dla wielu niezauważalnie, przechodzimy od złego języka do prób unikania oraz izolacji osób,
określonych jako chore psychicznie.
Mam poczucie, że to właśnie od dziennikarzy w dużym stopniu zależy, czy
będziemy się po tej piramidzie dalej
wspinać, czy odwrotnie, damy radę

spotkania z ludźmi, zainteresowania i, na ile jesteśmy w stanie, pracę.
Wiadomo, że praca to nie tylko źródło
zarobku. To kontakt z ludźmi, możliwość realizacji samego siebie, jeden
z symptomów zdrowienia. Liczę na to,
że jeżeli każdy z nas zacznie tak działać, i coraz więcej osób obok każdego
z nas – naszych bliskich, przyjaciół,
znajomych, sąsiadów, itp., wesprze
nas w umiejętny sposób, będziemy
coraz lepiej funkcjonować i współpracować. Tylko to ma sens.
Żeby zlikwidować piętno strukturalne
potrzebne się wielotorowe działania.
Jestem przekonana, że reforma systemu, sposobu opieki psychiatrycznej, przeniesienie głównego ciężaru
na psychiatrię środowiskową i coraz

szersze włączanie do kadr asystentów
zdrowienia, to krok w bardzo dobrą
stronę. W tej chwili wiele osób zaczyna
swoją „przygodę” z leczeniem od łóżka
szpitalnego, które powinno być ostatecznością, gdy wszystkie inne działania zawodzą. Skuteczna psychiatryczna opieka środowiskowa, połączona
z działaniami między innymi pomocy
społecznej oraz wsparciem lokalnych
środowisk, to zarówno odciążenie oddziałów psychiatrycznych, jak i kształtowanie nowego wizerunku osoby,
która doświadczyła kryzysu psychicznego. Jeżeli będziemy mogli chorować
i zdrowieć we własnym domu, wśród
bliskich, sąsiadów, przy wsparciu profesjonalistów respektujących nasze indywidualne potrzeby, wtedy, bardzo w

to wierzę, wszyscy oswoimy problemy
zdrowia psychicznego i przestaniemy
się obawiać osób ich doświadczających.
A wtedy, liczę na to bardzo, piętno zacznie zanikać, bo kwestie związane
ze zdrowiem psychicznym staną się
czymś, celowo użyję tego słowa, normalnym.
Anna Olearczuk
Asystentka zdrowienia
Akademia Liderów Cogito
Warszawa
Wystąpienie na II Kongresie Zdrowia
Psychicznego w Warszawie

Piętno i jego pokonywanie
1.

10 tez o piętnie

Doświadczenie piętna i dyskryminacji jest wśród
osób chorujących psychicznie powszechne. Dotyka nie tylko pacjentów, ale również rodziny, opiekunów, psychiatrów i psychiatrię jako dziedzinę medycyny.
My wszyscy możemy być naznaczeni i uznani za niepełnowartościowych i mniej pożądanych społecznie, za takich,
którym można odebrać prawo głosu i uczestnictwa w życiu
społecznym
2. Piętno prowadzi do braku więzi i samotności, do braku
sensownego zajęcia i zatrudnienia, do gorszego przebiegu
choroby i utrudnia proces zdrowienia.
3. Piętno jest często większym ciężarem niż cierpienie
spowodowane chorobą i dlatego należy go pokonywać na
równi z chorobą.
4. Opisując piętno myślimy o: a) piętnie społecznym i uwewnętrznionym, b) o piętnie w mediach (języku), c) o dyskryminacji w finasowaniu opieki psychiatrycznej i jej łóżkocentrycznej organizacji, czyli o piętnie strukturalnym.
5. Piętno możemy pokonywać poprzez a) o oddziaływanie na szkodliwe postawy, struktury i instytucje społeczne
(protest), b) edukację wspólnie z osobami, które przeżyły
kryzys psychiczny i go pokonały, c) współpracę z mediami,
d) uważność na piętno w języku, np. diagnozę będącą etykietą, e) umacnianie osoby (empowerment).
6. Aby pokonywać antycypowane, doświadczane i uwewnętrznione piętno potrzeba nam powszechnej orientacji
na zdrowienie poprzez reformę polityki zdrowotnej, zmianę
systemu opieki psychiatrycznej na środowiskowy (wspólnotowy), integrację zawodową osób po kryzysie oraz tworzenie warunków dla edukacji i rozwoju.
7. Trzeba akceptacji nowej roli pacjentów – organizacji
pozarządowych, ostatecznie ogólnopolskiej reprezentacji,
większego udziału w samopomocy, czyli asystenta zdrowienia, Akademii Liderów Cogito, partnerstwa w działaniu,
tak, jak to przeżywamy na naszych Kongresach, których
współorganizatorami są pacjenci.

8. Media powinny być naszymi sojusznikami. Znakomicie
pomagają nam dziennikarze, którzy są blisko i osobiście
zaangażowani. Jaka wspaniała była reakcja mediów i kilkadziesiąt pozytywnych audycji i artykułów w obronie Firmy Społecznej „Zielony dół”, której bezmyślna likwidacja
pozostanie klasycznym przykładem piętna strukturalnego.
Z drugiej strony potrafią porażająco zarażać, np. tworząc
niekorzystny obraz osoby chorującej psychicznie w serialu
M jak Miłość lub w artykułach po śmierci pana prezydenta
Pawła Adamowicza.
9. Piętno strukturalne ‒ poziom finasowania polskiej psychiatrii to 30 razy mniej środków niż w Niemczech. Znikająca kadra, ostatnie miejsce w Europie – psychiatrzy wyjechali. Zniszczenie opieki przez kontraktowanie w oparciu
o „rywalizację i konkurencję”, a nie indywidualne cele leczenia i integrację społeczną. Tworzenie konfliktu. Przeciwdziałanie dokonuje się poprzez wzrost finansowania
w CZP, które realizują model środowiskowy, kapitacyjny.
Rozszerzanie pilotażu na kraj, szybki dostęp do opieki i pomoc rodzinie, nie łóżko ‒ centryzm tylko indywidualizacja
programów leczenia w lokalnej wspólnocie.
10. W pokonywaniu piętna potrzebna jest realizacja przesłania obu KONGRESÓW, świadomość, że musimy być
wytrwali, gdyż chcemy budować opiekę nad zdrowiem psychicznym opartą na wartościach i zorientowaną na potrzeby osób cierpiących. Takie działania będą wzmacniać sieci
społeczne, budować więzi i pomagać odzyskiwać wpływ
na przebieg leczenia, zdrowienie i własne życie.
prof. Andrzej Cechnicki
Przewodniczący Zarządu Sekcji
Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP
Kraków
Wystąpienie na II Kongresie Zdrowia Psychicznego
w Warszawie
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Asystent zdrowienia.
Nowa rola osób po kryzysach psychicznych

8

cowy i organizacje pacjentów również wspomagają aktywizację społeczną osób z doświadczeniem kryzysu. Krakowskie Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi” działa od roku
2003, a jego członkowie zajmują się jego prowadzeniem
oraz występują jako edukatorzy w sprawie chorowania i
zdrowienia podczas szkoleń dla różnych grup odbiorców,
np. studentów medycyny, psychologii, młodzieży szkolnej,
pracowników socjalnych, księży i kleryków, urzędników,
pracodawców czy pracowników. Kolejną ważną rolą w tym
stowarzyszeniu są publikacje prasowe oraz książkowe, w
tym wydawanie czasopisma „Dla Nas”, dla którego piszą
pacjenci, ich rodziny, a także profesjonaliści psychiatrii.
Członkowie Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” prowadzą
też badania, na przykład w kwestii zatrudnienia osób chorujących. Najbardziej zaangażowani z nich podejmują rolę
lidera ruchu pacjentów, a forum integracyjnym liderów z
różnych organizacji pacjentów w Polsce jest Akademia Liderów Cogito. Ukoronowaniem działalności takiego lidera
na rzecz godnej opieki i przeciwko wykluczeniu społecznemu osób chorujących psychicznie jest Certyfikat Eksperta Cogito, elitarny tytuł nadawany przez wybitnych
specjalistów psychiatrii.

rysunek Jarosław Wojtyna „Co lżejsze”
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drowienie to powrót do życia w społeczeństwie, to
podejmowanie nowych ról lub powrót do tych, które
w wyniku kryzysu psychicznego zostały porzucone.
Często kryzys, psychoza, schizofrenia rozpoczyna się zamykaniem się w sobie chorującego, przyjmuje on tzw. postawę „od otoczenia”, postawę autystycznego wycofania z
aktywności życiowych, ról społecznych, kontaktów z innymi ludźmi. Można tu nawiązać do słynnej koncepcji prof.
Antoniego Kępińskiego „metabolizmu informacyjnego”,
w myśl której życie to ciągła wymiana informacji między
jednostką a otoczeniem, człowiek przekazuje swoje treści
uczuć czy myśli otoczeniu, które również przekazuje swoje treści konkretnej osobie. W psychiatrii zorientowanej
humanistycznie osoba w kryzysie nie jest tylko „pacjentem” czy „przypadkiem chorobowym”, ale liczy się jego
doświadczenie i jego specyficzna rzeczywistość oraz jego
świat. Zasadą podstawową jest tu trialog między trzema
podmiotami leczenia i odzyskiwania zdrowia: pacjentem,
profesjonalistą i rodziną pacjenta. Celem jest powrót chorującego do tzw. postawy „do otoczenia”, będącej odwrotnością postawy autystycznej, i do nawiązywania kontaktu
z innymi ludźmi oraz podejmowania ról w społeczeństwie
– słowem: chodzi o to, by pacjent wyszedł z cienia.
Osoba po kryzysie może podjąć, czy wrócić do nauki w
szkole czy na studiach, czyli pełnić rolę ucznia lub studenta. Rola rodzinna jest kolejnym przykładem: osoby z doświadczeniem kryzysu mogą pełnić odpowiedzialnie rolę
córki, syna czy małżonka lub rodzica. Przykładem bardzo
ważnej i trudnej roli w społeczeństwie jest rola zawodowa.
W grę wchodzi otwarty rynek pracy lub zatrudnienie wspomagane, którego świetnym przykładem jest Pensjonat i
Restauracja „U Pana Cogito” w Krakowie, który jest Zakładem Aktywizacji Zawodowej, gdzie ponad dwadzieścia
osób z niepełnosprawnością psychiczną pracuje jako recepcjoniści, kelnerzy, kelnerki, pokojówki czy pracownicy
gospodarczy. Niestety, w Polsce, w porównaniu do krajów
rozwiniętych, dużo mniej osób cierpiących na schizofrenię
jest aktywnych zawodowo, a firm społecznych, jak wspomniany pensjonat też brakuje. W krakowskim psychiatrycznym systemie uniwersyteckim osoby chorujące mają
możliwość uczestnictwa w grupach artystycznych, jak Galeria Miodowa, która jest pracownią malarską prowadzoną
od 1990 r. przez artystkę malarkę Małgorzatę Bundzewicz
przy Warsztatach Terapii Zajęciowej przy ul. Miodowej.
Uczestnicy szkolą tam swoje umiejętności malarskie, organizują wystawy, a ta twórczość ma wymiar leczący. Od
1984 roku pracuje tu też grupa teatralna Teatr Psyche,
która jest grupą dramaterapii prowadzoną przez reżysera
teatralnego. Teatr gra przed otwartą publicznością i wystawia sztuki, na przykład ‒ Szekspira. „Narzędziem” terapii
jest tu gra aktorska. Od pięciu lat spotyka się też grupa
poetycka, w której pod okiem Pani Profesor ‒ lekarki i
poetki, uczestnicy uczą się tworzyć dobrą poezję i prozę
poetycką. Organizują oni, wraz z prowadzącą, wieczorki
poetyckie oraz wydają wspólne tomiki. Ruch samopomo-

Natomiast zupełnie nową rolą pacjenta w Polsce jest rola
asystenta zdrowienia. Pierwsze osoby w Polsce ukończyły
szkolenia i znalazły zatrudnienie jako asystenci zdrowienia. Szkolenia takie trwają kilka miesięcy i zakończone
są stażem w tej roli w placówce psychiatrii. Zatrudnienie
Asystentów Zdrowienia stanowi wyzwanie dla nich samych, jak również dla pracodawców i współpracowników
ze względu na nowość tego zadania oraz, jak dotąd, brak
uregulowania formalnego tego nowego zawodu. Polski
trend w kierunku zatrudnienia asystentów zainspirowany
został pracą takich ekspertów przez doświadczenie w innych krajach, na przykład z Europy Zachodniej. Jest też
związany z nowymi polskimi dążeniami do reformy systemu pomocy psychiatrycznej w kierunku jej dezinstytucjonalizacji, czyli odchodzenia od azylowego modelu dużych szpitali w kierunku zmniejszenia liczby hospitalizacji
całodobowych na rzecz środowiskowych form tej pomocy
w postaci dostępności do ambulatorium, oddziałów dziennych, psychoterapii czy leczenia domowego. Te tendencje są wyrazem powolnej próby zmiany paradygmatu w
polskiej psychiatrii z orientacji na chorobę na orientację
na zdrowienie. Obecnie trwa w Polsce Pilotaż Centrów
Zdrowia Psychicznego, które mają być nowym modelem
naszej psychiatrii ukierunkowanej na leczenie środowiskowe, a w którym jest przewidziane miejsce dla pracy asystentów w zespołach terapeutycznych; teraz dyrektorzy
Centrów mogą ich zatrudniać, lecz nie są jeszcze do tego
zobligowani.
Jeśli chodzi o kryteria możliwości wykonywania tego nowego zawodu kształtują się one następująco:
‒ doświadczenie kryzysu psychicznego,
‒ wgląd we własne przeżycia chorobowe i radzenie sobie z nimi,
‒ refleksja nad swoimi doświadczeniami i ich ujawnianie ,
‒ gotowość do dyskusji o własnych doświadczeniach,
‒ refleksja nad uprzedzeniem i stygmatyzacją w społeczeństwie,
‒ otwartość i chęć rozwoju,
‒ udział w szkoleniu,
‒ staż.
Miejscami pracy asystentów mogą być:
‒ Szpitale psychiatryczne,
‒ Centrum Zdrowia Psychicznego,
‒ Środowiskowe Domy Samopomocy,
‒ Specjalistyczne usługi opiekuńcze,
‒ Domy Pomocy Społecznej,
‒ Placówki opiekuńcze,
‒ Zespoły Leczenia Środowiskowego.
Cele pracy asystentów to:
‒ pomost między pacjentami a personelem terapeutycznym,
‒ słuchanie i wsparcie chorego i jego otoczenia,
‒ wspólnota doświadczenia chorowania,
‒ przyjaciel/przyjaciółka, kolega/koleżanka,
‒ zrozumienie,
‒ nadzieja,
‒ aktywizacja,
‒ przeciwdziałanie stereotypom, uprzedzeniom, stygmatyzacji,
‒ psychoedukacja.
Zadaniami asystentów są:
‒ uczestnictwo w zajęciach terapii zajęciowej,
‒ rozmowy indywidualne,

‒ wspólne spacery,
‒ spotkania dla rodzin,
‒ kluby pacjenta,
‒ spotkania warsztatowe,
‒ spotkania w ramach wizyt domowych,
‒ pomoc w funkcjonowaniu poza szpitalem,
‒ zebrania zespołu,
‒ superwizje.
Korzyściami tej pracy mogą być:
‒ nowa forma terapii,
‒ przełom w polskiej psychiatrycznej służbie zdrowia,
‒ niepowtarzalna wiedza na temat problemów psychicznych
‒ wdrożenie dobrych praktyk
‒ element modelu środowiskowego
‒ profilaktyka
‒ opłacalność dla ośrodków – zbyt mało profesjonalistów
‒ orientacja na zdrowienie
Występują też następujące trudności:
‒ stawianie granic,
‒ brak regulacji formalnej zawodu,
‒ formy zatrudnienia,
‒ wygórowane oczekiwania,
‒ wyzwanie dla zespołu specjalistów,
‒ lęk wobec nowej sytuacji po obu stronach.
Aby jeszcze bardziej przybliżyć charakter tej pracy chciałabym przytoczyć dwie wypowiedzi pracujących już asystentów. Krzysztof Henczak powiedział: „Dzięki stażowi w
szpitalu mogłem spojrzeć na to miejsce nie z perspektywy
pacjenta, ale pracownika (…) byłem zaangażowany w pracę przy zajęciach z terapeutą, przy spacerach i zakupach
pacjentów z terapeutą zajęciowym. Pomagałem w organizowaniu świętowania Wielkanocy. Przygotowałem kilka
prelekcji dla pacjentów o problemach, jakich doświadcza
osoba w kryzysie psychicznym (…) Czułem się potrzebny
ludziom, którzy z dnia na dzień nabierali do mnie zaufania
(…) Gdy rano wchodziłem na oddział, pacjenci czekali na
mnie. Witali mnie z szacunkiem i uśmiechem, co było dla
mnie ogromnie miłe” (źródło: www.czp.org.pl).
Natomiast asystentka zdrowienia Martyna Pawelec zauważyła, że: „Dla pacjentów obecność asystentów zdrowienia w zespole terapeutycznym jest mocnym przesłaniem, że powrót do zdrowia jest możliwy” (źródło: „Dla
Nas” nr 38).
Jaka przyszłość zatem czeka na asystentów zdrowienia?
Będą oni jednym z elementów przemiany polskiej psychiatrii, której reforma powoli zaczyna się. Ważne jest, że asystenci wierzą w swoich podopiecznych, wierzą, że poprawa stanu zdrowia jest możliwa. Kwestią przyszłości jest
rozpoczęty już proces kwalifikacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, co stanowić będzie regulację wprowadzenia na rynek zawodu asystenta zdrowienia. Reforma
polskiego systemu leczenia psychiatrycznego to ważne
zadanie na przyszłość.
Monika Anna Syc
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
Akademia Liderów Cogito
Kraków
Wystąpienie na II Kongresie Zdrowia Psychicznego
w Warszawie
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ENMESH 2019

W

dniach 6-8 czerwca 2019
roku odbyła się w ‒ wyjątkowo mało słonecznej w
tym czasie ‒ Lizbonie konferencja
ENMESH (European Network for
Mental Health Service Evaluation, co
w wolnym tlumaczeniu oznacza Europejską Sieć ds. Oceny Usług w Zakresie Zdrowia Psychicznego). Celem
powstałej w 1991 roku pod auspicjami
WHO sieci jest prowadzenie badań
‒ jak sama nazwa wskazuje ‒ skoncentrowanych na usługach zdrowia
psychicznego w Europie. Konferencja organizowana jest co 2 lata. W
tym roku miałem przyjemność, wraz
z zespołem z Krakowa, uczestniczyć
w ENMESH-u. Poniżej zamieszczam
krótki raport dotyczący najważniejszych doniesień z konferencji. Od
razu muszę jednak zaznaczyć, że nie
będzie on w żadnym wypadku całościowy – w trakcie konferencji wielokrotnie odbywało się jednocześnie
7 sesji naukowych – jak się można
domyśleć, nie mając daru bilokacji,
byłem zawsze obecny wyłącznie na
jednej z nich.
Ogólne wrażenia
Nie mając porównania do poprzednich
edycji konferencji odniosłem wrażenie, że wbrew nazwie kładziono spory
nacisk na globalne aspekty zdrowia
psychicznego, nie ograniczając się
wyłącznie do Europy. Sporo mówiło
się o stanie opieki zdrowotnej w krajach tzw. trzeciego świata. Paradoksalnie, na co zwróciła uwagę jedna z
uczestniczek, problemy krajów niskoi średniorozwiniętych poruszali naukowcy z krajów wysoko rozwiniętych.
Podczas niektórych sesji wydawało
się, że jakość prezentowanych badań
jest conajmniej wątpliwa. W jednym
z badań dotyczących psychoterapii
wiele narzędzi i obliczeń wykonano na
grupie kontrolnej złożonej z 7 osób.
„Statystyk spadłby z krzesła, gdyby to
zobaczył” - krótko podsumował jeden
z członków naszej delgacji. Aby nieco
złagodzić ten negatywny wydźwięk
trzeba przyznać, że mało jest badaczy
zajmujących się takimi tematami jak
zdrowienie, praca, środowisko, czyli
tematami często poruszanymi na ENMESH-u. Takie badania nie są też ła-
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twe do przeprowadzenia i często trudno jest uzyskać efekty testowanych
interwencji.
Globalne zdrowie psychiczne

Powróćmy do tematu globalnego
zdrowia psychicznego. Gdybym miał
je opisać jednym słowem, to powiedziałbym, że jest źle. W dwóch słowach? Bardzo źle. W krajach o wysokim dochodzie tylko 22% chorujących
psychicznie otrzymuje stosowną pomoc, w krajach o średnim dochodzie
‒ tylko 11%, o niskim ‒ 4% (warto
przypomnieć, że nasz kraj jest zaliczany do krajów wysoko rozwiniętych,
o wysokim dochodzie). Wymieniano
kilka czynników mających wpływ na
stan globalnego zdrowia psychicznego. Wśród czynników społecznych
pierwsze skrzypce grają nierówności
społeczne, najmniejsze w Europie,
największe na Bliskim Wschodzie,
konflikty i wysiedlenia (bardzo duży
przyrost w ostatnim czasie), zagrożenia środowiskowe i rosnąca urbanizacja (np ryzyko rozwoju psychozy jest
prawie dwukrotnie wyższe w terenach
miejskich niż wiejskich). Kolejne przyczyny to brak politycznej woli i w konsekwencji ogromna różnica pomiędzy
potrzebami zdrowia psychicznego a
dostępnymi środkami. Uważa się, że
problemy zdrowia psychicznego stanowią średnio 13% obciążenia zdrowotnego, a przeznacza się na nie
średnio tylko 3% budżetu (od 1,5%
w najbiedniejszych krajach do 6,9%
w najbogatszych). Dla krajów rozwiniętych zaleca się, aby wydatki na
zdrowie psychiczne stanowiły >10%
wydatków na zdrowie (w Polsce NFZ
przeznacza 3,4% wydatków na lecznictwo psychiatryczne). Inne wymieniane czynniki to trudności z integracją opieki psychiatrycznej w system
podstawowej opieki zdrowotnej, niedostateczna inwestycja w drugorzędową opiekę zdrowotną (czyli opiekę
specjalistów zdrowia psychicznego w
mniejszych placówkach i rejonowych
szpitalach) oraz brak liderów zdrowia
psychicznego, potrafiących jednocześnie myśleć teoretycznie i działać w
tym zakresie. Podsumowaniem wykładu było stwierdzenie, że „globalne
zdrowie psychiczne jest bardziej inte-

resujące, ale lokalne jest prawdziwe”.
Drugim ważnym tematem, próbującym korespondować z ogólnoświatowym problemem zbyt małych zasobów opieki psychiatrycznej, był
temat terapii internetowych. Pod tym
pojęciem należy rozumieć zarówno
najprostsze terapie niekierowanej samopomocy, w których użytkownik korzysta z aplikacji/strony internetowej z
materiałami dydaktycznymi i zadaniami, terapie kierowanej samopomocy,
w których dodatkowo przeszkolona
osoba koresponduje regularnie z
użytkownikiem, jak i normalne terapie, różniące się od klasycznych tym,
że są prowadzone za pośrednictwem
internetu. Ogólne wnioski? Terapie
internetowe są tanie, do prowadzenia tych prostszych nie potrzeba długiego, czasochłonnego szkolenia, są
mniej stygmatyzujące i bardziej elastyczne czasowo, więc stanowią ciekawą alternatywę dla osób aktywnych
zawodowo. Co najważniejsze: prawie
wszystkie z nich (w tym np. psychoterapia w nurcie psychodynamicznym)
są równie efektywne, jak terapie twarzą w twarz. Pewną wadą tych terapii
jest około dwukrotnie wyższy odsetek
osób rezygnujących przedwcześnie z
terapii, na co prawdopodobnie wpływa większa anonimowość internetu.
Dużą nadzieję budzą terapie celujące
w zaburzenia depresyjne, szczególnie w ich dosyć łagodnej formie, np.
w tzw. depresji podprogowej. Jest to
o tyle ważne, że w leczeniu depresji
prawie 40% osób odpowiada pozytywnie na jakiekolwiek leczenie, w
tym na placebo. Osoby z ryzykiem
rozwoju depresji lub łagodnymi objawami mogą być beneficjentami terapii
internetowych, zwalniając jednocześnie sporą część niewystarczających
zasobów psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Krytyka tych terapii wiązała
się z ich ograniczoną dostępnością
– część ludzi na świecie dalej nie ma
dostępu do internetu. Z drugiej strony
80% ludzi na świecie nie ma dostępu
do żadnej formy terapii – terapie internetowe mogą chociaż dla części z
nich stanowić alternatywną formę leczenia.
Badacze z Nottingham przedstawiali wyniki swoich prac nad projektem
NEON (ang. Narrative experiences

online) – internetowej bazy historii
zdrowienia osób chorujących psychicznie. Zgodnie z ich wynikami
samo czytanie takich historii pozytywnie wpływa na proces powrotu do
pełnego zdrowia i uczestnictwa społecznego (recovery). W swoich wystąpieniach omawiali oni czynniki, które
wpływają na to, że jedne historie mają
pozytywny wpływ na zdrowienie czytelników, inne z kolei nie.
Jedna z sesji poświęcona była przymusowym hospitalizacjom i środkom
przymusu bezpośredniego w psychiatrycznej opiece zdrowotnej krajów europejskich. Ilość przymusowych hospitalizacji wahała się od 15/100 tys.
osób na rok we Włoszech do 280/100
tys. osób na rok w Austrii. Nie zaobserwowano związku konkretnych
rozwiązań prawnych w badanych
krajach ze wzrostem lub spadkiem
przymusowych hospitalizacji. Istniała natomiast zależność, że im więcej
łóżek szpitalnych, tym więcej przymusowych hospitalizacji. W bogatszych
krajach przymusowe hospitalizacje
były częstsze, a hospitalizowane osoby były zwykle z najuboższej warstwy
społecznej. Z czynników społecznych
największe ryzyko przymusowej hospitalizacji występowało u migrantów
i mniejszości etnicznych, a z czynników klinicznych diagnoza zaburzenia
psychotycznego i choroby afektywnej
dwubiegunowej. Nie udało się natomiast ustalić, czy przymusowe leczenie środowiskowe jest efektywniejsze
od przymusowego leczenia stacjonarnego – jak na razie brak jednoznacznych konkluzji.
Sporo uwagi poświęcono również
rosnącej psychiatryzacji społeczeństwa. Poza ogólnie znanymi faktami
rosnącej ilości kategorii diagnostycznych, rozszerzania obecnie istniejących kategorii diagnostycznych (jak
w przypadku ADHD czy przedłużonej
żałoby), na które to czynniki mają
wpływ profesjonaliści i przemysł farmaceutyczny, zwracano też uwagę
na procesy oddolne. Coraz częściej
od specjalistów zdrowia psychicznego żąda się interwencji, najczęściej
farmakologicznej, w przypadkach tzw.
problemów społecznych, takich jak
alkoholizm, nowe nałogi behawioralne czy trudności wychowawcze. Być
może jest to kontrowersyjna teza, ale
przestrzeń, w której działa psychiatria
wciąż się poszerza. Kiedyś psychiatria kończyła się na murach szpitali
psychiatrycznych, od pewnego cza-

su przenosi się do domów pacjentów
pod postacią leczenia domowego, a
od niedawna staje się obecna również
w aplikacjach mobilnych prywatnych
telefonów pacjentów.
Nieco uwagi poświęcono również
wsparciu wzajemnemu pacjentów
(ang. Peer support). Jak wynika z badań, są oni równie skuteczni co profesjonaliści. Dwa najważniejsze czynniki decydujące o ich efektywności
to bycie modelem dla recovery oraz
dzielenie się przeżytym doświadczeniem. Opowiadanie historii, których
się nie przeżyło nie ma znaczenia.
Natomiast czytanie prawdziwych historii zdrowienia innych ludzi pozytywnie wpływa na zdrowie psychiczne,
gdyż jest swego rodzaju spotkaniem
z taką osobą, chociaż oczywiście w
ograniczonym zakresie. Nawiasem
mówiąc, u naszych zachodnich sąsiadów odpowiednio przeszkolone
osoby zatrudnia się w roli asystentów zdrowienia. Jednym z celów tego
trendu, poza oczywistą poprawą jakości proawdzonego leczenia, jest
redukcja stosowania środków przymusu bezpośredniego w placówkach
psychiatrycznych.
Na koniec chciałbym oczywiście
wspomnieć o posterach, prezentowanych przez kilku członków naszego
zespołu. Dr Anna Bielańska prezentowała opis przypadku pacjenta leczonego psychodramą. Za pomocą
interwencji psychodramatycznej połączonej z technikami poznawczo-behawioralnymi na scenie teatralnej
udało się znacząco zredukować natężenie halucynacji słuchowych, jak
również ich omnipotencję i wpływ na

pacjentkę. Janek Godyń wraz z Anią
Liberadzką mówili o Akademii Liderów
Cogito. Przekonywali publiczność, że
doświadczenie kryzysu psychicznego nie musi prowadzić wyłącznie do
bycia pasywnym odbiorcą usług zdrowia psychicznego, ale może stwarzać
szansę na stanie się partnerem dla
innych osób w kryzysie, edukatorem
albo naukowcem. Dagmara Mętel
opowiadała o projekcie w stronę pracy, skupiając się na czynnikach zwiększających szansę na zakończenie
treningu i utrzymanie zatrudnienia.
Program się jeszcze nie zakończył,
więc jego wyniki nie są ostateczne,
jak dotąd jednak płeć żeńska i nieadaptacyjne style radzenia sobie w
trudnych warunkach zwiększały szansę na ukończenie treningu. Jedynym
czynnikiem zwiększającym szansę na
utrzymanie pracy był poziom funkcjonowania społecznego.
Choć był to tylko wycinek ENMESH-a,
mam nadzieję że udalo mi się przybliżyć czytelnikowi tematy zgłębiane
podczas konferencji. Kolejna edycja
konferencji już za dwa lata. Miała się
odbyć w Izraelu, co jednak wzbudziło
potężne kontrowersje związane z krytyką polityki wewnętrznej tego państwa. Miejmy nadzieję, że organizatorom uda się znaleźć konstruktywne
rozwiązanie powstałego sporu.
Dawid Kruk
Pracownia Badań nad Schizofrenią,
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
Kraków

Przekaż swój 1% podatku dla
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
KRS 0000 146448
Pomagamy osobom
chorującym psychicznie
„Żyć, pracować i leczyć się w lokalnej
wspólnocie”.
Symbolem naszego działania są
„Hotele u Pana Cogito” w Krakowie.
Fundusze zbieramy na
Centrum Środowiskowe
im. Antoniego Kępińskiego
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***
Błogosławię ciszą moje myśli
Pocieszam płaczące obrazy
Zatrzymany kadr filmu
Odwraca sens zdarzeń
Następna chwila jest morzem możliwości
Tylko Ty wiesz już co się zdarzy
Zaufałeś mi
Ja uczę się ufać Tobie
Joanna Szulik

,,Maskarada’’
Edwardowi Hirschowi
Wychodzę
,,Poeta’’

‚‚uciekająca miłość’’

Julianowi Tuwimowi
ten ptak
totem – ptak
jak Tutenchamon
coś nie taki
ten jego świat
tyle o ile
to tu to tam
ten ptak drewniany
wyrzeźbiony z przemiany
chce odlecieć
od ludzi
z siebie
do mnie
ten ptak totem – ptak
on zawsze był
sobie bogiem

upojnych nocy wspomnienie
ożywia nas
zatrzymuje w orbicie tu i teraz
niepodobni do siebie sprzed lat
i tak bliscy sobie dzisiaj
że odległości między nami zabrakło
a ciepło drugiego
podkręca temperaturę pierwszego
czekamy
na odpowiedni czas

Anna Banasiak

w nowej masce
Anna Banasiak

***

piękna miłość nam ucieka
Elżbieta Leśniak

***
Najpierw – była myśl
Potem delikatnie ubierałam ją
w kunsztowne, drogocenne słowa
Przymierzałam, odrzucałam
Aż
Powstał dla Ciebie
Wiersz
Jolanta Janik
12

jak bogowie olimpijscy pijemy nektar zwycięstwa
ale nieme sprawy drążą w sercach szczelinę
pustki
niewypełnionej ani krwią ani wodą
lecz chwilami doznań

z przebieralni ciał
kostiumy są pożyczone
włożone na próbę
ręce
ubranie
twarz
należą do obcej osoby
za chwilę
ktoś niewidzialną ręką
zdejmie ze mnie życie
jak zużyty rekwizyt
a ja będę grać

***
Odzieraj mnie ze skóry złudzeń
Prawdą daj oddychać
Z dwoistości natury utkam szary płaszcz
taki piękny z kapturem
Ubiorę w niego moją godność
Nadmiar myśli utopię w muzyce
Daj siłę abym przeszła każdą próbę
Czy potrafię sobie to wyobrazić
Joanna Szulik

Tak poważnie się za to wezmę
Cierpliwie każdy krok odmierzę
Przewidzę każdy ruch
Twardo postawię sobie cel
i tylko wiatr niech nie zawieje
słońce nie przygrzeje
deszcz nie lunie nagle
Z marzeniami trzeba iść
do dobrego krawca
Joasia

,,kim jesteś’’

***

kim jesteś że nie widzę twojej twarzy
nie słyszę głosu
nie dotykam ciała
(nie wyczuwam obecności)

Wysycenie
białe jak mleko
i drobny śnieg
jak pełnia za futrem
chmur
Futrem wielkiej Wilczycy
co biega na wskroś świata
muskając uszami gwiazdy

kim jesteś
że tak bardzo chciałabym abyś był
obecny
(tu i teraz)
jak najwspanialsza rzeczywistość
o jakiej nie śniłam

Wielki Twój świat Wadero
ja mam tylko mały dom
pająka w łazience
i skrawek litewskiego sera
na stole
Twoje szlaki dalekie
siła niepowstrzymana
wytrzymałość jak wykuta
z żelaza
A jednak Twój oddech i mnie
ogarnia

dziś nie śnię o tobie
który milczysz
konsekwentnie
jak to ty
kim jesteś że nie sposób porównać cię
do nikogo ani do niczego

Małgorzata B.

kim jesteś
jeśli życie dajesz i odbierasz
czy jestem ci to życie winna

***
Wróble ćwierkają radośnie
Mój przyjaciel – psiak
Cieszy się z pierwszego śniegu
Tak śmiesznie podskakuje
Kręci ,,taniec ogona”
Liże czerwonym językiem
Zamarzniętą kałużę
Już powoli idzie zima
A w pracowni malarskiej
Mam narysować jesienne kwiaty van Gogha
I choć bardzo się staram
Narysowałam wiosenne
Wiosenne? Czy to wypada w zimie?
Co ja na to poradzę…
Jak w sercu wiosna?
Jadwiga

śmierć spłaca dług
zaciągnięty przy narodzinach

***

Elżbieta Leśniak

Moja miłość to marzenie
Niespełnione
Moja miłość to ocean
Łez
Moja miłość to myśli
Szalone
Moja miłość to tęsknoty
Kłębek
Snuje się za mną, snuje…
I tylko Ty o tym nie wiesz
I nic nie czujesz
Jadwiga
***
Przez Ciebie się uśmiecham
Przez Ciebie idę na przekór
Przez Ciebie widzę lepiej
Wybudowałeś mur wokół mnie
a mnie wyrosły skrzydła
To co boli stało się nadzieją
Joasia
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P

Rola pracownika OPS
w procesie zdrowienia osób
z doświadczeniem
kryzysu psychicznego

omoc społeczna jest jednym z najważniejszych elementów systemu wsparcia społecznego. W 1923
roku weszła w życie pierwsza ustawa o opiece społecznej. Wynikało z niej jednoznacznie, że rolą państwa
jest zaspokajanie ze środków publicznych niezbędnych,
życiowych potrzeb osób, które trwale lub chwilowo nie są
w stanie samodzielnie ich zaspokoić. W okresie powojennym zmieniały się cele i formy świadczenia społecznego
wsparcia. Zaraz po wyzwoleniu (1945r.) niezbędna była
podstawowa pomoc, mająca charakter ratunkowy, która
wprost czerpała wzorce z przedwojennej ustawy, do której
nawet odnosił się stosowny dekret z 1947 roku. Co czwarty
obywatel naszego kraju wymagał pomocy doraźnej, zaspokajającej podstawowe potrzeby bytowe. W okresie reżimu
stalinowskiego w latach 1947–1958 nastąpił zastój w rozwoju społecznych służb. Dopiero w 1958 roku ponownie
zostały uruchomione działania pomocowe, dzielące się na
te o charakterze instytucjonalnym (domy pomocy społecznej) oraz pozainstytucjonalnym (środowiskowym), realizowanym poprzez system zasiłków w naturze lub usługach.
Cały ówczesny system formalnie funkcjonował w strukturach ochrony zdrowia przy ówczesnym Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej, co więcej, nazywany był właśnie
opieką społeczną, a nie pomocą społeczną. Z pozoru błaha różnica wyrazowa niesie kolosalne różnice semantyczne, bowiem pomoc w przeciwieństwie do opieki odnosi się
do działań mających na celu pomoc w usamodzielnieniu
się i wsparcie kienta, a nie wyręczenie w pełnionych przez
niego rolach czy realizowanych obowiązkach rodzinnych,
społecznych, edukacyjnych itp.
Pomoc społeczna – zgodnie z definicją Ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej ‒ to działalność mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub
odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz
tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. W swoich
działaniach ośrodki pomocy społecznej kierują się ściśle
określonymi przesłankami, których spełnienie uprawnia
nas – pracowników tych instytucji ‒ do podjęcia działań; są
nimi: ubóstwo, bezdomność, długotrwała lub ciężka choroba (m.in. zaburzenia psychiczne, choroby somatyczne,
otępienie, podwójne diagnozy), przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, w prowadzeniu gospodarstwa domowego czy w odnalezieniu się
na rynku pracy.
Z uwagi na bezdyskusyjną rolę, jaką pełnią ośrodki pomocy społecznej w obszarze wsparcia społecznego oczywiste
było uwzględnienie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy w procesie testowania innowa-
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cyjnego modelu środowiskowych centrów zdrowia psychicznego. Od 2018 roku na warszawskich Bielanach jest
realizowany partnerski Projekt pn. „Dezinstytucjonalizacja
szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawa”. Naszą misją wypracowaną w
Projekcie jest współtworzenie dobrostanu psychospołecznego społeczności lokalnej. Wśród zapisanych przez nas
kierunków znalazły się: skuteczna współpraca partnerów
formalnych i nieformalnych we wdrażaniu modelu, integracja społeczności lokalnej, profilaktyka, edukacja i przeciwdziałanie stygmatyzacji osób z doświadczeniem kryzysu
psychicznego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
oraz podmiotowość osób w kryzysie, wreszcie praca w duchu Dialogu Otwartego i utrzymanie osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego (OzDKP) w środowisku.
Obecnie bowiem podstawą programów oparcia społecznego dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego jest
właśnie środowiskowy model pomocy. W ostatnich latach
polska psychiatria odchodzi w dużym zakresie z leczenia
azylowego (tj. izolowania osób chorujących od ich środowiska) i rozwija swoje działania w kierunku leczenia środowiskowego. Wiele badań bowiem dowodzi, że najszybsze
i najlepsze rezultaty przynosi właśnie leczenie środowiskowe, odbywające się w najbliższym otoczeniu chorego. Nowoczesna psychiatria środowiskowa daje zdecydowanie
szersze możliwości pełnienia przez chorych ról społecznych, nawet mimo trwania epizodu choroby.1
Wszyscy działający w obszarze zdrowia psychicznego
mamy świadomość coraz powszechniejszego charakteru zjawiska kryzysu psychicznego, dotykającego osób w
każdym wieku, bez względu na płeć, status społeczny czy
ekonomiczny. Problemy w obszarze zdrowia psychicznego coraz częściej uważa się za choroby cywilizacyjne.
Powszechność tego zjawiska nie przekłada się jednak na
stan wiedzy i świadomości ogółu społeczeństwa, skłaniając tym bardziej do zajęcia się nim w sposób kompleksowy.
Służą temu zarówno działania podejmowane na poziomie
krajowym, jak i lokalnym. Jednym z nich jest nasz Projekt.
Z przeprowadzonych badań wynika, że na Mazowszu odsetek mieszkańców doświadczających zaburzeń psychicznych przynajmniej jeden raz w roku to 21,4%2. Co ważne,
obecnie zmianie uległa definicja zdrowia psychicznego,
bowiem nie oznacza li tylko braku choroby. Według Świato1
J.Cz.Czabała (2007): „Podstawowe zaburzenia psychiczne”, GWP,
Gdańsk
2
J.Moskalewicz, A.Kiejna, B.Wojtyniak (2012): Kondycja psychiczna mieszkańców Polski: raport z badań „Epidemiologia zaburzeń
psychiatrycznych i dostęp do psychiatrycznej opieki zdrowotnej red.
EZOP Polska”, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.

rysunek archiwum

wej Organizacji Zdrowia WHO „zdrowie psychiczne to stan
dobrego samopoczucia, w którym człowiek wykorzystuje
swoje zdolności, może radzić sobie ze stresem w codziennym życiu, wydajnie i owocnie pracować oraz jest w stanie
wnieść wkład w życie danej wspólnoty”3.
Bielański Ośrodek Pomocy Społecznej – partner w Projekcie „Dezinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawa” ściśle
współpracuje – w duchu dezinstytucjonalizacji – z powołanymi w ramach Projektu dwoma Środowiskowymi Centrami Zdrowia Psychicznego: jednym dla dzieci i młodzieży,
drugim dla dorosłych (ŚCZP DiM oraz ŚCZP D). OPS zaangażował do Projektu osiemnastu swoich pracowników, w
tym dwunastu pracowników socjalnych i pięciu asystentów
rodziny. W swojej pracy pracownicy socjalni wykorzystują
doskonałą znajomość środowiska swojego klienta w kontekście rodzinnym, społecznym i zawodowym. Czerpią z
doświadczenia długotrwałej pracy z Klientem i jego rodziną
opartej na zaufaniu, zbudowanej – niekiedy z ponadstandardowym nakładem czasu – relacji z Klientem. Wreszcie,
pracownicy socjalni i asystenci rodziny przez lata swojej
praktyki zdobyli ogromne doświadczenie w pracy z osobami w kryzysie psychicznym oraz długotrwale chorującymi
psychicznie.
W obecnych czasach należy mieć świadomość, że kryzys
psychiczny może stać się udziałem każdego z nas: czy
dotykając nas osobiście, czy dotycząc osoby z naszego
otoczenia. Obecny styl życia, postrzeganie wszystkiego i
wszystkich ‒ w tym także relacji ‒ w kategoriach atrakcyjności oraz przez pryzmat użyteczności, prowadzi do instrumentalnego podejścia do otaczającej nas rzeczywistości.
Nie pracujemy nad relacjami, wolimy zrezygnować z tych,
które niosą trudności niż pracować nad ich poprawą, odsuwamy się od kłopotów, nie próbując się z nimi mierzyć i
odwracamy od osób, których użyteczność towarzyska lub
zawodowa jest w danej chwili niezadowalająca. Wszystkie
te zjawiska niosą ze sobą ogrom psychicznych obciążeń,
zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Niezależnie

3
WHO Leksykon terminów. Psychiatria i zdrowie psychiczne, Światowa Organizacja Zdrowia, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
(2001).

od płci, wieku, zawodu, statusu czy charakteru wszyscy
są narażeni na kryzys, który może ich dotknąć. Bardzo
ważne jest, abyśmy nauczyli się rozpoznawać symptomy,
adekwatnie je nazywać – unikając stygmatyzacji, rozwijać
empatię i gotowość do niesienia bezinteresownej pomocy
i udzielania wsparcia. W takim duchu pracujemy w Projekcie, w którym wiele miejsca poświęcono profilaktyce i
uświadamianiu środowiska jak rozpoznawać niepokojące
symptomy, jak wesprzeć osobę w kryzysie oraz – w przypadku osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego – jak
o tę pomoc i wsparcie poprosić. Osoby w kryzysie, które zyskają w swoim najbliższym otoczeniu zrozumienie i
wsparcie oraz pomoc w utrzymaniu społecznych ról, zdecydowanie szybciej wracają do pełnego zdrowia. O tym jak
jednostka zachowuje się w sytuacji choroby decyduje to,
w jakim otoczeniu społecznym żyje. Świadczą o tym doświadczenia skandynawskie, z których czerpiemy w swojej pracy w Projekcie. Skandynawska praktyka ostatnich
trzydziestu lat wskazuje bowiem jednoznacznie, że kryzys
psychiczny uchwycony w pierwszym jego stadium, gdy
proces choroby jeszcze nie ma charakteru utrwalonego i
nie zdążył się rozwinąć w chorobę, daje ogromne szanse
na wyjście z niego bez szwanku.
Obecnie, dzięki realizowanemu Projektowi, opartemu na
idei środowiskowego wsparcia z jednej strony oraz dezinstytucjonalizacji z drugiej, mamy możliwość efektywniejszej pracy z osobami z doświadczeniem kryzysu psychicznego. W ramach testowanego środowiskowego modelu,
OPS wykorzystuje wszystkie formy wsparcia stosowane
w ramach pomocy społecznej. Są to: praca socjalna i
poradnictwo, pomoc finansowa i świadczenia materialne, świadczenia usługowe, poradnictwo specjalistyczne
(psychologiczne, uzależnienia, aktywizacja zawodowa),
mediacje, wolontariat, wsparcie asystenta rodziny, praca
z rodziną uwikłaną w przemoc w rodzinie (procedura Niebieskiej Karty), wreszcie specjalistyczne usługi opiekuńcze
SUO oraz współpraca z Bielańskim Środowiskowym Domem Samopomocy i Klubem Seniora. Tak jak w przypadku każdego naszego klienta i jego rodziny, wszelki rodzaj
wsparcia udzielany jest po przeprowadzeniu pełnej diagnozy sytuacji klienta i jego rodziny. Wówczas identyfikowane
są potrzeby i zakres potrzebnej pomocy – praca socjalna,
pomoc psychologiczna, finansowa, żywnościowa, a może
praca z jobcoachem czy też – w przypadku rodziny wieloproblemowej – wsparcie asystenta rodziny. Po wspólnym
wyznaczeniu celów i opracowaniu planu przystępujemy do
realizacji działań. Na koniec dokonywana jest ocena efektów, jakie dana forma wsparcia przyniosła. Ponadto pracownicy projektowi OPS ‒ pracownicy socjalni i asystenci
rodziny ‒ włączani są w działania prowadzone przez oba
Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego CZP, między
innymi w sesje Dialogu Otwartego prowadzone z najbliższym otoczeniem klienta, do którego zaliczani są właśnie
pracownicy socjalni czy asystenci rodziny, z którymi klient
pracuje już od dłuższego czasu. Pracownicy projektowi towarzyszą także swoim klientom w rozmowach z nauczycielami w szkołach i w załatwianiu różnych spraw urzędowych
oraz sądowych.
Katarzyna Czupryńska
socjolog
Warszawa”
Wystąpienie na II Kongresie Zdrowia Psychicznego
w Warszawie
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Aktywizacja zawodowa
osób chorujących psychicznie

C

– aspekt społeczny,socjalny i gospodarczy

elem niniejszego tekstu jest przedstawienie wniosków i
refleksji wynikających z 16 lat doświadczenia w prowadzeniu, wspólnie z osobami chorującymi psychicznie,
Pensjonatu i Restauracji „U Pana Cogito” w Krakowie. Pensjonat jest częścią krakowskiego systemu leczenia i wsparcia
środowiskowego dla osób chorujących psychicznie.
Dwie organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej oraz Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne” zjednoczyły wokół idei
utworzenia firmy społecznej zatrudniającej osoby chorujące
psychicznie duże grono osób, które wsparły ten pomysł, przyczyniły się do pozyskania terenu oraz środków finansowych
na jego realizację. Gmina Kraków przekazała na ten cel nieruchomość, która w kolejnym etapie, po wywiązaniu się Stowarzyszeń z podjętego przedsięwzięcia i uruchomieniu w 2003
roku działalności zakładu aktywności zawodowej, została
przekazana Stowarzyszeniom w wieczyste użytkowanie na
40 lat. W kolejnym kroku umowa z Katedrą Psychiatrii CMUJ
i powołanie Centrum Edukacji Cogito umocniło naszą misję
przełamywania istniejących stereotypów i stworzyło warunki
dla organizacji Akademii Liderów Cogito, która skupia ogólnopolski, samopomocowy ruch pacjentów .
W Pensjonacie pracuje 27 osób niepełnosprawnych i 10 członków kadry. Kluczem do sukcesu jest dobór kadry wspierającej,
którą tworzy zespół osób otwartych, pracowitych i zidentyfikowanych z jasno określonym celem, jakim jest prowadzenie
Pensjonatu wspólnie z osobami chorującymi psychicznie. To
ich zadaniem jest stworzenie poczucia bezpieczeństwa i stabilnych warunków do rozwoju samodzielności niepełnosprawnych pracowników.
Aspekt społeczny to przede wszystkim praca nad zmianą
wizerunku osób chorujących psychicznie, przełamywanie
negatywnych stereotypów na ich temat oraz idea świadczenia sobie pomocy podczas wspólnie wykonywanej pracy. Tak
więc wspierające środowisko pracy i duży poziom opieki nad
pracownikiem, to warunki niezbędne w procesie zdrowienia
osoby chorującej psychicznie. Jednak, aby praca temu procesowi służyła, codziennie trzeba stwarzać środowisko pracy
sprzyjające zdrowieniu. Składają się na nie osoby z otoczenia,
koledzy z pracy i przełożeni, jak również organizacja poszczególnych zadań, uważność na indywidualne ograniczenia i potrzeby pracowników, kontrolowanie poziomu stresu towarzyszącego wykonywaniu obowiązków.
Aspekt socjalny to możliwość zarobkowania, samostanowienia i zapewnienie warunków do rozwoju. Praca daje również
wsparcie i silny punkt odniesienia w momencie nawrotu choroby. Dla wielu osób chorujących psychicznie Pensjonat stał
się jedyną szansą na zatrudnienie i na zdobycie doświadczenia w roli pracownika. Ci pracownicy małymi krokami stawiają
czoła wyzwaniom dnia codziennego. Aktywizacja zawodowa,
poprzez odprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, daje możliwość korzystania z leczenia i przyczynia się do budowania zabezpieczenia na przyszłość w formie
renty lub emerytury.
Aspekt gospodarczy to zdolność generowania przez Pensjo-
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nat przychodów, zapewniających rozwój działalności usługowej, stabilność zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników
i realizację celów społecznych. Wykorzystanie potencjału
osób niepełnosprawnych jako pracowników to dodatkowe
możliwości ich wspierania. Zaniechanie aktywizacji zawodowej oznacza wyższe koszty opieki i leczenia osób chorujących
psychicznie, gorszą jakość ich życia, a także większe obciążenie otoczenia.
Prowadząc pensjonat niełatwo jest pogodzić cele społeczne
i gospodarcze. Niezbędne jest bowiem zapewnienie dużego
poziomu wsparcia pracownikom niepełnosprawnym przy równoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu oferowanych
gościom usług. Nasi klienci, płacąc za określony zakres i wysoki standard usługi, potwierdzają pośrednio wartość aktywizacji zawodowej i doceniają wysiłek i kompetencje osób, które
usługę wykonały. Dowodem na ich wysoką jakość jest powiększające się grono stałych gości i ponad 50% odsetek gości
zagranicznych, z 50 krajów świata.
Poza prowadzeniem Pensjonatu oba stowarzyszenia zajmują
się aktywizacją zawodową korzystając, ze środków unijnych,
w ramach programów krajowych i regionalnych. Możliwość
odbycia stażu czy subsydiowanego zatrudnienia daje osobom
chorującym psychicznie szansę na łagodne wejście czy powrót na rynek pracy.
Nasze wysiłki ukierunkowane są też jednocześnie na pracodawców, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego,
skupionych wokół idei aktywizacji zawodowej osób chorujących psychicznie.
16 lat doświadczenia skłania nas także do refleksji nad przyszłością. Jesteśmy świadomi wyzwań, jakie wynikają ze zmian
pokoleniowych i światopoglądowych, we współpracy z przedstawicielami pokolenia Y urodzonymi w latach 1980-2000.
Osoby te stawiają na rozwój osobisty i chcą, aby praca była
ich pasją, ale równocześnie nie lubią zobowiązań, odczuwają
lęk przed odpowiedzialnością, często nie robią dalekosiężnych planów i nie podejmują obowiązków, które jednoznacznie kojarzą się z dorosłością. Te zmieniające się uwarunkowania społeczne wymagają nowego podejścia do aktywizacji
zawodowej. Uważnego konstruowania zespołu pracowników.
Wyzwaniem na przyszłość jest kształtowanie etosu pracy,
wartości pracy wspólnej, wartości relacji i odpowiedzialności
za drugiego człowieka. Wszystkie te elementy są kluczowe
dla skutecznej aktywizacji zawodowej osób chorujących psychicznie.
Agnieszka Lewonowska-Banach
Dyrektor ZAZ Pensjonat i Restauracja „U Pana Cogito”
prof. Andrzej Cechnicki
Przewodniczący Zarządu Sekcji
Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP
Magdalena Słocińska
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii
i Opieki Środowiskowej
Kraków

Środowisko a rodzina
w kryzysie młodzieńczym
M
oje problemy ze zdrowiem psychicznym zaczęły
się, kiedy byłam nastolatką. Był to szok zarówno
dla rówieśników, jak i rodziny. Nic na to nie wskazywało. Atmosfera domu rodzinnego sprzyjała normalnemu rozwojowi. Miałam dobre wyniki w nauce, byłam
lubiana. Nie była to też sprawa dziedziczna. W pewnym
momencie przestało mi zależeć na wszystkim generalnie.
Poczułam się wyobcowana. W pierwszym etapie nie było
to widoczne dla otoczenia. Moje przyjaciółki i rodzeństwo
zapewniali mnie, że jest OK, nic się nie zmieniło. Ja jednak czułam, jak wycofuję się z życia i odczuwam lęk.
Kiedy analizowałam, z perspektywy czasu początki choroby psychicznej, zauważyłam kilka symptomatycznych
czynników, które mogły mieć wpływ na pojawienie się
kryzysu.
Ciekawy był zestaw ludzi w mojej klasie w liceum.
Rządziła elita złożona z osób silnych, przebojowych. Narzucali oni modę, styl życia , a osoby spoza, traktowali jakby były powietrzem. Ja zaistniałam w tej grupie
rządzących jako błazen. Cokolwiek mówiłam ryczano ze
śmiechu. Czułam presję, jeśli chodziło o moje upodobania. Bałam się przyznać , że lubię piosenki Czerwonych
Gitar i książki Agnieszki Siesickiej. Takie zainteresowania
to był obciach. Na topie były dzieła Prousta i Nietschego.
Dochodziło do takich absurdalnych sytuacji, że koleżanka
płakała, kiedy jej tato ubierał świeżo zakupiony garnitur
w kolorze fioletowym, bo ten kolor nie był akceptowany.
Popularna była wzajemna złośliwość w myśl zasady:
złośliwość jest oznaką inteligencji. Umiałam sobie poradzić w szermierkach słownych, wprowadzając w nie elementy dowcipu.
Jedna z niewielu nauczycielek szanowanych przez
uczniów naszej klasy, profesorka języka angielskiego,
zwracała się do nas zamiast: „proszę państwa”, „proszę
chamstwa”. Niektóre nauczycielki z płaczem wychodziły
w czasie lekcji, bo udowadniano im brak kompetencji.
Wydaje mi się, że taka sytuacja rodziła napięcie i nieustanny stres, żeby się utrzymać na powierzchni.
Miałam kilka dobrych przyjaciółek, z którymi uwielbiałam
spędzać czas oraz oparcie w rodzicach i rodzeństwie.
W tym okresie buntowałam się przeciwko rodzicom. Odrzuciłam ich system wartości, a sama nie miałam nic w
zamian. Kształtowało się moje poczucie wartości, które
wówczas było uzależnione od akceptacji i sympatii w
grupie rówieśników. W pewnym momencie nie mogłam
patrzeć w lustro. Odbijały się w nim oczy wypełnione
lękiem, takie jakie później zobaczyłam u pacjenta w głębokiej psychozie. Powiedziałam o tym siostrze. Ale ona
stwierdziła: „głupia jesteś, masz normalny wzrok”. Jednak wkrótce, kiedy spojrzała na mnie, rozpłakała się.
Zaczął się proces wycofywania w głąb siebie i odrywania
od realnego życia. Moja rodzina widziała, że coś niedo-

brego się ze mną dzieje. Próbowali mnie pocieszać, przytulać. Wtedy pojawiła się mania prześladowcza. Byłam
przekonana, że całe nasze mieszkanie jest na podsłuchu,
wszyscy ludzie na ulicy mówią o mnie i znają szczegóły z
mojego życia. Odbierałam też do siebie informacje, które
docierały do mnie z mediów. Moja siostra i mama uszyły
sobie właśnie, bardzo ładne skądinąd, szlafroki – w granatowe grochy, długie do samej ziemi. Ja myślałam, że
są esesmankami i bałam się ich. Tato zaprowadził mnie
do psychologa. Pani uspokoiła go, twierdząc, że to tylko
objawy depresji i że wkrótce powinny minąć. Skierowała
mnie na oddział dzienny kliniki psychiatrycznej. Zgłosiłam się tam, ale kiedy zobaczyłam chłopaka nafaszerowanego psychotropami, przestraszyłam się, że ja też
tak będę wyglądać i uciekłam. W zastraszającym tempie
pogłębiała się psychoza. W pewnym momencie przestałam czuć swoją tożsamość, nie potrafiłam się odnaleźć
nawet w świecie zwierząt. Nasilenie lęku było tak duże,
że zaczęłam okropnie krzyczeć w nocy. Rodzice wezwali pogotowie i rano zawieźli mnie na krakowską klinikę.
Byłam w świecie urojeń. Długo trwał mój pierwszy pobyt
na oddziale kliniki. Należałam do najcięższych przypadków. Rodzice i rodzeństwo współprzeżywali te traumy ze
mną. Gdy chodziłam po podłodze w świetlicy szpitalnej
w przekonaniu, że jestem kotem, moja rodzina nie miała pewności, że wyjdę z tego kryzysu. Odwiedzali mnie
często, modlili się za mnie, czułam ich troskę i miłość.
Pierwsza hospitalizacja trwała pół roku. Potem miałam
kilka nawrotów i wracałam do kliniki, gdzie doświadczyłam niesamowitej opieki całego personelu.
Panowała tam atmosfera, w której chciało się zdrowieć.
Wielokrotnie i na różne sposoby próbowałam sobie odebrać życie. Na szczęście Opatrzność Boża czuwała nade
mną.
Moje dalsze życie było przez wiele lat naznaczone walką z chorobą. Długi i trudny był proces zdrowienia. Doświadczyłam w tym zmaganiu wspierającej obecności
męża, rodziny, a także przyjaciół. Patrząc na te przeżycia z dystansu widzę, że moja choroba w jakiś sposób
była potrzebna do rozwoju i dostrzegam pozytywne owoce mojego cierpienia. Nie chcę przez to powiedzieć, że
każde cierpienie prowadzi do dobra. Zdaję sobie bowiem
sprawę z tego, że czasami ból może rodzić destrukcję.
Wydaje mi się jednak, że jest szansa wykorzystania tych
przykrych doświadczeń jako daru i przeżycia kryzysu
jako dezintegracji pozytywnej.
,
Aleksandra Kożuszek
Expert Cogito („Ex-Co”);
Akademia Liderów Cogito;
Polski Instytut Otwartego Dialogu
Wrocław
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Poezja jesienią
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ny „Wieczór poetycki” . Miał on miejsce w środę 9 października 2019 r.
w Pensjonacie „U Pana Cogito” przy
ul. Bałuckiego 6 w sali konferencyjnej.
Zadbaliśmy o wystrój wnętrza, na
stole, za którym zasiadali poeci czytający wiersze członków grupy, leżał popielaty z akcentami czerwieni
szal, a na nim rozrzucone kasztany.
Podobnie występujący ubrani byli w
popielato-czerwonych barwach.
W tle wybrzmiewała delikatna muzyka lutni.
Pani Profesor zrobiła, krótki wstęp
i… zaczęliśmy czytać.
Spotkanie było podzielone na trzy
części: pierwsza – „O miłości”, druga – „Marzenia poety” i trzecia –„To,
co nam pomaga? To, co nas wspiera”. Autorzy, których wiersze czytaliśmy to: Renata Skórnicka, Anna
Sawczak, Jolanta Janik, Justyna,
Lilu, „Szarota”, Michał Mryczko,
Monika Syc, Bolesław Gargol, Dorota Dużyk-Wypich, Barbara Banaś.
Miałam takie dziwne uczucie, gdy
słyszałam (czytane zresztą pięknie)

moje wiersze. Z jednej strony ‒ obawa, jak zostaną przyjęte, z drugiej
radość i satysfakcja.
W moim przekonaniu prezentowane
wiersze były barwne, soczyste i, co
najważniejsze, zmuszające słuchaczy do refleksji.
Mówiły o życiu zwykłym i niezwykłym, poruszały tematy codzienne
i wyjątkowe. Dotykały sensu chorowania i zdrowienia, sensu życia.
Tego, co najważniejsze.
Publiczność słuchała w skupieniu.
Gdy czytający zakończyli, dostali
oklaski na stojąco, a Pani Profesor
Anna Pituch-Noworolska otrzymała
w podzięce od nas bukiecik róż. Były
też słodycze i sok, przy których jeszcze dyskutowaliśmy o tym, jak słowo
kształtuje świadomość zarówno autora, jak i odbiorcy.
Uważam, że wieczór poetycki był
bardzo udany.
Jolanta Janik
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
Kraków

fotografia Barbara Banaś
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rzy Stowarzyszeniu „Otwórzcie Drzwi” działa grupa poetycka skupiająca ludzi, którym
w duszy „coś gra”. Kochają poezję,
umieją nazwać świat i to, co w nim
najważniejsze. Chcą przekazać innym swoje myśli i odkrycia…
Grupę, którą nazwaliśmy „Spacer z
poezją” prowadzi Profesor Anna Pituch-Noworolska, która oprócz tego,
że leczy chore dzieci, jest poetką i
członkiem Związku Literatów Polskich. Wydała kilka tomików poetyckich i tomik z prozą poetycką.
Spotykamy się raz w miesiącu w
środę o godzinie 18.00 przy placu
Sikorskiego 2/8, oczywiście w Krakowie (przy okazji zachęcam do
uczestnictwa). Każdy czyta swoje wiersze, dyskutujemy nad nimi,
a Pani Profesor pokazuje nam, co
można zmienić w wierszu, aby był
piękniejszy i mądry, aby niósł przesłanie. Uczy nas także interpretować poezję, co nie jest łatwą sztuką.
Bardzo lubię te spotkania, bo z
Panią Profesor można rozmawiać
na każdy temat, a ja, podobnie jak
nasza mentorka, zafascynowana
jestem kulturą średniowiecza. Odkryłam też inne wspólne zainteresowania różnymi postaciami, np.
prof. Andrzejem Szczeklikiem i jego
genialną twórczością czy rodem
Kossaków, a co za tym idzie malarstwem Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywojennego, a także
poprzez Simonę Kossak urokliwym
i tajemniczym światem dzikiej puszczy białowieskiej. Oczywiście rozmawiamy przede wszystkim o literaturze, współczesnej i dawnej, o
ciekawych aktualnych zjawiskach
artystycznych, a czasami o pytaniach, które stawia sobie człowiek,
takich samych od wieków.
Dzięki hojności Pani Profesor wydaliśmy trzy tomiki naszych poezji, nazywają się one : „Obraz w lustrze”,
„Odbicie nieba”, „Ptaki czasu”. Zawierają nasze wiersze i prozę poetycką.
W Tygodniu Zdrowia Psychicznego
nasza grupa zaprezentowała kolej-

Przedstawicielki grupy poetyckiej „Spacer z poezją”
od lewej: Elżbieta Leśniak, Anna Sawczak, Monika Syc,
Dorota Dużyk-Wypich, prof. Anna Pituch-Noworolska

Moja duchowość – specyficzna droga

O

d wielu lat rozmyślam nad tą tematyką. Zastanawiam się
w głębi siebie czy wierzę w Boga czy w reinkarnację?
Czy po prostu jestem ateistą? Może wierzę we wszystko, a może oszukuję się w czymś. Czym jest dla mnie Duchowość? Na pewno nie są to łatwe pytania, tym bardziej że łączą
się nie tylko z duchowością ,ale również z egzystencją człowieka i jego postrzeganiem świata. Niżej opiszę jak ja to wszystko
postrzegam i rozumiem.
Sama duchowość dla mnie to patrzenie przez pryzmat religii.
Wiary w coś lub kogoś, która pomaga w życiu, buduje wartości
i daje miłość, motywację, czy daje lepsze rozumienie świata i
ludzi. Odnosi się do stanu ducha, serca, jak i umysłu. Na pewno
nie jest czymś banalnie prostym jak wiązanie sznurówki u buta
czy otwarcie książki, wręcz przeciwnie ‒ jest dla mnie trudnym
tematem, ponieważ wiąże się z wieloma aspektami w naszym
życiu: religią, pracą, społecznościami czy bliskością i miłością.
Wiara w Boga jest warta tzw. świeczki, aczkolwiek jestem niepraktykujący. Nie lubię chodzić do kościoła, by się modlić. Jedynym moim takim ciekawszym spotkaniem było spotkanie w
kręgu duchowym w Dębicy. Było to spotkanie głęboko religijne
wraz z moją, wtedy, dziewczyną. Poczułem się raźniej w grupie, słysząc jak grupa świetnie dogaduje się, lecz po rozstaniu
z dziewczyną moja duchowość do odwiedzania takich miejsc
zaczęła mnie razić. Moim zdaniem tam, gdzie jesteś w danym
miejscu, tam też Bóg Cię wysłucha, jak przeżegnasz się. Praktykuje rozmowę o Bogu na zewnątrz z wieloma osobami i czuję,
że to jest właściwe i potrzebne. Wierzę w Boga, przestrzegam
dekalogu, ale nie umiem się już przekonać do Kościoła. Dla
mnie wiara to szczęście, które mogę znaleźć w drugim człowieku przez rozmowę i bycie przy nim, wspieranie go. Również modlitwę, bym Bóg dalej mi pomagał i, ja mógł dalej reszcie ludzi
pomagać w dalszym bytowaniu w świecie. Często jestem słaby
w wierze, ale mam ludzi obok siebie, którzy siłą i mocą swojego
ducha mi pomagają – tak według mnie działa Bóg. Jeśli chodzi o
cierpienie w wierze chrześcijańskie, to mam mieszane uczucia,
niby niosę tzw. swój krzyż cierpienia, ale z drugiej strony wierzę,
że kiedyś znajdę sposób na zatrzymanie koła cierpienia na tyle,
by nie przejmować się bardzo niepowodzeniami w życiu.
Jestem też głęboko przekonany, że moje życie nie jest ostatnim. Tak, wierzę, że reinkarnacja jest możliwa. Buddyzm jako
filozofia jest dla mnie ważna, hinduizm z bożkami mi nie pasuje,
aczkolwiek może łączyć z obcymi nawiedzającymi naszą planetę. Nie wierzę w te bożki, wiem, że musi ktoś sterować tym
światem, ale nie tyle osób na raz. Samo zagadnienie czasu dla
człowieka jest trudne, bo nie potrafimy objąć całego swojego
czasu w umyśle, a wierzę, że Bóg potrafi na dodatek dobrze
wie, co się dalej z nami stanie. Wcześniej myślałem, że jestem
ateistą, jednak jak popatrzę na kilka lat wstecz, to widzę swoje
życie przepełnione wiarą, nadzieją i miłością. Nie ignoruję ateistów ani też muzułmanów czy hindusów. Jednak wysadzanie
się, by zabić siebie w celu odkupienia duszy i przy okazji zabicia
dużej ilości ludzi jest moim zdaniem bezsensowne. Wierzę, że
każda religia prowadzi tylko do jednego – do szczęścia i pojednania!
Kolejną sprawą jest psychiatria i jak ona łączy się z duchowością. Moim skromnym zdaniem sama pomoc psychologiczna
jest szeroko pojętą pomocą. Nie tylko psychiczną, ale również
duchową – przez terapię związaną z problemami, lękami czy
obawami. Psychiatrzy pomagają często przez rady, zalecenia
czy samym byciem przy pacjencie. Jest to dla mnie dowód na
to, że Bóg przez nich działa dla dobra nas pacjentów. Poza tym
duchowość jest równoważna z psychiatrią, ponieważ buduje
wartości w społecznościach. Psychiatrzy, psychologowie i terapeuci te wartości w nas pielęgnują i budują na rozmowach,
przez co moim zdaniem, nasz duch siły i duch miłości rośnie.

Praca dla mnie to nie tylko praca nad pracą, ale przede wszystkim praca nad sobą! Wzmacniam ducha, psychikę i całe ciało!
Psychika łączy się ze stanem ducha przez, co moim zdaniem,
można rozpoznać, czy ma się lepszy dzień czy jakiś gorszy.
Wytrzymałość psychiczna jest dla mnie piorytetem, bo sporo
rzeczy musze pamiętać i nie mogę poddawać się znacznie presji czasu, bo wtedy mało pracy dziennej wykonam. Zmęczenie
pracą ‒ w moim przypadku – powoduje otwarcie się szerzej
przysłowiowych „drzwi” na rozwiniecie kontaktów ludzkich i dodaje pewności w życiu. Moim zdaniem, też praca nad duchem
poprzez rozwijanie się jest możliwa, poprzez różne kontakty
międzyludzkie i poszerzanie wiedzy o danej religii.
Jeśli chodzi o oszukiwanie się w wierze, to uważam, że to mało
realne. Argumentem jest to, że religia dla każdego jest inna,
choć prowadzi do tego samego. Każdy z nas jest inny, jest
osobnym „wszechświatem”. Tak samo jak w kosmosie, nie ma
takiej identycznej planety jak Ziemia. To samo tyczy się jednostki ludzkiej – nie ma identycznego człowieka, na przykład takiego jak ja. Nie potrafię oszukać się co do wyznawanej wiary,
ponieważ jestem szczery ze sobą i pracuję nad tym. Również
dlatego, że prawda jest dla mnie bardzo ważna i pielęgnuję ją w
sobie. Psycholodzy i psychiatrzy uczą mnie, jak nie oszukiwać
siebie i jak pracować nad swoją osobowością jak i duchowością. Kosmos rozszerza się i zmienia, tak samo jak mój duch
zmienia się i rozwija, przykładem jest wymiana zdań z innym
człowiekiem. W ten sposób poszerzam wiedzę o duchowości i
różnym jej spektrum.
Każdy z nas ma swoją indywidualną, jedyną w swoim, duchowość! Wiele nas w tej sferze łączy i dodaje otuchy i wiary w
lepsze. Jest dla mnie ważne, że moja duchowość jest rozwijająca się i pomaga innym ludziom, jak i mnie samemu. Mam
wielu nauczycieli w zrozumieniu duchowości i ciągle uważam,
że praca nad tą sferą życia jest istotna, daje mi dużo szczęścia
i wiary w siebie. Ostatnio na przykład zrozumiałem, że duże
zakwasy powodują może ból w wielu mięśniach, ale z czasem
gdy rozciąga się je w miarę intensywnie i regularnie, to takie
ćwiczenia bardzo hartują ducha. Duch w bólach psychicznych
też podupada mi często, ale wiara i nadzieja w lepsze z czasem
podbudowują Go na nowo.
Staram się nie krytykować czyjejś wiary, ponieważ nie do końca
mamy na nią wpływ, gdyż jesteśmy z różnych narodowości i
kultur. Gdy jesteśmy młodzi religia jest nam narzucana z góry i
nie mamy nic do gadania. Dopiero gdy jesteśmy dojrzali nasz
umysł szuka innych alternatyw, by szczęśliwiej żyć. Ze mną tak
było i wiem, że miliony ludzi tak ma i będzie miało. Duchowość
religijna to nie jest kara a pewnego rodzaju nagroda, lecz nie
wypada źle odbierać jej u innych narodowości, ponieważ wielu
ludzi w niej jest bardzo szczęśliwych i spełnionych.
Napiszę tylko o tym troszkę: gdy ciężko chorowałem moja duchowość była głęboko zaburzona. Wyznawanie wiary było dla
mnie trudne, co widać było, gdy modliłem się – stawałem przy
każdym kościele i modliłem się o jakieś dziwne rzeczy, albo stałem przy kościele i nie chciałem od niego odejść. Moja psychika
była słaba, i czułem się bardziej jak nawiedzony i opętany przez
różne psychozy niż głęboko szczerze wierzący. Ta wiara zmieniła się i rozwija w czasie remisji ‒ jak napisałem już wyżej.
Mam specyficzne podejście do sfery ducha i wiary, jednak rozwijanie duchowości to dla mnie proces ciągły, droga, która ciągle rozwija się i zmienia. Nie wiem gdzie mnie dokładnie doprowadzi, ale jestem pewien, że szczęście będzie w niej zawsze!
Bogusław Cegiel
Środowiskowy Dom Samopomocy
Kraków
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Wiadomości z kraju

poprzednim numerze wprowadziliśmy Czytelnika w temat
Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i
podstawowe informacje dotyczące II
Kongresu Zdrowia Psychicznego, w numerze bieżącym poszerzymy te zagadnienia o nowe fakty i informacje. Pilotaż
Centrów Zdrowia Psychicznego (CZP)
ruszył 1 lipca 2018 r. Umowy w sumie
podpisano z 27 CZP, a już teraz proces
kwalifikacji przeszły kolejne placówki i
w najbliższym czasie do obecnie funkcjonujących dołączy 13 kolejnych CZP.
Pilotaż będzie trwał 3 lata, początkowy
etap wdrażania projektu przewidywał, iż
obejmie on obszar zamieszkały łącznie
przez 10 proc. mieszkańców Polski, ale
po najbliższym rozszerzeniu będzie to
około 13 proc. (4,6 mln Polaków). Później
takie zmiany mają zostać wprowadzone
w całej Polsce. Osoba zgłaszająca się
do CZP w pierwszej kolejności trafia nie
do rejestracji, a do profesjonalisty (psychologa, pielęgniarki psychiatrycznej,
terapeuty środowiskowego) – natychmiast następuje kontakt z fachowcem, a
nie z rejestratorką. W przypadkach pilnych plan pomocy opracowywany jest w
ciągu maksimum 72 godzin od zgłoszenia się do Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego (PZK). Takie punkty muszą
być czynne nie krócej niż od 8 do 18 w
dni robocze. W PZK pacjent dowiaduje
się o możliwościach leczenia, a także
miejscach uzyskania świadczeń pomocy społecznej. CZP mają możliwość
zatrudniania asystentów zdrowienia –
osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego po odpowiednim przeszkoleniu. Są oni przy pacjentach, którzy nie
mają bliskich, towarzyszą im podczas
grupowych i indywidualnych zajęć terapeutycznych, wspierają swoim doświadczeniem rodziny osób chorujących.
Dr Marek Balicki, Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i
kierownik Biura ds. pilotażu NPOZP
podkreśla, że ze wstępnych informacji
z centrów wynika, że spadła liczba hospitalizacji. W pilotażu nie płacimy za
procedury, ale za opiekę nad daną populacją. Pilotaż daje więcej autonomii
dyrektorom centrów, bo to oni decydują
jak zorganizować pomoc dla danej społeczności. Pilotaż będzie realizowany do
połowy 2021 r., ale już w 2019 r. zostaną ustalone standardy opieki w centrach
zdrowia psychicznego. Będziemy wprowadzać zmiany w tym projekcie w miarę
jego trwania – mówi dr Balicki.
W skład CZP wchodzi co najmniej: po-
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radnia zdrowia psychicznego, zespół
leczenia środowiskowego (domowego),
oddział dzienny i oddział całodobowy.
W przypadku, gdy Centrum nie ma w
swojej strukturze którejś z wymienionych komórek, musi zawrzeć umowę z
podwykonawcą. Przez całą dobę w takim centrum musi być dostępny przynajmniej jeden lekarz. Polski wiceminister
zdrowia Zbigniew Król, koordynujący
program reform podaje, że reforma psychiatrii jest podzielona na cztery fazy
(opieka nad dorosłymi, opieka nad dziećmi i młodzieżą w kryzysie psychicznym,
leczenie uzależnień, programy leczenia
uzależnień behawioralnych). Wiceminister podał, że wspólnie z Ministerstwem
Sprawiedliwości będą pracować także
nad zmianami w opiece nad pacjentem
z chorobą psychiczną, który przebywa w
ośrodkach azylowych – chodzi o opiekę
nad osobami skazanymi lub po odbytej
karze.
Długo oczekiwanym wydarzeniem związanym ze zmianą polskiej psychiatrii był
II Kongres Zdrowia Psychicznego, który
miał miejsce 3.06.2019 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie pod hasłem
przewodnim „Zdrowie psychiczne dla
wszystkich”.
– To, jakie jest zdrowie psychiczne obywateli, każdego z nas, przekłada się na
siłę sprawczą i rozwój społeczeństwa w
wymiarze cywilizacyjnym, kulturowym
i indywidualnym przeżywaniu zadowolenia z jakości życia – mówił dyrektor
Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie prof. Heitzman w mowie otwierającej Kongres.
W gronie zaproszonych gości znaleźli się: przedstawiciel Prezydenta RP
Andrzeja Dudy Marek Rymsza, wiceminister zdrowia Zbigniew Król, przewodnicząca sejmowej komisji stałej ds.
zdrowia psychicznego prof. Józefa Hrynkiewicz, wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej, rzecznik praw obywatelskich
Adam Bodnar, prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Agata Szulc.
Honorowy patronat nad kongresem
sprawował prezydent Andrzej Duda. Patronatem objęli go także m.in. rzecznicy:
praw obywatelskich, praw dziecka i praw
pacjenta – Adam Bodnar, Mikołaj Pawlak i Bartłomiej Chmielowiec.
Dnia 15 maja 2019 odbyła się też konferencja prasowa II Kongresu Zdrowia
Psychicznego, zaś rzeczniczka prasowa
Kongresu – Katarzyna Szczerbowska –
wraz z jednym z inicjatorów Kongresu
dr Markiem Balickim zostali zaproszeni do wystąpienia w Dzień Dobry TVN.
Poniżej zamieszczamy link do nagrania:

https://dziendobry.tvn.pl/a/zaburzenia
-psychiczne-objawy-rodzaje-leczenie
W sesji plenarnej poruszono najważniejsze bieżące tematy w dziedzinie opieki
psychiatrycznej dorosłych i młodzieży,
stosunku do osób chorujących, reformy
roli ekspertów przez doświadczenie. W
swym ważnym, programowym wystąpieniu zatytułowanym „Reforma w Polsce –
pilotaż, dlaczego tak trudno, choć wszyscy tego chcą” dr Marek Balicki wskazał
na konkretne, dobre skutki reformy
opieki psychiatrycznej oraz rozwoju
psychiatrii środowiskowej: „Do centrum
zdrowia psychicznego zawsze można
przyjść bez wcześniejszego umawiania
się. Można uzyskać koordynatora i indywidualny plan terapii. Nie stwierdzono
skargi na brak przyjęcia kogoś, kto się
zgłosił do centrum. Były natomiast skargi na brak centrum zdrowia psychicznego na danym terenie”.
Środowiska działające na rzecz osób
chorujących psychicznie domagają się
w odczytanej na II KZP II Deklaracji Warszawskiej, m.in. by: nakłady na ochronę
zdrowia psychicznego bezzwłocznie
osiągnęły co najmniej średni w Europie
(5-6%) udział wśród ogółu wydatków na
zdrowie (szacunkowo wymaga to zwiększenia o 2/3 wydatków w populacji dorosłych i ich podwojenie w populacji dzieci i
młodzieży) – łącznie w przybliżeniu o nie
mniej niż 1 miliard złotych; zainicjowania
wielostronnych działań przeciwdziałających stygmatyzacji indywidualnej i
strukturalnej poprzez skoordynowaną
pracę podmiotów odpowiedzialnych za
prawo, kulturę, naukę, edukację, przekaz medialny, wzorce obyczajowe i inspiracje moralne nad przełamywaniem
powszechnych w tym zakresie stereotypów oraz niedopuszczalnej indolencji
i ignorancji oraz rozszerzenia zasięgu
programu pilotażowego CZP, pilnego
wdrożenia zmian w lecznictwie dzieci i
młodzieży oraz systemowej adaptacji
projektów dezinstytucjonalizacji realizowanych w ramach EFS.
Źródła:
www.prawo.pl/zdrowie/centra-zdrowia-psychicznego-wnioski-z-ich-pilotazu,347746.html;
kongreszp.org.pl; http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/805561; czp.org.pl
Jan Godyń
Akademia Liderów COGITO
Kraków
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News from Poland

n the previous issue we introduced
the subject of the Pilot Study of the
National Programme of Mental Health
Care and provided basic information
about the Second Mental Health Congress in Warsaw; in the current issue
we will expand these topics with new
facts and information. The Pilot Study
of Mental Health Centres (MHCs) was
launched on 1 July 2018. In total, contracts were signed with 27 MHCs,
whereas already now subsequent institutions have been qualified, in the wake
of which another 13 MHCs will start operation in the nearest future. The Pilot
Study is planned for 3 years. The initial
stage of the programme implementation
envisaged that the Pilot Study will cover
an area inhabited by 10% of the Polish population, while after the nearest
extension, it will be around 13% (4.6m
Poles). Later on, such changes are to
be implemented throughout Poland. In
the first place, a person who comes to
a MHC is not directed to registration but
to a professional (psychologist, psychiatric nurse, community care worker) – a
professional is immediately contacted,
not a registrar. In urgent cases, the
assistance plan is prepared within 72
hours of notification to the Notification
and Coordination Point (NCP). Such
points must be open at least from 8AM
to 6PM on working days. In the NCP, the
patient learns about treatment options
and places where they can obtain social
welfare benefits. MHCs have the possibility to employ Assistants in Recovery –
people with experience of mental crisis
after appropriate training. They assist
patients who have no relatives, accompany them during group and individual
therapeutic activities and support the
families of the ill with their experience.
Dr Marek Balicki, Minister for Health’s
Plenipotentiary for the National Programme of Mental Health Care and
Head of the NPoMHC Pilot Study Office,
emphasizes that preliminary information
from the centres shows a decrease in
the number of hospitalisations. “In pilot
study we do not pay for procedures, but
for the care provided to a given population. The pilot study gives more autonomy to the directors of the centres,
because they decide how to organize
help for a given community. The pilot
study will be carried out until mid-2021,
but already in 2019, standards of care
in MHCs will be determined. We will introduce changes to this project as it progresses.” says Dr Balicki.

The MHC includes at least: an outpatient mental health centre, a community
(home) treatment team, a day care centre and an in-patient unit. In case the
Centre does not have any of the above
mentioned units in its structure, it has to
conclude a contract with a subcontractor. At least one doctor must be available 24 hours a day in such a centre.
The Polish Deputy Minister for Health,
Zbigniew Król, who coordinates the reform programme, states that the psychiatric reform is divided into four phases
(care of adults, care of children and
adolescents in mental crisis, treatment
of addictions, treatment of behavioural
addictions). The Deputy Minister said
that together with the Ministry of Justice
they will also work on changes in the
care of patients with mental illness who
stay in asylum centres – it is about care
for convicted persons or after serving a
sentence.
A long-awaited event connected with
the change of Polish psychiatry was the
Second Mental Health Congress, held
on 3rd June 2019 in the Palace of Culture and Science in Warsaw, under the
motto “Mental Health for All”.
– The mental health of citizens, of each
of us, translates into the driving force
and development of society in the civilization, cultural and individual dimension
of experiencing satisfaction with the
quality of life – said the director of the
Institute of Psychiatry and Neurology in
Warsaw, Prof. Heitzman in the opening
speech of the Congress.
Among the invited guests were: Marek
Rymsza – the representative of the
President of the Republic of Poland
Andrzej Duda, Deputy Minister for
Health Zbigniew Król, Chairman of the
Sejm Permanent Committee for Mental
Health Prof. Józefa Hrynkiewicz, Deputy Mayor of Warsaw Paweł Rabiej, Ombudsman Adam Bodnar, President of
the Polish Psychiatric Association Agata
Szulc. The Congress was held under
the honorary patronage of President Andrzej Duda, as well as under the patronage of the following ombudsmen: Adam
Bodnar, Mikołaj Pawlak and Bartłomiej
Chmielowiec.
On 15th May 2019, a press conference
of the Second Mental Health Congress
was held, while the Congress’ spokeswoman – Katarzyna Szczerbowska
– together with one of the initiators of
the Congress, Dr. Marek Balicki, were
invited to give a speech on Dzień Dobry
TVN [Good Morning TVN]. The record-

ing can be found at: https://dziendobry.
tvn.pl/a/zaburzenia-psychiczne-objawy-rodzaje-leczenie
During the plenary session the most
important current topics in the field of
psychiatric care of adults and adolescents, attitudes towards the ill and the
reform of the role of experts through experience were discussed. In his important, keynote speech entitled “Reform in
Poland – a pilot study, why is it so difficult, although everyone wants it”, Dr.
Marek Balicki pointed to the concrete,
good results of the reform of psychiatric
care and the development of community psychiatry: “You can always come to
a Mental Health Centre without a prior
appointment. You can get a coordinator and an individual therapy plan. No
complaint was found about the lack of
admission of a person who came for
help to a Mental Health Centre. However, there were complaints about the lack
of a Mental Health Centre in the area.”
The communities acting for the benefit
of the mentally ill demand in the Second
Warsaw Declaration, read at the Second Mental Health Congress, among
other things, that the expenditure on
mental health care immediately reached
at least the European average (5-6%)
share in the total expenditure on health
(it requires an estimated increase of 2/3
of the expenditure in the adult population and its doubling in the population of
children and adolescents) – in total by
no less than 1 billion zlotys; initiate multilateral actions to counteract individual
and structural stigmatisation through
coordinated work of entities responsible for law, culture, science, education,
media, moral patterns and inspirations
to overcome stereotypes and unacceptable indolence and ignorance, as well
as to extend the scope of the MHC pilot
study, urgently implement changes in
the health of children and adolescents
as well as systemic adaptation of de-institutionalisation projects implemented
under the ESF.
Sources:
www.prawo.pl/zdrowie/centra-zdrowia-psychicznego-wnioski-z-ich-pilotazu,347746.html;
kongreszp.org.pl; http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/805561; czp.org.pl
Jan Godyń
COGITO Academy of Leaders
Kraków
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Overview of the issue

*Zamieszczamy krótkie streszczenie numeru w j. angielskim, aby poszerzać osobom chorującym psychicznie
dostęp do naszej publikacji także poza granicami Polski.
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n the 43rd issue of the “Dla Nas” magazine, you will find
a lot of information related to the Second Mental Health
Congress, which took place on 3 June 2019 in the Palace
of Culture and Science in Warsaw under the motto “Mental
Health for All”. In the opening speech of the Congress, Professor Heitzman, the Head of the Institute of Psychiatry and
Neurology in Warsaw, emphasized that “the mental health of
citizens, of each of us, translates into the driving force and development of society in the civilization, cultural and individual
dimension of experiencing satisfaction with the quality of life.”
The Second Warsaw Declaration, read during the Second
Congress, demanded, among other things, that expenditures
on mental health care should reach at least the European average (5-6%) share in total expenditures on health. Among
the important topics were the urgent implementation of changes in the treatment of children and adolescents and the Pilot
Study of Mental Health Centres. Each MHC should include:
an outpatient mental health centre, a community (home) treatment team, a day care centre and an in-patient unit.
In the article “Change Your Head – schizophrenia – don’t judge
– learn more”, a psychiatrist, Dr. Roman Ludkiewicz presents
“Examples of good practices in the promotion and prevention
of mental health illustrated with the example of a social campaign implemented by the Pomeranian Coalition for Mental
Health of the Ill, reduction of stigma and discrimination”. It is
particularly important to organize workshops for youth from
secondary schools, teachers, and educators, interested in
mental health promotion. A special educational board game
was created, which in an interesting way presents the problems of people in / after a mental crisis and of their families. A
person with experience of mental crisis, i.e. an expert through
experience (EX- IN), is invited to participate in the workshops.
An important topic in this issue of “Dla Nas” is stigma. This
topic is raised in the text “Stigma and Overcoming it” by Anna
Olearczuk and in “10 Theses on Stigma” by Professor Andrzej
Cechnicki. Anna Olearczuk reminds Gordon Allport, a 20th
century American psychologist, professor at Harvard University, who developed a “pyramid of hatred”. It shows how
harmful improper communication and bad words can be. The
lowest layer of the pyramid is hate speech, stigmatization with
words. Then follows the next, higher level - avoidance and
isolation... The next level is discrimination, another is physical
violence, and at the very top of the pyramid, like a ghastly
cherry on a cake of hatred, there is extermination. Professor
Andrzej Cechnicki, on the other hand, has prepared “10 Theses on Stigma”. These are: 1. the experience of stigma and
discrimination is common among mentally ill people, it also
affects families, carers, psychiatrists and psychiatry as fields
of science; 2. the stigma leads to the lack of social bonds and
to alienation; 3. the stigma is often a greater burden than the
mental suffering of the ill; 4. while referring to the stigma, we
think about a social and internal stigma; 5. we can overcome
this stigma through education, together with people who have
experienced and overcome mental crises, as well as through
cooperation with the media, carefulness to stigma in language
and empowerment of persons in/after crisis; 6. there is a need
for a general orientation towards recovery through health policy reform, a shift from psychiatric to community care, profes-
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sional integration of people after mental crises and through
creation of conditions for education and development; 7. new
role of a patient needs to be accepted – there is a need for
more NGOs, all-Poland representation, larger participation in
peer-support and in Cogito Academy of Leaders, more Assistants of Recovery; 8. the media should be our ally 9. psychiatric care is discriminated in reference to financing. Thesis
10 reads: “In order to overcome the stigma, we need to implement the message of both Congresses and be aware that
we need to be persistent, because we want to build mental
health care based on values and oriented towards the needs
of suffering people. Such actions will strengthen social networks, build bonds and help to regain influence on the course
of treatment, recovery and one’s own life.”
Monika Anna Syc in the article “Assistant in Recovery. The
new role of people after social crises” presents the criteria for
this new profession, writes about places and goals of work,
tasks of assistants, benefits and difficulties at work.
In Dr. Dawid Kruk’s article “ENMESH 2019”, the author briefly presents the issues raised at the Conference held on 6-8
June 2019 in Lisbon, which focused on mental health services. The most emphasised subjects of those raised during
the conference were the global aspects of mental health and
the state of health care in the so-called third world countries.
The author assesses the global state of mental health as
very bad and lists the reasons for this state of affairs. He also
mentions a speech by Anna Bielańska, who presented a case
study of a patient treated with psychodrama. Anna Liberadzka and Jan Godyń talked about the Cogito Academy of Leaders. Dr. Kruk draws attention to the growing psychiatrisation
of societies.
The aim of Agnieszka Lewonoska-Banach’s text “Professional activation of the mentally ill – social, communal and
economic aspects” is to present conclusions and reflections
resulting from 16 years of experience in running the “At Mr.
Cogito’s” Guesthouse and Restaurant together with mentally
ill people.
Katarzyna Czupryńska in her article “The role of emergency
centre employees in the process of recovery of people with
the experience of mental crisis” describes social welfare units
as one of the most important elements of social support.
In the “testimony” by Aleksandra Kożuszek entitled “Community and family in adolescent crisis”, the author shows how the
pathological school environment contributed to the origin of
her mental illness and how her family helped her to recover.
She stresses that, in her opinion, this illness was somehow
necessary for the development of her personality and today
she sees the positive fruits of her suffering.
In a short essay “Poetry in the season of Autumn” Jolanta Janik describes a poetic group formed by the “Open the
Doors” Association and a wonderful poetic soiree organized
during the October Human Week by poets. Bogusław Cegiel
in the text “My spirituality – a specific way” shares with readers his spiritual experiences at different stages of his life.
Polish text of the Overview: Jolanta Janik
Translation: Jan Godyń

“Słońce w kwiatach”
Jest jak mój ciepły szept
W twoich pachnących włosach.
Ono w nie dniami tchnie
Miłość jak ja w ciebie po nocach.
One piękne rosną w polu
Dzieciom co biegają we wakacje.
Miłość do nich po społu.
Dzielę z tobą i za nie cię tak chcę.
Nasze romantyczne słońce
Czy ty mnie często w cieple opalisz ?
Bo mojej tęsknoty ku żonce
W domu moi przyjaciele nie ogrzali.
Kwiatów nikt nie przecenił
Bo całe są z mej do słońca miłości.
Nic jej przecież nie zmieni- Myśląc to - wciąż jesteśmy radośni.
Czy mogę ci ich bukiet dać
W dowód swojej wiernej miłościKiedy się w nim razem tak
Leżąc upoimy zielnych wonią roślin?
Marcin Franaszek
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