Praca

Kultura

Duchowość

Życie codzienne i niecodzienne
ISSN 1734-7041

nr 46

wrzesień 2020 r.

Czasopismo Środowisk Działających na Rzecz Osób Chorujących Psychicznie

Wspieramy solidarnie
reformę psychiatrii dzieci i młodzieży.

Nastolatki i ich problemy

Słowem wstępu
M

łodzi ludzie są przyszłością społeczeństw. Gdy dorosną będą kształtować świat.
Okres dojrzewania to czas ogromnej zmiany w życiu człowieka, chyba nie ma większej w naszym życiu. Zmienia się nasze
ciało i umysł, uczymy się samodzielności,
by jako dorośli zapewnić sobie byt i brać na
siebie różnego rodzaju odpowiedzialności.
W tym przełomowym czasie, będącym
pewnego rodzaju kryzysem samym w sobie,
prowadzącym do zbudowania czegoś nowego – swojej dojrzałości, nie zawsze jest łatwo.
Musimy obrać drogę edukacyjną i zawodową, ustalać relacje rodzinne i towarzyskie, zrozumieć świat, który jest inny od
świata dziecka. To okres intensywnych poszukiwań, prób i błędów, tworzenia i weryfikacji ideałów. To jak podróż w nieznane i
eksploracja nowych miejsc.
Spory odsetek młodzieży doświadcza jednak w tym okresie kryzysu zdrowia psychicznego.
Temu poświęcony jest ten numer czasopisma.
Młodzi nierzadko doświadczają lęku, depresji czy psychozy.
Wszyscy żyjemy w systemach, a najbardziej podatne ogniwa systemu chorują,
dlatego potrzebne jest im wsparcie, by się
wzmocnić.
Niestety, z tym wsparciem w Polsce dla
młodzieży, jak opowiada nam dr Krzysztof
Szwajca z Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie, jest źle.

Odpowiedzią na tę złą sytuację jest rozpoczęta dopiero co reforma sytemu pomocy psychiatrycznej dla młodzieży – warto
zapoznać się z tym, jakie są jej założenia
i co już, przez te kilka miesięcy, udało się
zrobić dobrego, a opowiada nam o tym w
wywiadzie Pełnomocnik do spraw reformy
psychiatrii dzieci i młodzieży Pani Profesor
Małgorzata Janas-Kozik.
Reforma ta rzeczywiście budzi nadzieje –
oby się powiodła!
W numerze znajdziemy też opowieści beneficjentów psychiatrii o czasie swojego dorastania i problemach zdrowia psychicznego, które już wtedy dały o sobie znać. W ten
sposób oswajają oni swą trudną przeszłość.
Pokazujemy dobre praktyki na przykładzie Środowiskowego Centrum Zdrowia
Psychicznego Warszawa-Bielany.
Redaktorka Jolanta Janik pięknie opowiada i przybliża nam postać pionierki systemowego wsparcia dla dzieci i młodzieży w
kryzysie – Profesor Marii Orwid.
Wielkim osiągnięciem było też utworzenie szkoły przy Klinice Psychiatrii Dzieci
i Młodzieży w Krakowie, gdyż szkoła jest
przecież jednym z najważniejszych miejsc
w życiu młodych ludzi.
Najlepiej zapobiegać rozwojowi kryzysów psychicznych, by zdrowia, które nasz
wielki poeta z Czarnolasu słusznie nazywa
szlachetnym, nie stracić.
z-ca Redaktor Naczelnej
Monika Anna Syc
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Opieka nad zdrowiem psychicznym =
zapobieganie zaburzeniom + leczenie,
jeśli jednak wystąpią + rehabilitacja,
jeśli pozostawią niedobre następstwa
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łowa jakich używamy, żeby porozumieć się z innymi, mają
znaczenie dla osiągnięcia celu.
A porozumiewamy się między innymi
po to, żeby wyrazić swoje poglądy, żeby
zgłosić swoje potrzeby, żeby uczestniczyć w podejmowaniu decyzji.
Wyrażenia takie jak: profilaktyka
zdrowia psychicznego, psychiatria dziecięca, czy asystent zdrowienia mają
tę słabość, że, zrozumiałe w wąskim
kręgu, mogą być pojęte przez tych, do
których je kierujemy niezgodnie z intencją mówiącego. Asystent zdrowienia to
pojęcie całkiem nowe i wymaga objaśnienia. Inaczej z profilaktyką zdrowia,
bo ten oksymoron (chronić zdrowie czy
chronić przed zdrowiem?) nabrał już
znaczenia hasła i może raczej uśpić
uwagę słuchacza i czytelnika niż ją pobudzić. Z psychiatrią dziecięcą sprawa
ma się jeszcze inaczej. Niby wiadomo
co to jest psychiatria, a dziecięca, że
zajmuje się dziećmi. A młodzież? Nazwa
się wydłuża. Na dodatek psychiatria to
medycyna, a lekarze i pielęgniarki już
dawno nie są wyłącznymi pracownikami
opieki nad zdrowiem psychicznym. Ta
ostatnia nazwa obejmuje wszystkich,
łącznie z asystentami zdrowienia. Więc
poprawniej, w sensie poprawności politycznej, nie pomijającej roli żadnego z
zaangażowanych, byłoby mówić: opieka nad zdrowiem psychicznym dzieci,
młodzieży i ich rodzin, a nie psychiatria
dziecięca i młodzieżowa, bo to „lekarzocentrycznie”.
Opiekować się zdrowiem psychicznym dzieci, młodzieży i ich rodzin – to
znaczy chyba opiekować się zdrowiem
psychicznym wszystkich ludzi. Każdy
człowiek jest przecież członkiem jakiejś
rodziny. Czy aby nie jest to zadanie
szczytne, ale niemożliwe do wykonania?
Zdrowie psychiczne wymaga nieco innej troski niż zdrowie ciała. I chociaż jest
ważnym składnikiem ludzkiego zdrowia,
to trzeba o nim myśleć i mówić odrębnie,
kiedy myśli się i mówi o opiece nad zdrowiem. Trzeba też zwracać nań szczególną uwagę. Łatwiej o nim zapomnieć niż
o zdrowiu ciała, zwłaszcza w polityce i
przy dzieleniu pieniędzy.
Nadto czynniki zagrażające zdrowiu
psychicznemu, całkiem podobnie jak
COVID-19 czy bakterie, naruszają je
różnym ludziom w różnym stopniu. Nie

każdy po spotkaniu prątka Kocha umierał na galopujące suchoty. Odporność
(zwłaszcza po wprowadzeniu szczepień
BCG) pozwalała ciału uporać się z infekcją. Prężność psychiczna pozwalająca
uporać się ze stresującymi przeciwnościami jest trudniejsza do zdefiniowania
niż odporność immunologiczna. Podobnie jak zaburzenia immunologiczne są
łatwiejsze do uchwycenia niż ranliwość
psychiczna.
Lata starannych badań przyniosły
wyniki pozwalające twierdzić, że zaburzenia zdrowia psychicznego rozwijają
się u tych ludzi, którzy są najsłabszymi
subsystemami w systemach, których są
członkami. Tymi najsłabszymi są dzieci, ludzie starzy i ci, którzy przechodzą
właśnie przez przełomy bio-psycho-społeczne: dorastający, ci, którzy zostają
właśnie rodzicami, przechodzą na emeryturę albo dotykają ich inne silne zmiany sytuacji życiowej.
Łączy ich to, że są mniej skuteczni w
domaganiu się ochrony, jakiej potrzebują.
Terminy, których użyłem są wynikiem
zastosowania matematycznej teorii systemów w naukach o człowieku. Teoria
systemów głosi, że każdy element rzeczywistości (będąc podsystemem w jakimś systemie) oddziałuje na inne elementy. Nie istnieje zatem człowiek, na
którego nie działają inni, ani on nie działałby na wszystkich tworzących z nim
system. Jednak siła wzajemnego wpływu poszczególnych elementów systemu
jest niejednakowa. Od czasów Newtona
wiemy, że jabłko spada na ziemię nie tylko dlatego, że ziemia je przyciąga, ale
ono także przyciąga Ziemię. Wiemy też
że słabiej, bo jego masa jest mniejsza
niż masa Ziemi.
Ponadto sam system dąży do utrzymania istniejącej sytuacji, nawet jeśli nie
jest korzystna ani dla całego systemu,
ani dla podsystemów. Dąży do utrzymania homeostazy, nawet kosztem subsystemów, oczywiście najsłabszych.
Posłużenie się przez nauki o zdrowiu
psychicznym i jego zaburzeniach teorią
systemów, opracowaną przez von Bertalanffy’ego w pierwszej połowie ubiegłego wieku, pozwoliło (między innymi)
na opracowanie terapii nazwanej systemową. Najbardziej znana jest jako forma
pomocy rodzinom, w których ktoś cierpi,
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a cierpienie to zostanie rozpoznane jako
zaburzenie psychiczne. W opiece nad
zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży mamy bardzo często do czynienia ze
„stawaniem” się zaburzeń w sytuacjach,
w których rodzina (system) utrzymuje
niekorzystną dla wszystkich członków
(podsystemów) sytuację. Jest to szczególnie wyraźne wówczas, gdy wynikająca z rozwoju przełomowa zmiana jaką
przechodzi dorastający, postrzegana
jest jako przyczyna niewydolności rodziny. Terapia jest w takich razach terapią
systemu, ale też zapobieganiem rozwijaniu się u adolescenta zaburzenia psychicznego lub jego terapią (czy innego
członka rodziny, który stał się pacjentem
psychiatrii).
Wielkie systemy, takie jak społeczeństwo gminy czy państwa nie poddają się

terapii systemowej, chociaż może szkoda. Nie oznacza to, że się nie zmieniają
i nie potrafią zmienić niekorzystnych dla
swoich członków (a więc dla siebie samych) sposobów działania. Teoria mówi
że podsystemy, których wpływ jest słaby
mogą się wzmocnić. Najbardziej znane
jest wzmocnienie wpływu przez wspólne
działania podsystemów, których głos indywidualny nie jest słyszany. Tu otwiera
się obszar wyposażania w siłę (z angielskiego nazywany „empoweringiem”).
Chyba najważniejsze jest w tym procesie odzyskanie pozycji podmiotu, a więc
osoby mającej głos i wypowiadającej
nim swoje zdanie. To jest jedno z zadań
„Dla Nas”, a realizacja tego zadania jest
jedną z treści tego zeszytu.
Zmiana może też być wynikiem reformy systemu. O tym też jest w tym ze-

szycie. O reformowaniu opieki nad zdrowiem psychicznym dzieci, młodzieży i
ich rodzin. Taka reforma jest konieczna,
chociaż wiemy z doświadczenia, że reforma systemu łatwa nie jest. W ostatnim
półwieczu piszący te słowa brał udział w
kilku, różnie realizowanych działaniach
zmierzających do zmian w tym systemie
opieki. „Coś” niweczyło zamiary. Oby
tym razem się udało.
Jacek Bomba
emerytowany profesor zwyczajny
CMUJ
były kierownik Kliniki Psychiatrii
Dzieci i Mlodzieży CMUJ
były kierownik Katedry Psychiatrii
CMUJ

Z czym przychodzą do mnie (do nas,
specjalistów zdrowia psychicznego)
młodzi ludzie?

O

dpowiedź na tak postawione pytanie tylko pozornie
jest prosta. Z wielu powodów.
Po pierwsze, niespecjalnie mają możliwość, żeby
„przyjść”. W Polsce psychiatria dzieci i młodzieży jest dramatycznie deficytowa – nie tylko jest mało psychiatrów dziecięco-młodzieżowych, ale, co gorsza, proporcjonalnie jeszcze mniej
jest zatrudnianych przez NFZ psychoterapeutów pracujących
z dziećmi i młodzieżą (a leczenie problemów psychicznych w
tym wieku, włącznie z najpoważniejszymi zaburzeniami, to
przede wszystkim psychoterapia). Drastycznie brakuje dostępu do darmowej psychoterapii. Jedna z najważniejszych
w pracy z tą populacją jej odmian, terapia rodzin, od lat jest
zbyt nisko rozliczana i w efekcie… prawie zanikła w instytucjach publicznej służby zdrowia. Struktura psychiatrii dzieci i
młodzieży jest archaiczna i oparta głównie na przepełnionych
oddziałach stacjonarnych oraz stu kilkudziesięciu poradniach
zdrowia psychicznego specjalizujących się w pracy z dziećmi
i młodzieżą. Aby więc otrzymać pomoc, trzeba się naszukać
specjalistów, wystać w długich kolejkach albo… po długim,
nieskutecznym oczekiwaniu na pomoc trafić w ostrym kryzysie, często z poważnymi zamiarami samobójczymi, do oddziału stacjonarnego. Oczywiście, bywa lepiej, istnieją miejsca
na mapie Polski, gdzie o psychoterapię jest łatwiej (choćby w
Krakowie) jeśli ktoś ma zdeterminowanych rodziców, to znajdzie pomoc w prywatnym gabinecie, często można uzyskać
wsparcie u specjalistów pracujących poza strukturami służby
zdrowia (pracownicy instytucji pomocy społecznej, poradni
psychologiczno-pedagogicznych czy szkolni pedagodzy).
Po drugie, dzieci i młodzież praktycznie nie zgłaszają się
same o pomoc. Nawet nie mogą – na leczenie osoby niepełnoletniej musi wyrazić zgodę opiekun prawny, z reguły rodzic,
a młodzi ludzie przychodzą do psychiatry czy psychologa właśnie z nim i często za jego namową. Decyzja o zgłoszeniu się
do specjalisty jest więc przedmiotem namysłu, dylematów, nieraz negocjacji i wahań całej rodziny. Często dzieci, a bywa że
i młodzież, w małym stopniu uczestniczą w podejmowaniu ta4

kich decyzji. Tak zwana „zgłaszalność” młodych ludzi jest więc
zależna w dużym stopniu od nastawienia rodziców, ich uważności na funkcjonowanie własnych dzieci, poglądów na temat
natury problemów prezentowanych przez nie i przekonań, co
może im pomóc. I oczywiście klimatu społecznego. Wydaje
się, że lęk przed psychiatrią maleje, choć nie wszędzie równie
szybko, jak w wielkomiejskiej klasie średniej, gdzie chodzenie
na psychoterapię czy zażywanie leków przeciwdepresyjnych
staje się niemal elementem stylu życia. Ale dalej się zdarza,
że jesteśmy zdziwieni, jak wiele wspólnych trudów związanych
z problemami młodego człowieka wytrzymała rodzina, zanim
zdecydowała się szukać pomocy. W każdym razie, zmniejszające się tabu psychiatrii daje naszym pacjentom szanse na
szybsze, a więc skuteczniejsze leczenie. Jest regułą, że im
szybsza identyfikacja problemów i wcześniejsze wsparcie dla
dziecka i rodziny, tym szanse na sukces są większe, a leczenie bardziej efektywne.
Z tej perspektywy niepokoi jeszcze jedno. Wiele zgłoszeń
do instytucji opieki nad zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży następuje na wniosek, na podstawie sugestii czy za
poradą innych profesjonalistów pracujących z dziećmi czy ich
rodzinami. W Polsce identyfikacja problemów jest opóźniona.
Stanowczo zbyt mało kierowanych jest do nas dzieci (a możemy wspierać już nawet noworodki, oczywiście pomagając ich
rodzicom, i jest to pomoc bardzo skuteczna), a „typowy” nasz
klient to już nastolatek, często z tak zwanymi zaburzeniami
eksternalizacyjnymi, czyli impulsywny i agresywny, z problemami z alkoholem czy innymi substancjami psychoaktywnymi,
z zachowaniami ryzykownymi i w ostrym konflikcie z rodzicami. Gdyby dotarł kilka lat wcześniej, znacznie łatwiej moglibyśmy mu pomóc. W Stanach Zjednoczonych prawie połowa
skierowań do agencji ochrony dzieci dotyczy młodych ludzi w
wieku przedszkolnym i młodszych.
A w Polsce? Nie mamy systemu ochrony dzieci. Co oznacza, że pomoc im jest rozproszona, przypadkowa, niezintegrowana. W krajach Zachodu psychoterapia dzieci jest fragmen-

tem zintegrowanych oddziaływań łączących pracę socjalną,
pomoc rodzinie z wrażliwością na potencjalną krzywdę dziecka, bowiem nieradzenie sobie dziecka i jego trudne zachowania mogą wynikać z krzywdzenia, którego doświadcza.
W każdym razie – nie tylko w Polsce, ale u nas szczególnie – dziecko najłatwiej będzie kierowane po pomoc, jeśli jest
dzieckiem przeszkadzającym, niegrzecznym, nadaktywnym,
trudnym czy „pokazującym” wyraźne, spektakularne objawy
(jak część młodzieży samouszkadzającej się – część, bo większość samookalecza się w samotności i nikomu nie pokazuje śladów). Mniejsze szanse mają te dzieci, które cierpią „do
wnętrza” – smutne, nieśmiałe, wycofane, lękowe, zalegające
przed komputerem, czy dzieci, które przeżyły poważną traumę
i cierpią z powodu jej następstw (nazywanych zespołem stresu pourazowego).
Słabo zauważamy dziecięce krzywdy, dziecięcą żałobę
i nieradzenie sobie, jeśli dziecko nie wyrazi ich w spektakularnej formie, a i wtedy bywa, że zajmiemy się objawami, a
nie przyczynami, które za tymi objawami stoją. Wyzwaniem
psychiatrii dziecięco-młodzieżowej jest czynienie jej wnikliwą,
wrażliwą na okoliczności, konteksty życiowe, przyglądającą
się życiu dziecka możliwie szeroko – jego sytuacji w rodzinie,
w szkole, w grupie rówieśniczej, stosunkowi do ciała (szczególnie zmieniającego się, dojrzewającego ciała u młodzieży),
poczuciu satysfakcji albo jej braku. Bowiem siada przed nami
młody człowiek, który nie tylko ma „objawy”, ale ma swoje
różnorodne światy – historii rodzinnych, swojej klasy szkolnej, przyjaciół i gier w Internecie, ma jakieś sąsiedztwo, pasje
(bywa, że dla nas egzotyczne), plany na przyszłość, konstruującą się seksualność, kłótnie o korzystanie z komórki czy godziny powrotu do domu.
Zaburzenia psychiczne u dzieci zmieniają się wraz z wiekiem, nieraz znikają same, kiedy indziej „obrastają” nowymi.
Przykładowo, jeśli nie pomożemy dziewczynce, którą często
boli brzuch (a bóle brzucha u dzieci to jedne z najczęstszych
znaków przeciążenia, lęku, nieradzenia sobie), to za cztery,
pięć lat z dużym prawdopodobieństwem będzie nastolatką z
zaburzeniami depresyjnymi. Trochę nie ma więc znaczenia,
na co teraz dziecko choruje, ma znaczenie – jakie ma wsparcie w rodzinie i poza nią, jakie ma mocne strony, jak reguluje
swoje emocje i w ilu obszarach potrafimy mu pomóc. Bowiem
zadaniem psychiatrii nie jest łagodzenie objawów (a w tej roli
świetnie sprawdzają się leki) i nie jest tylko wyleczenie z zaburzenia, które osoba prezentuje obecnie. Psychiatria dziecięca
ma rolę prewencyjną – ma wyposażyć młodego człowieka w
możliwości psychiczne, które pozwolą mu być bardziej odpornym na czekające go dolegliwości życiowe tak, aby nie zachorował za lat dziesięć czy dwadzieścia. Dobrze leczone dzieci
będą dorosłymi ze znacznie mniejszym ryzykiem zachorowania na „dorosłe” zaburzenia psychiczne.
Ale każdy z nas, kiedy jego bliski ma problemy, oczekuje
diagnozy. Nazwanie uspokaja i wytycza kierunek działań. W
psychiatrii obserwujemy triumf „prostych” diagnoz, szczególnie tych, które związane są ze zmienionym funkcjonowaniem
mózgu. Nieraz wydają się zbyt proste. Szerokie rozpoznawanie zaburzeń hiperkinetycznych (ADHD) sprawiło, że w Stanach Zjednoczonych 8-10% dzieci w początkowych klasach
szkoły podstawowej przyjmuje leki „na nadpobudliwość”, niektóre z nich – niepotrzebnie. W ciągu ostatnich trzydziestu lat
nastąpił trzydziestokrotny wzrost rozpoznań zespołu Aspergera. Można dyskutować na temat użyteczności poszerzenia
kryteriów diagnostycznych, które ten wzrost umożliwiły, ale
jedno jest pewne: coraz więcej młodych ludzi słabo sobie radzi w kontaktach z innymi, słabo „czytają” sytuacje społeczne,
nie rozumieją intencji swoich rówieśników, w efekcie wycofują
się z relacji na żywo i uciekają w świat Internetu. A zarazem
dzieciństwo z tabletem czy telefonem komórkowym upośledza

te umiejętności, które potrzebne są, aby dobrze sobie radzić w
kontakcie twarzą w twarz. Dzieci i młodzież urodzone po 1993
roku nie pamiętają już świata sprzed powszechnego dostępu
do szerokopasmowego Internetu.
Młodzi ludzie, którzy przychodzą do nas, specjalistów zdrowia psychicznego, są inni niż my, gdy byliśmy w ich wieku.
Wychowali się z Internetem, ale bez podwórek, w zmieniających się rodzinach. Obserwujemy w nich demokratyzację
relacji z dziećmi, zmniejszenie przemocy. Rodziny są coraz
mniejsze, w 53% polskich rodzin dzieci nie mają rodzeństwa,
coraz powszechniejsze jest też samotne rodzicielstwo, a zarazem współczesna, mała rodzina daje więcej uwagi i czasu
swoim dzieciom.
A jednak w krajach Zachodu następuje gwałtowny wzrost
liczby dzieci i młodzieży diagnozowanych i leczonych z powodu zaburzeń psychicznych. I wynika to nie tylko z poprawy
dostępności leczenia i większej wrażliwości na losy dzieci. Ten
wzrost ma swoje odzwierciedlenie także w wynikach badań
socjologicznych. W Stanach Zjednoczonych, szczególnie od
2012 roku, gwałtownie rosną wskaźniki depresji, prób samobójczych, samookaleczeń czy poczucia samotności. Maleje
liczba młodych ludzi z zaburzeniami zachowania, czyli z wysokim poziomem agresywności. Te zmiany obserwujemy także
w Polsce.
Na depresję chorujemy coraz częściej i w coraz młodszym
wieku. Bywa, że dotyka ona już małe dzieci, zwykle jest wtedy
związana z realnym przeciążeniem dziecka, jego cierpieniem
wobec zbyt trudnej rzeczywistości, w której nie dostaje wystarczającego wsparcia od bliskich. Jednak prawdziwa eksplozja depresji przychodzi wraz z początkiem adolescencji
(tak nazywamy czas bycia młodzieżą, między 12. a 18. rokiem
życia). I wtedy niekoniecznie dotyczy już realnych, życiowych
problemów, częściej – nieradzenia sobie ze zbyt wyśrubowanymi oczekiwaniami wobec siebie i z porównywaniem swojego życia do innych żyć, które – szczególnie podglądane przez
Internet – wydają się dużo ciekawsze i bardziej udane.
Ale nie warto narzekać na Internet. Zmienił wszystko – funkcjonowanie mózgów, koncentrację uwagi, sposoby przyjaźnienia się czy wchodzenia w seksualność. Jednak prawdziwym
problemem staje się dla niewielkiej grupy dzieci i – przede
wszystkim – młodzieży (szacowanej na 2-4% populacji), która ucieka w Internet od przytłaczających ją problemów. Zwykle ci młodzi ludzie pochodzą ze „słabszych” rodzin, nie mają
umiejętności cenionych przez rówieśników, mają mało bliskich
osób i… uciekają od realności w łatwiejszy świat internetowego zabijania potworów czy grania w piłkę w najlepszych drużynach świata. W Internecie znajdują to, co trudno im znaleźć
w klasie czy sąsiedztwie – satysfakcję, poczucie mistrzostwa,
możność bycia dumnym.
Coraz więcej młodych ludzi wycofuje się ze świata. Coraz
częściej opuszczają szkołę, bywa, że na wiele miesięcy zalegają w domu. Żyją w nocy, śpią w dzień, boją się przekroczyć
próg swojego domu, wstydzą się swoich dawnych kolegów.
Coraz więcej wiemy o licznych związkach między ciałem
i psychiką. Są one szczególnie ważne u dzieci i młodzieży,
bowiem właściwe dla tego wieku trudności w myśleniu symbolicznym i niskie umiejętności psychologicznego opowiadania
o sobie sprawiają, że nieraz kryzysy psychiczne możemy obserwować wyłącznie poprzez dysfunkcje ciała i zmiany zachowania. Dolegliwości bólowe, osłabienie, złe funkcjonowanie
przewodu pokarmowego, problemy ze snem często są bezpośrednio związane z problemami emocjonalnymi.
Młodzież (szczególnie dziewczynki) często nie akceptuje
swojego zmieniającego się ciała i atakuje je. Niektórzy mają
zaburzenia jedzenia, anoreksję czy bulimię, inni – samookaleczają się. Problem ten dotyczy już prawie dwudziestu procent
młodzieży w krajach Zachodu i… podobnie w Polsce. Jeże-
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li samouszkodzenia stają się częste i przewlekłe – mówią o
poważnym problemie z regulacją emocji i bezwzględnie wymagają pomocy. Tym bardziej, że nieleczona młodzież, która
się powtarzalnie samouszkadza, ma zwiększone ryzyko prób
samobójczych i samobójstwa dokonanego. A to duży problem
psychiatrii młodzieżowej. W Polsce, w tej grupie wiekowej,
śmierć z powodu samobójstwa jest drugą z najczęstszych
przyczyn zgonów.
Jest źle. Może sytuacja się zmieni. Ruszyła reforma psychiatrii dzieci i młodzieży. Właśnie się zaczyna. Przed dwoma

Oswajanie przeszłości

oje problemy zaczęły się wraz
z końcem podstawówki. Gdy
ktoś pyta mnie o przyczynę
zaburzeń psychicznych w tamtym czasie, zwykle wymieniam rozstanie z klasą, do której byłam bardzo przywiązana
oraz trudności z nawiązaniem kontaktów w gimnazjum. Choroba alkoholowa
mojego taty, jak i samo dojrzewanie z
pewnością też wpłynęły na rozwój mojej
psychozy.
Miałam niecałe 14 lat, gdy zaczęłam
chodzić po domu bez celu. Początkowo
brałam udział w zajęciach szkolnych i
próbowałam odrabiać lekcje, lecz stopniowo traciłam zdolność koncentracji i
coraz trudniej było mi wykonywać codzienne czynności. W związku z tym, za
zgodą dyrekcji, przez trzy tygodnie nie
chodziłam do szkoły. Z tamtego okresu
pamiętam sytuację, w której mama przyniosła mi talerz pierogów i poszła z tatą
odwiedzić wujka. Kiedy wróciła, dalej
stałam w pokoju przy biurku, a jedzenie
pozostało nietknięte. Nie byłam w stanie
zjeść, mimo że byłam głodna. Zrobiło
mi się przykro, bo mama rozpłakała się,
ale nie potrafiłam zareagować w żaden
sposób.
Moje zachowanie mocno odbiegało
wtedy od normy. Czułam się zagubiona, wręcz skrajnie bezradna. Jednak nie
przejawiałam agresji i dlatego nie trafiłam do szpitala. Korzystałam natomiast
z konsultacji psychiatrycznych i przyjmowałam leki przeciwpsychotyczne
(Pernazynę). Dowiedziałam się wtedy
od mamy, że jako niemowlę doznałam
wstrząsu w wyniku gorączki i lekarz powiedział, że w przyszłości mogę mieć
problemy z funkcjonowaniem układu
nerwowego.
Powyżej opisany epizod trwał około
miesiąca. Leki, spotkania z panią doktor,
jak również zaangażowanie mojej mamy
pomogły mi wrócić do normalności.
Wierzę, że nie bez znaczenia pozostały
też modlitwa wstawiennicza i spacery z
przyjaciółką. Ukończyłam pierwszą klasę gimnazjum z dosyć dobrymi wynika-

6

dr n. med. Krzysztof Szwajca
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mi, po czym pojechałam na obozy młodzieżowe i wakacje z rodziną.
Choroba dała o sobie znać dwa lata
później, gdy chodziłam już do innego
gimnazjum. Nie było mi łatwo odnaleźć
się w nowej szkole. Przeżywałam też
zauroczenie, bez pewności, czy było
odwzajemnione. Do tych czynników dołączyły kryzysy zdrowotne w najbliższej
rodzinie. Mój tata, który często nie radził
sobie ze stresem wykonywania zawodu
lekarza, trafił do ośrodka leczenia alkoholizmu i depresji. Dodatkowo moja
babcia znalazła się wtedy w szpitalu.
Bardzo martwiłam się o moich bliskich.
Ta trudna sytuacja wywołała u mnie hipomanię. Podczas bezsennych nocy
pisałam wiersze lub absurdalne SMS-y
do znajomych. Pewnego razu wydawało
mi się, że spiker z programu radiowego
zwraca się do mnie. Wywieszałam też
ubrania w różnych dziwnych miejscach
w domu. Byłam pełna energii i werbalnie
agresywna wobec innych. Silna psychoza zakończyła się hospitalizacją. Być
może udałoby się jej uniknąć, gdybym
nie wyrzuciła do śmieci recepty na lek
Depakine, który działa wyciszająco.
Spędziłam półtora miesiąca w Klinice
Dzieci i Młodzieży przy ul. Kopernika w

Krakowie. W pierwszym tygodniu bardzo dużo spałam pod wpływem silnych
leków. Nie zawsze czułam się tam bezpiecznie. Zdarzało się też, że to ja sprawiałam problemy. Do dziś z uśmiechem
wspominam jedną sytuację. Podczas
spaceru z sympatycznymi terapeutami wsiadłam nagle do autobusu i pojechałam odwiedzić ciocię. Odpoczęłam
u niej dłuższą chwilę, po czym rodzice
przyjechali po mnie, by odwieźć mnie z
powrotem do szpitala. Choć ta ucieczka nie trwała długo, to jednak napełniła
mnie dużą dozą satysfakcji. Z czasem
nawiązałam relacje z innymi pacjentami.
Z jedną osobą przyjaźnię się do dziś.
W kolejnych sześciu latach moja choroba wracała jeszcze cztery razy. Od
2012 roku jestem w remisji. Udało mi się
ukończyć studia filologiczne i założyć rodzinę. Mimo że wciąż odczuwam skutki
uboczne leków, które do dziś zażywam,
to jednak nauczyłam się to akceptować i
w pełni cieszyć życiem.
Anna Sawczak
Akademia Liderów Cogito
Kraków

rysunek Anna Baka

M

miesiącami powstały pierwsze ośrodki psychiatrii środowiskowej, które mają stać się zaczątkiem nowej, trójstopniowej,
bardziej nowoczesnej struktury, w której dostęp do pomocy
psychologicznej i psychoterapeutycznej będzie łatwiejszy.
Trzymajmy kciuki, żeby się udało.

W

ywiad z prof. Małgorzatą Janas-Kozik ‒ Pełnomocnikiem do spraw reformy w psychiatrii dzieci i młodzieży, specjalistą psychiatrii dzieci i młodzieży i
specjalistą pediatrii, Kierownikiem Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
oraz kierownikiem Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II
w Sosnowcu.

Rachela Antosz-Rekucka (dalej R.A.R.): Dzień dobry,
bardzo dziękujemy, że zgodziła się Pani z nami porozmawiać
mimo wielu obowiązków.
Profesor Małgorzata Janas-Kozik (dalej prof. J.K.): Zawsze chętnie – jak tylko podołam tej roli (śmiech).
Monika Syc (dalej M.S.): Pani Profesor, dlaczego w Polsce
potrzebna jest reforma psychiatrii dzieci i młodzieży?
Prof. J.K.: Myślę, że z kilku powodów. Po pierwsze, system, który obecnie działa w Polsce jest niewydolny. W Polsce
jest taki model leczenia i korzystania z pomocy, który – jeśli
byśmy go zobrazowali w postaci piramidy – ma za podstawę,
niestety, oddziały całodobowe. Czyli gros pieniędzy i funduszy,
które przekazuje płatnik, idą na leczenie szpitalne, które jest
drogie. Nie ma takiego systemu na świecie, który takie koszty
olbrzymie by zniósł. Oddziałów całodobowych w Polsce mamy
34. Potem mamy oddziały dzienne, których jest niewiele więcej
– 38. I wreszcie mamy 166 poradni zdrowia psychicznego dla
dzieci i młodzieży, w tym poradnie leczenia autyzmu, ale one
tak naprawdę stanowią szczyt piramidy. Innymi słowy, opieka
psychiatryczna dzieci i młodzieży w Polsce jest zinstytucjonalizowana i to nie jest dobre. Głównym celem reformy jest dezinstytucjonalizacja i w miarę możliwości zrównanie dostępności
dla pacjenta ze środowiska wielkomiejskiego czy mniejszego
obszaru. Na czym ma ona polegać? Miejscem pierwszego
kontaktu dla pacjenta i jego rodziny jest środowiskowa poradnia psychologiczno-psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży, która stanowi pierwszy poziom referencyjny i jest podstawą
piramidy. Chcemy uzyskać takie rozłożenie środowiskowych
poradni psychologiczno-psychoterapeutycznych dla dzieci i
młodzieży, miejsc pierwszego kontaktu, żeby były jak najbliżej
pacjenta. A u nas pacjent to niekoniecznie pojedyncza osoba,
w 99,9% to rodzina, ale też otoczka społeczna, głównie szkoła.
Chcę jeszcze zaznaczyć, że to jest reforma, która nie pójdzie
rewolucyjnie – ona idzie ewolucyjnie, dlatego że musi się także
zmienić nasze, profesjonalistów, myślenie. Prace nad reformą
trwają nieprzerwanie od kilku lat.
R.A.R.: Jakie zmiany systemowe zakłada reforma?
Prof. J.K.: Bardzo duże. Założyliśmy na początku, że reforma u nas idzie dwutorowo. I co jest ważne, że nie jest pilotażem, ale właśnie reformą systemową, czyli zmiany, które są
wprowadzane, są wprowadzane od razu na stałe, docelowo.
Oczywiście zawsze z uważnością na niedociągnięcia czy słabe
strony i z sukcesywnym ich poprawianiem. Dlaczego dwutorowo? Bo z jednej strony to są udogodnienia skierowane do
pacjenta, a z drugiej strony to jest cały system szkolenia kadr
– musi ktoś pracować w nowym systemie i z nowym myśleniem. To, co jest wielką rewolucją, to założenie, że pierwszym
kontaktem dla dziecka, pacjenta, dla rodziny wcale nie musi
być kontakt z lekarzem psychiatrą dzieci i młodzieży. Toteż
pierwsze poziomy referencyjne, które powołaliśmy, to są środowiskowe poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne dla
dzieci i młodzieży, w których strukturach nie pracuje lekarz psychiatra dzieci i młodzieży. Pracują psycholodzy, psychotera-

peuci dzieci i młodzieży,
terapeuci środowiskowi
dzieci i młodzieży, psycholodzy kliniczni dzieci i młodzieży. I to jest
to pierwsze sito, gdzie
praca powinna głównie
skupiać się w środowisku. Stąd konieczność
współpracy ze szkołą,
z OPS-em i oczywiście
z rodziną. I już muszę
powiedzieć, że przed
wprowadzeniem
lockdownu i przed covidem
138 kontraktów zostało
na zdjęciu
zawartych na pierwszy
poziom
referencyjny.
prof. dr hab.
Kolejnym novum jest, że
Małgorzata Janas-Kozik
tam obowiązuje płacenie pakietowe, a nie rozliczenie fee for service. Docelowo tych
poradni pierwszego poziomu referencyjnego ma być 300, bo
chcemy, żeby było tyle poradni, ile powiatów. Dodatkowo, jest
tak pomyślane rozłożenie środowiskowych poradni psychologiczno-psychoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, że na
cztery poradnie pierwszego poziomu przypada jeden poziom
referencyjny drugi. Poziom referencyjny drugi to jest poradnia
zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, i tu po raz pierwszy pojawia się lekarz psychiatra oraz oddział dzienny, opcjonalnie hostel. Ja też chcę, żeby panie wiedziały, że to, co ja
teraz mówię, to zdążyło już być zmienione. Bo np. myśleliśmy,
że powinien też być na drugim poziomie taki zespół terapeutyczny, który idzie do środowiska. Ale krótka praktyka pokazała, że nie musi być, bo to jest zadanie pierwszego poziomu
referencyjnego.
R.A.R: Żeby się nie dublowały.
Prof. J.K.: Tak. Poza tym to są kwestie rozliczeń finansowych. Jak wykazywać, że zadania pierwszego i drugiego poziomu nie pokrywają się? To są pewne takie organizacyjne, ale
też finansowe kwestie, szalenie ważne dla przejrzystej kontroli, zarówno dla świadczeniodawcy, jak i płatnika. Poradnia
zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży to nie jest dla nas
nowość, bo to już mamy; w Polsce działają już poradnie i oddziały dzienne psychiatryczne dla dzieci i młodzieży. Rozmowy
teraz się toczą, jak zrobić, żeby tam nie było finansowanie fee
for service. Na drugi poziom referencyjny konkursy niestety nie
odbyły się, dlatego że przeszkodził nam lockdown i koronawirus. I nie potrafię powiedzieć, kiedy one będą odwieszone, no
bo też nie wiemy, jak się sytuacja w kraju, ta epidemiologiczna,
rozwinie jesienią. Ale założenie jest takie: pierwszy poziom to
taki, gdzie powinni trafić wszyscy pacjenci. Bo to jest profesjonalna pomoc, niestygmatyzująca, gdzie może być pełna
diagnoza psychologiczna, pełna konceptualizacja psychoterapeutyczna leczenia i tam dopiero jest odpowiedź, czy pacjent w
ogóle potrzebuje konsultacji psychiatry dzieci i młodzieży. Jeżeli tak, to jest drugi poziom referencyjny, jeżeli potrzebny jest
psychiatra dzieci i młodzieży i wiadomo, że osoba nie utrzyma
się w pierwszym poziomie, gdyż będzie jej potrzebna pewna struktura, bo struktura już jest lecząca. Strukturą staje się
oddział dzienny, ale przychylny, w którym osoba spędza tylko
część dnia i wraca do swojego środowiska, przy tym najlepiej
połączony ze szkołą. I w oddziale dziennym pacjent jest tak
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długo, dopóki będzie to konieczne, ani jednego dnia dłużej,
bo on ma wrócić do środowiska, do swojej szkoły, do pracy w
środowisku, czyli do poziomu pierwszego referencyjnego. I kolejna rzecz, każdy pacjent, rodzina, musi mieć case managera.
Czyli musi być jedna osoba, która tego pacjenta przeprowadzi
i on o tym wie. Bo tak, to zobaczcie, co się dzieje. Pacjent wychodzi w starej strukturze z oddziału i jest zostawiony samemu
sobie. I co on ma robić? Gdzie ma trafić? I pacjent nie ma tego
przewodnika i jest mu szalenie trudno.
M.S.: Jest w ogóle bardzo mało tych oddziałów dziennych w
starej strukturze.
Prof. J.K.: Tak, w starej strukturze jest mało, jest 38 ‒ dlatego
chcemy zwiększyć ich ilość, a na cztery środowiskowe poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży ma być jeden drugi poziom, szacunkowo jeden poziom drugi
referencyjny na powiat. Tak, żeby trzeci poziom referencyjny,
czyli oddział całodobowy psychiatryczny dla dzieci i młodzieży
był naprawdę szczytem góry lodowej i ostatecznością. Pacjent
w szpitalu ma być jak najkrócej, a potem musi znaleźć miejsce
gdzieś niżej. Oddziałów całodobowych psychiatrycznych dla
dzieci i młodzieży mamy 34. I ich liczba może być wystarczająca, problemem jest nierównomierne ich rozłożenie. Są takie
plamy w Polsce, gdzie nie ma w ogóle oddziałów, są takie –
gdzie jest ich dużo. Te oddziały będą zawsze potrzebne. Ale
naprawdę powinny być ostatecznością, na jak najkrótszy czas,
bo to jest zawsze wyrwanie młodego człowieka ze środowiska,
trauma – dla dorosłego to jest trauma, a co dopiero dla dziecka
czy adolescenta. W psychiatrii dzieci i młodzieży część oddziałów jest w szpitalach wielospecjalistycznych dziecięcych i to
jest super, dlatego że jest pełny dostęp do diagnostyki. Poza
tym nie stygmatyzuje to tak pacjenta. Ale to też rodzi pewne
trudności – np. kwestia obsady dyżurów. Łatwiej znaleźć dyżurnych w szpitalu psychiatrycznym niż w wielospecjalistycznym dużym szpitalu dziecięcym.
R.A.R.: A, Pani Profesor, jak długo potrwa reforma?
Prof. J.K.: Myślę, że ją trzeba umieścić w latach – nie w
roku, tylko w perspektywie trzech-czterech lat docelowo. Już
wprowadzenie pierwszego poziomu referencyjnego i praca tych poradni przez kilka miesięcy, zrodziły pewne pytania
świadczeniodawców do nas, do Ministerstwa głównie. Poza
tym to też nie może być tak, że wszystko to, co stare, jest niedobre. Nie, pewne rzeczy można zaadaptować, wykorzystać
to, w czym mamy duże doświadczenie. I myśleć, co robić, żeby
docelowo było jak najlepiej. Jeśli np. jest oddział całodobowy w
dużym szpitalu psychiatrycznym młodzieżowym, dobrze działający i w zasadzie nie ma możliwości na danym terenie jego
zmiany, to po co właściwie to zmieniać? Trzeba bardzo elastycznie na to popatrzeć, indywidualnie. Pewnie, że jest zarys,
ale myślę sobie, że dlatego to jest praca ewolucyjna, ewolucja
całego systemu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. I
nie ma innej możliwości.
R.A.R.: Pani Profesor, mówiła już Pani o tym, że udało się
rozstrzygnąć 138 konkursów na pierwszy poziom referencyjny.
Czy udało się wprowadzić jeszcze jakieś zmiany?
Prof. J.K.: Formalnie jedynie tyle. Ale pomimo że był okres
pandemii, dzięki naprawdę tytanicznej pracy Ministerstwa odbyły się też dwa webinary dla wszystkich świadczeniodawców
pierwszego poziomu referencyjnego. Zgromadziły bardzo dużą
liczbę uczestników, bo około dwustu pierwszy webinar i dobrze
ponad stu drugi, czyli było duże zainteresowanie. Rozmawialiśmy, jak ma wyglądać pierwszy kontakt i na temat diagnozy. Bo
przecież nie ma lekarza w pierwszym poziomie referencyjnym,
i nie może być rozliczanie poprzez kody F1. Jest już pewna
propozycja rozwiązania, wypracowana z Ministerstwem Zdrowia, w tej chwili to jest jeszcze dopracowywane z NFZ. Kiedy
wejdzie drugi poziom referencyjny ‒ nie potrafię powiedzieć.
W zasadzie drugi poziom jako taki jest, on działa na starych
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zasadach, są poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży i oddziały dzienne psychiatryczne dla dzieci i młodzieży,
mamy pewne doświadczenie, mniejsze lub większe, gorsze lub
lepsze, ale mamy. Teraz czekamy, kiedy będą konkursy, trudno
mi powiedzieć, kiedy dokładnie, bo sytuacja epidemiologiczna
jest trochę nieprzewidywalna.
M.S.: A czy na drugim poziomie reforma też zakłada zwiększenie liczby tych ośrodków?
Prof. J.K.: Tak, oczywiście, i to zdecydowanie. Docelowo
ma być na cztery ośrodki pierwszego poziomu referencyjnego, jeden ośrodek drugiego poziomu referencyjnego, czyli na
powiat cztery ośrodki pierwszego poziomu referencyjnego i
jeden drugiego poziomu referencyjnego w przybliżeniu. Jeśli
jest ich 38, to ile ich ma być na 300 pierwszorzędowych? To
będzie przynajmniej podwojenie. I być może wtedy obecna
ilość trzeciorzędowych ośrodków (oddziałów całodobowych
psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży) wystarczy, tylko trzeba się zastanowić, czy takie ma być ich rozmieszczenie. Pustą
plamą jest Polska północno-wschodnia, tam nie ma nic. Tak,
że to też jest w planach Ministerstwa, żeby te plamy, gdzie nie
ma nic, zostały zagospodarowane. Żeby żaden pacjent nie musiał pokonywać takich strasznych kilometrów. Bo to jest bardzo
ważne, choćby kontakt potem z rodziną, z najbliższymi. Kwestia przepustek terapeutycznych. Jak to jest 200 kilometrów,
to się jeden dzień jedzie. A NFZ trzy doby refunduje na dobrze
udokumentowaną przepustkę terapeutyczną.
M.S.: Ten temat przewijał się już wielokrotnie, ale czy może
Pani jeszcze powiedzieć, jakie problemy pojawiają się przy
wprowadzaniu zmian?
Prof. J.K.: Po pierwsze: już to, z czym się skonfrontowaliśmy przy pierwszym poziomie referencyjnym, w obecnej sytuacji epidemiologicznej. Okazało się, że mamy szczytne założenia, ale nie ma możliwości środowiskowych porad w okresie
pandemii. Więc jaka alternatywa? Tylko wizyty online. Ale jak
mamy w takim razie rozliczyć ten okres trzymiesięczny, kiedy
był lockdown i kiedy pierwsze poziomy referencyjne nie mogły
się wywiązać z wymaganych wizyt środowiskowych? To jest
pierwsza trudność, która się pojawiła. Druga trudność to szkoła. Bo na pierwszym poziomie referencyjnym młody człowiek
uczęszcza do szkoły. Więc jak rozwiązać kontakty? To muszą
być umowy ze szkołą, bo każdy rodzic musi wyrazić zgodę na
to, by ktoś z placówki ochrony zdrowia wszedł do szkoły, rozmawiał z dzieckiem, z dziećmi w klasie. To są niby takie prozaiczne rzeczy, ale one są szalenie ważne i aktualne. Kolejna
rzecz: kadra. Na pierwszym poziomie referencyjnym założono
cztery etaty lub ich ekwiwalenty. Jeśli jest wizyta środowiskowa, to muszą pójść dwie osoby, nie ma możliwości, żeby poszło mniej. Więc to jest kolejna rzecz, jak to rozliczyć. Dalej, jak
jest spotkanie z całą rodziną, jak z kolei to rozliczać – no bo jeden punkt za całą rodzinę to nieopłacalne, nad tym pracujemy.
Już jesteśmy bogatsi o doświadczenie z pierwszego poziomu
referencyjnego, jak w takim razie przygotować drugi poziom
referencyjny, na co zwrócić uwagę.
M.S.: Czy przy tej reformie wzorujemy się na jakichś rozwiązaniach ze świata?
Prof. J.K.: Ja bym powiedziała, że nie, że to są doświadczenia polskich specjalistów, oparte na naszej rodzimej pracy,
trudnościach.
R.A.R.: Wspominała już Pani o tym krótko, ale proszę jeszcze trochę szerzej opowiedzieć, w jaki sposób reforma przewiduje rozwiązanie kwestii braku kadry i jej kształcenia?
Prof. J.K.: Już kształcimy kadrę. To, co jest ważne, to że
te szkolenia są w zdecydowanej większości za darmo. Mamy
szkolenia na terapeutę środowiskowego dzieci i młodzieży,
specjalizację z psychoterapii dzieci i młodzieży (z egzaminem
państwowym prowadzonym przez CMKP) i modyfikację specjalizacji z psychologii klinicznej z dodatkiem kilku miesięcy

szkolenia w psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, i psychologii rozwojowej. Sześć ośrodków wygrało granty i w sześciu
ośrodkach w kraju prowadzony jest program szkolenia, np.
w Krakowie, w Poznaniu, w Warszawie. Sama również mam
przyjemność kierować takim grantem szkoleniowym. Robię to
w konsorcjum z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pierwszy rok szkoleń, przynajmniej w
naszym ośrodku, jest już zakończony. Szkolenie terapeuty
środowiskowego dzieci i młodzieży trwa dwa lata, specjalizacja z psychoterapii dzieci i młodzieży – cztery lata, psychologa
klinicznego dzieci i młodzieży – cztery lata. Zaczniemy na zakładkę nabór na drugą turę szkolenia na terapeutę środowiskowego dzieci i młodzieży. Czyli było to tak przemyślane, żeby
najpierw rozpoczęły się szkolenia, a dopiero potem konkursy
na pierwszy poziom referencyjny. To był główny wysiłek, żeby
znaleźć kadrę, która poprowadzi pracę, dlatego system szkolenia trochę wyprzedził wprowadzanie pierwszych konkursów
na poziomy referencyjne ‒ dokładnie pierwszy poziom referencyjny.
M.S.: A jakie są różnice między rozwiązywaniem problemów
dzieci a młodzieży?
Prof. J.K.: Dzieci mamy niewiele w opiece psychiatrycznej.
Zwykle jeżeli dziecko zgłasza jakiś problem, to my pracujemy
z systemem. I to jest głównie problem dla pierwszego poziomu
referencyjnego. Zawsze jest tak, że w danym systemie choruje, pokazuje objawy najsłabsze ogniwo w danym systemie,
czyli dziecko. Dlatego pracujemy z całą rodziną. Natomiast z
młodzieżą już się pracuje dwutorowo. Bo trochę się pracuje z
adolescentem nad jego procesem separacji-indywiduacji – a
ten proces w obecnych czasach zupełnie zmienił się – a jednocześnie, niezależnie od diagnozy, pracuje się z systemem nad
procesami separacyjnymi, które są zawsze bardzo trudne. W
tak zwanej funkcjonalnej, zdrowej rodzinie też one są trudne.
R.A.R.: A czy może Pani jeszcze opowiedzieć coś o profilaktyce kryzysów u dzieci i młodzieży? Czy reforma również tu
zakłada jakieś rozwiązania?
Prof. J.K.: Powiem tak, ja nie zajmuję się profilaktyką. Ale
są trzy poziomy profilaktyki: uniwersalna, selektywna i wskazu-

jąca. Uniwersalna: tu jest olbrzymia rola szkoły w moim przekonaniu to powinno być na poziomie MEN-u, nie na poziomie
ochrony zdrowia, bo ochrona zdrowia to już jest wkroczenie z
leczeniem. Dalej jest profilaktyka selektywna, czyli skierowana do pewnych grup wyłonionych, które mogą być zagrożone
bardziej niż ogół społeczeństwa. I potem ta wskazująca, już
skierowana do konkretnych osób w kryzysie i ewentualnie ta
część profilaktyki mogłaby należeć do ochrony zdrowia. Ale
czy na pewno do profesjonalistów, czy nie do trenerów ochrony zdrowia psychicznego? Nie mam doświadczenia, bo ja się
tym nie zajmuję. Ja się zajmuję już leczeniem. Ale i to jest bardzo ważne. Profilaktyka powinna pójść równolegle, dlatego że
to pozwoli wyłapać pewne obszary czy pewne grupy o zwiększonym ryzyku kryzysu. A profilaktyka uniwersalna może dać
wgląd, dać lepsze rozumienie, inaczej – dać pewną uważność
na osobę obok, na to, że coś może się dziać. Niekoniecznie
problemy sprawiane przez ucznia to jest złe zachowanie – a
przecież łatwo jest nam tak interpretować. Uderzmy się w piersi – kiedy zwrócimy uwagę na własne dziecko? Wtedy, gdy
rozrabia, bo kiedy jest grzeczne, wszyscy się cieszą. Wszyscy
popełniamy ten błąd, wszyscy tak samo działamy, nie ma tu
wyjątków.
M.S.: Dobrze, to już wszystkie nasze pytania.
Prof. J.K.: Bardzo dziękuję paniom za rozmowę, naprawdę
z wielką przyjemnością odpowiadałam na pytania.
R.A.R.: To my pięknie dziękujemy za tak wyczerpujące odpowiedzi, za poświęcenie nam czasu.
Rachela Antosz-Rekucka
wolontariusz ‒ Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
Kraków
Monika Anna Syc
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
Kraków

Moje okienko
„Wypoczynek jako droga do zdrowienia”

Dzisiaj spotkałam się z koleżanką w depresji. Wróciła właśnie z odpoczynku „na łonie natury” i wróciła
czując się gorzej niż przed wyjazdem. Postanowiła więc wyjechać nad morze, aby… odpocząć.
I jak tu odpoczywać w chorobie, gdy wszędzie wieziemy ją ze sobą?
Są różne rodzaje wypoczynku. Może to być wyjazd, jakaś zmiana zwykłych, codziennych aktywności.
Ale wydaje się, że odpoczynek nigdy nie może być ucieczką od samego siebie. Wtedy może nam się co
najwyżej wydawać, że odpoczęliśmy, a problemy niestety wrócą ze zdwojoną siłą.
Myślę, że trzeba tu dotrzeć do źródła zmęczenia. Często może to być nieakceptacja siebie, wewnętrzne
konflikty, kompleksy, nałogi, zniewolenia, czyli to wszystko, co czyni człowieka nieszczęśliwym.
Dla mnie osobiście, ponieważ jestem osobą wierzącą, najlepszym odpoczynkiem jest modlitwa i nie dlatego, że daje mi zawsze wytchnienie, ale uczę się w niej prawdy o sobie, poznanie której daje wewnętrzną
wolność, nieodzowny warunek prawdziwego odpoczynku.
Ktoś może odnajdować tę prawdę podczas dobrze prowadzonej psychoterapii lub w szczerym kontakcie
z przyjacielem.
I myślę, że odnaleziona w ten sposób wolność, która daje szczęście, jest z nami wszędzie tam, gdzie jesteśmy i niezależnie od tego, czym się zajmujemy.
Anna Wilk
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Nastolatki w kryzysie
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burzliwych; w tym okresie dopiero uczymy
się samodzielności, odpowiedzialności i
rozwiązywania problemów. Gdy nastolatek jest wyposażony w tzw. odporność
psychiczną, to najpewniej przezwycięży
trudności, lecz jeśli jej nie ma i jest wrażliwcem, ucierpi jego kondycja psychiczna.
„Podczas dojrzewania psychicznego
nastoletni człowiek znajduje się w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia
pewnych zaburzeń i schorzeń z zakresu
psychiatrii” czytamy w cytowanym wcześniej artykule. Może, przykładowo, zacząć
odczuwać nieuzasadniony lęk, który, jak
czytamy w cytowanym już tekście, będzie
wtedy wynikiem tłumionych i skrywanych
emocji, a które powinny być przecież wyrażane na tym etapie ich szczególnego
natężenia ‒ rozwijają się zaburzenia lękowe. Może to być, przykładowo, nasilony
lęk społeczny, większy niż byłoby to w danych sytuacjach uzasadnione, prowadzący w konsekwencji do wycofywania się
z kontaktów i relacji z innymi ludźmi, tak
ważnymi i potrzebnymi do harmonijnego
rozwoju. Młody człowiek ma coraz mniej
znajomych, staje się samotny, może nie
mieć ochoty już chodzić do szkoły, spada
jego wydajność poznawcza, izoluje się,
popada w przygnębienie i smutek, co dodatkowo jeszcze nasila ten lęk, przed którym pragnie uciec. Jednakże wpadanie w
to błędne koło zaczyna proces destrukcji
osobowości czy zniekształcenia rozwoju,
zamiast wydobywania drzemiącego w
człowieku potencjału. W tym wieku mogą
wystąpić też depresja i problemy odżywiania, jak anoreksja czy bulimia lub samookaleczenia.
Tu potrzebna jest pomoc, informacje i
przekaz w szkole, w domu i w życiu publicznym o tym, że problemy zdrowia
psychicznego u młodzieży wymagają odpowiedniej reakcji, że jest przestrzeń, by o
tym mówić, by temu się przyjrzeć i wydobyć nastolatka z destrukcyjnego procesu
chorobowego utrudniającego jego optymalny rozwój i budowanie swego życia.
Dorośli muszą uświadamiać sobie wagę
problemu ‒ trudności emocjonalne przeżywane przez dzieci mogą być czasem
dla nich zbyt obciążające i nie leczone
mogą się tylko zaostrzać. W dalszej kolejności potrzebne jest odpowiednie wsparcie systemowe ‒ miejsca pomocy lekarskiej i psychoterapeutycznej, społecznej i
edukacyjnej dla dzieci i ich rodzin. Wobec
zaniedbania polskiej psychiatrii dziecięco-młodzieżowej ważne jest budowanie
efektywnego i dostępnego dla każdego
młodego człowieka nowoczesnego i przy-

jaznego systemu. Dostępność odpowiednich ośrodków w otoczeniu nastolatka z
trudnościami psychicznymi, ich kompleksowa oferta terapeutyczna to pilna potrzeba. Niech zniknie rzeczywistość bardzo
oddalonych od domów nielicznych oddziałów ‒ zaniedbanych, przepełnionych materacami na korytarzach, z przemęczoną i
zbyt małą kadrą specjalistów. Kto chciałby
zostać na takim obskurnym oddziale, by
leczyć się? Tylko chyba w ostateczności.
Takie zaniedbane miejsca odstraszają i
dodatkowo traumatyzują; gdy widzi się
taką placówkę, to chce się tylko uciekać,
a warto byłoby, aby panowała tam atmosfera bezpieczna i miejsce było zadbane,
by młody człowiek mógł przyjrzeć się
swym problemom. System efektywnych i
przyjaznych młodym pacjentom placówek
publicznych jest potrzebny, nie każdą rodzinę stać na prywatne leczenie i terapię,
a czasem konieczna jest hospitalizacja
całodobowa lub dzienna.
Polskiej młodzieży jest teraz trudno.
Spora jej część przeżywa trudności opisane powyżej. Statystyki samobójstw w
tej grupie wiekowej przerażają swoją częstotliwością, ośrodków jest jak na lekarstwo, a te istniejące są często zaniedbane
infrastrukturalnie i funkcjonalnie. Brakuje
lekarzy i pielęgniarek. Odpowiedzią na ten
stan wręcz klęski jest reforma psychiatrii
dziecięco-młodzieżowej, która rozpoczęła się w tym roku ‒ dostępność i jakość
pomocy są potrzebne teraz naszym dzieciom.
Monika Anna Syc
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
Kraków

rysunek Dorota Dużyk-Wypich
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iosna życia to wiek dojrzewania i wczesnej dorosłości, dorastanie ‒ przemiana dziecka
w dorosłego, trwająca kilka lat od około
12 roku życia. Dojrzewanie ma wymiar
fizyczny (np. zwiększenie masy ciała, cechy płciowe) i psychiczny (emocjonalny),
przy czym ten drugi może trwać znacznie dłużej i być trudniejszy dla młodego
człowieka i jego otoczenia, choć obydwa
zazębiają się i łączą ze sobą. „Człowiek
dojrzały emocjonalnie jest w stanie m.in.
świadomie wybierać wyznawane przez
siebie wartości czy wchodzić w dojrzałe relacje z innymi ludźmi, oprócz tego
jest on samodzielny i zdolny do myślenia abstrakcyjnego” (źródło: https://
www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/
rozwoj-osobisty/dojrzewanie-psychicznenie-jest-latwe-najczestsze-problemy-aaSYwW-FrZ4-SmpZ.html).
W okresie tym towarzyszyć nam mogą
duże rozterki i wahania emocjonalne, mające w efekcie prowadzić do rozwoju poczucia tożsamości, lecz czasem już wtedy
pojawiają się zaburzenia psychiczne. We
wspomnianym wcześniej artykule na portalu www.poradnikzdrowie.pl czytamy, że
„psychika dorastającego człowieka poddawana jest dość intensywnemu obciążeniu”. Jeśli nastolatek doświadczy wtedy
dodatkowo jeszcze traumy, znajdzie się
w trudnej sytuacji, może sobie nie poradzić, szczególnie gdy brakuje emocjonalnego (czy też materialnego) wsparcia
ze strony otoczenia. Rodzina i bliscy są
ważni dla młodego człowieka, a ich decyzje, komunikaty i postępowanie mają
tu ogromny wpływ. Niezmiernie ważni są
w tym okresie rówieśnicy i znajomi nastolatka ‒ tworzą się „paczki” koleżeńskie,
przyjaźnie i antypatie. Rówieśnicy mogą
też wykluczać z grupy czy szykanować
na różne sposoby, negatywnie wpływając
wtedy na samopoczucie kolegi czy koleżanki. Gdy trudności i problemy nastolatka
spotkają się z brakiem wsparcia środowiska rodzinnego i koleżeńskiego powstaje
silnie stresująca i przykra dla niego okoliczność, która może okazać się nie do
udźwignięcia i przyczynić się do rozwoju
zaburzeń zdrowia psychicznego. Czasem
układa się ciąg niepomyślnych dla dojrzewającego człowieka wydarzeń: trudne
doświadczenie, brak wsparcia rodziny,
odrzucenie przez rówieśników ze szkoły
i podwórka. Uwidacznia się tu ogromne
obciążenie emocjonalne, na które młody
człowiek może nie być przygotowany. Łączy się to z procesem zmian właściwych
wiekowi dojrzewania, już samych w sobie

rof. dr hab. Maria Orwid to wybitna i fascynująca osobowość. Urodziła się w 1930 r. w Przemyślu w rodzinie
zasymilowanej żydowskiej inteligencji. Ojciec Adolf
Pfeffer, którego uwielbiała, był adwokatem, matką była Klara z domu Weinstock. Marysia miała szczęśliwe dzieciństwo,
dostała taką dawkę miłości rodzicielskiej, która pozwoliła jej
przetrwać koszmar holokaustu, podczas którego zginęła prawie cała rodzina. Po wojnie przeniosła się z matką i ojczymem
do Krakowa, gdzie uczyła się w liceum urszulanek, a potem za
namową Stanisława Lema skończyła studia w Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika (dziś Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego). Jak wspominała, wybrała specjalizację w dziedzinie psychiatrii, bo chciała zrozumieć człowieka.
Do końca życia miała poczucie wstydu, że tak bardzo chciała przeżyć wojnę, choć w mojej ocenie to przecież naturalne.
Uważała też, że musi spłacić dług wobec tych, którzy zginęli.
Jej mistrzem był prof. Antoni Kępiński, guru krakowskiej
psychiatrii, który jako pierwszy w Polsce osoby chorujące psychicznie traktował z szacunkiem, a nawet z miłością.
Wprowadził tzw. społeczność, czyli zebrania całego oddziału, podczas których każdy, także pacjent, miał swobodę wypowiedzi. Starał się, żeby oddział przypominał dom, także wizualnie. Wprowadził też psychoterapię. Organizował stypendia
zagraniczne, sprowadzał literaturę światową, tak by klinika
była nowoczesna. Sama Maria Orwid była na szkoleniu podyplomowym w Instytucie Psychiatrii w Londynie.
Maria Orwid specjalizowała się w psychoterapii rodzin,
uważała, że gdy jeden z członków rodziny choruje, to choruje
cała rodzina. W czasie psychoterapii potrafiła jednocześnie
zachować dystans wobec rodziców i wobec dzieci. Rozumiała
ból rodziców i traumę, jaką przeżywa rodzina.
Szanowała pacjentów i potrafiła obdarzyć ich zaufaniem.
Zanim powstała Klinika Dziecięco-Młodzieżowa, był Klub
Pacjenta, do którego przychodzili pacjenci młodzieżowi z
różnych oddziałów. Spotykali się na psychoterapii grupowej;
grupę tę prowadzili Maria Orwid, Jacek Bomba i Wanda Badura. Spotkania odbywały się po południu, ponieważ nie było
formalnej zgody, żeby robić to w czasie pracy. Początkowo
spotkania grupy były raz czy dwa razy w tygodniu, a potem
pacjenci wymusili spotkania codzienne; po czym prowadzący
siedzieli w trójkę, dyskutowali i omawiali to, co się działo. Kiedy powstał oddział młodzieżowy, zaczęły się „czwartki”. To już
były klasyczne grupy Balinta, bo one także analizowały relacje
między personelem.
Maria Orwid zawsze podkreślała, że ona sama nie stworzyłaby oddziału młodzieżowego, to była praca całego zespołu terapeutycznego. Jej zasługą było wprowadzenie tzw. otwartych
drzwi i koedukacja, którą uważała za dobrą dla „rozchwianych”
adolescentów.
Profesor założyła pierwszą w Polsce Klinikę Dzieci i Młodzieży w 1978 r. W Kobierzynie był stacjonarny oddział dziecięcy, który zasadniczo różnił się w szkoleniu i przygotowaniu
personelu. Został on zlikwidowany w 1989 r., kiedy klinika
wróciła na ul. Kopernika. Maria Orwid uważała, że szczególnie dla dzieci powinien być dostępny serwis ambulatoryjny,
a młodzież częściej wymaga hospitalizacji, aczkolwiek też z
bezwzględnych wskazań lekarskich.

Jeśli chodzi o profil pacjentów młodzieżowych, to zmieniał
się on na przestrzeni lat. Najpierw było dużo narkomanów,
„wąchaczy” z Nowej Huty. Koniec lat 60. to kryzysy adolescencyjne, potem nastał okres psychoz. Po prostu życie tak dyktowało. Oddział był zawsze heterogeniczny diagnostycznie. W
tej chwili pojawiają się często zachowania agresywne.
Pani Profesor miała mnóstwo pracy poza kliniką. Były to
badania „oświęcimiaków”, „dzieci holokaustu” i drugiego pokolenia „ocalałych z holokaustu”. Sama Maria Orwid postarała
się o pośmiertne odznaczenie medalem „Sprawiedliwy wśród
Narodów Świata” Teofili Kic, która w czasie II wojny światowej
ukrywała ją i jej matkę.
Właściwie nie dziwię się, że opiekowała się dziećmi i adolescentami, którzy przeżyli traumę, przecież sama jej doświadczyła.
Twierdziła, że praca w psychiatrii ratowała jej własne życie;
tak dogłębnie angażowała się w nią, że nie miała czasu na
własne trudności psychiczne.
Oczywiście poza pracą, jak każda kobieta, miała inne zainteresowania, jak np. moda. Jej partner Marian Szulc nauczył
ją wrażliwości na sztukę, którą traktował jako Absolut. Miała
poczucie humoru, często gościła w Piwnicy pod Baranami.
Nie ukrywała swojej tożsamości, przeciwnie, była dumna, że
pochodzi z tak elitarnego narodu. Nie deklarowała określonej
wiary, ale głęboko wierzyła w idee humanistyczne, a człowieka traktowała holistycznie. I w tym duchu kształciła pokolenia
przyszłych psychiatrów.
Zmarła w 2009 r. Pozostawiła po sobie bogatą spuściznę
naukową i wdzięczną pamięć pacjentów.
Jolanta Janik
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
Opracowanie na podstawie książek:
Maria Orwid, „Przeżyć i co dalej?”
rozmawiają Katarzyna Zimmerer i Krzysztof Szwajca
oraz
Mariola Werszka
„Psychoterapia to jest moja partia polityczna”

rysunek Weronika Szulc ok. 6 lat, obecnie 20 plus

P

Profesor Maria Orwid –
pionierka psychiatrii
dziecięco-młodzieżowej w Polsce
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„Cisza”

„Żywe wiersze umarłych poetów”
Zostanie po nas tych kilka strof
Parę rymów
Zepsuty długopis
Tych parę wzruszeń grą świerszcza
Błękitami zielonością
Słonecznością
Dziecięcym uśmiechem dźwięczącym gdzieś w eterze
Parę wierszy o miłości
Gorącej, świeżej, niegasnącej aż po grób

Czy Cisza jest pustką? - nie; To przestrzeń, w której przebywasz...
na ile wyobraźnia, na ile intuicja, na ile domysłem objąć zdołać można?
by usłyszeć, zobaczyć?....
Rzeczywistość to jeszcze za mało Cisza i Tajemnica***
i tyle drobiazgów przeszkadza,
Gdzież Miłość?
Tak blisko...
proszę Cię Panie o Łaskę ***
Pociesz nas i zostań na zawsze już z nami...

Jeśli ciebie czytelniku z przyszłości
Cokolwiek wzruszy i poruszy
Na tych pożółkłych stronach
Jeśli ujrzysz w strofach radość
Niech wyfruną wiersze z głębin szuflady

Justyna

Żywe wiersze dawno umarłych

„A jak a”
Bystra, 10.07.2020
Agnieszka Mikuła

„Niepełnosprawność”
Niepełnosprawność we mnie jest jak pech,
Jak coś, co dotyka głęboko i nie chce odejść,
Jak głodny, który nie ma co jeść.
Co mogę zrobić dla Ciebie, byś miała supermoce?
By z tego nieszczęścia mogło wyjść coś dobrego?
Powiedz mi, powiedz, proszę.
Tyle pytań mam w głowie…
Tyle zdań, których nie mogę ułożyć...
Tyle wszystkiego.
Jak nieszczęście w szczęściu,
Tak bardzo mnie to smuci,
Nazwano Cię Ambiwalencją.
Bo nigdy nie będziesz miała supermocy,
Bo zawsze zdanie będzie ułożone,
Bo nieszczęście będzie smutne – nie będzie wesołe,
Lecz Ty, Droga niepełnosprawności choć masz tyle sprzeczności w sobie,
Nie wyprę się Ciebie,
Nie wyprę,
Ponieważ nie zrzeknę się tego, co moje,
Choćbym miała skoczyć za Tobą w ogień.

Jest myśl, są słowa, jest poezja i proza
czy myślisz Przyjacielu, że łatwo być skowronkiem
gdy wśród stada tygrysów (pięknych, choć z daleka)
niechcący nadepniesz na ogon - pożre cię od razu...
Jak pozbyć się nienawiści, co rośnie i wzbiera
Jak myślisz, kogo mam na myśli nienawiść zabija, a człowiek umiera...
Jak trudno zmienić myślenie, by objąć spojrzeniem radosnym
każdą rzeczywistość, co na drodze staje,
by nie umrzeć przedwcześnie, by czuć się kochanym...?

Martyna Jankowska
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Justyna

***
Przesypuję palcami
srebrny piasek
Wsłuchuję się
w fiołkowe morze
Tam, gdzie początek
Doprowadziłaś mnie, gwiazdo
Małgorzata B.

***

„z prądem czy pod prąd”
oglądamy filmy
o kolorowych pstrągach
łamiemy sobie głowy
czemu
zdrowe ryby
płyną pod prąd
bunt stał się częścią naszej osobowości
stawiamy czoła systemowi
wypowiadamy wojnę tradycji

Popatrz na rudego kota
Wyciągnął się w słońcu jak naprężona struna
Łapie w łapy miłe chwile
Spójrz na dziecko w sąsiednim pokoju
Śmieje się do swego odbicia
cieszy się z bycia
Pragniesz więcej wrażeń, więcej marzeń?
Głębiej czuć, więcej widzieć, więcej być?
Łap w nozdrza zapach bzu, dostrzeż kształt filiżanki,
rytm wiersza, opowieści, które wciągają niczym morski wir.

mówią o nas
chorzy
i trafiamy na kurację
prądem

Żyj! Całym sobą żyj.
Bystra, 7.06.2020
Agnieszka Mikuła

Magdalena Kańska
***

Wyobraź sobie, że jesteś zawieszony w przestrzeni,
bez punktu zaczepienia.
Właściwie nawet bez tradycyjnie sformułowanego pojęcia przestrzeni…
Uczucie jakbyś spadał w każdym kierunku na raz, coraz szybciej i szybciej,
w momencie gdy Twoja droga, ten spadek swobodny się kończy,
gdy już masz uderzyć o dno otaczające Cię z każdej strony,
budzisz się na płaskiej powierzchni, leżysz spokojnie na obrazie
tak płaskim jak to tylko możliwe, swoją głębią przypominającym otchłań bez dna.
Nadanie każdego kolejnego wymiaru to kolejne pole do działania, czy kolejne ograniczenie?
Kamil Kontowicz

***
Gniew lub napięcie. Siła,
burząca się, pieniąca.
Napiera na pokrywkę,
bulgoce lawa, wrzątek,
słone źródło.
Otworzyć: uwolnić kroki,
jeden za drugim. Ty obok,
spokojny, krzątasz się, siedzisz
na sofie.
Płynie rzeka. Strużki strumyków
wlewają się do nurtu.
Wodny Król już nie zagraża. I tak
był zabawny.
Chlup, chlup.

Małgorzata B.
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Młodzieńcze problemy
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Krakowie, sytuacja wyglądała podobnie
‒ ktoś albo wiele osób mi dokuczało, biło
lub dręczyło słownie na lekcjach lub na
przerwie.
W liceum sytuacja bolesna się powtarzała, nie było łatwo przychodzić do
szkoły, gdzie byłem bity robiłem to głównie, by się uczyć i rozwijać na tyle na ile
mogłem.
Poważnym problemem był marny kontakt z kobietami w całym okresie szkolnym. Byłem wtedy bardzo wrażliwy na
zranienia i bardzo płochliwy ze względu
na przeżywaną chorobę i niemiłych, znęcających się nade mną kolegów. Niestety, ta kumulacja powodowała, że rzadko
kiedy mój umysł pozwalał rozluźnić się
na rozmowę przy dziewczynach, a jeśli
to się udawało, to dzięki pomocom dobrych kobiet i ciszy wokół.
Choroba robiła często ze mnie zamkniętą osobę i towarzystwo mnie męczyło; sam przez to w szkołach nie umiałem poprosić nikogo o pomoc, ponieważ
bałem się reakcji dręczycieli. Dopiero
pod koniec drugiej klasy liceum, gdy
ktoś wylał na mnie jakiś sok na głowę, to
pani pedagog to zauważyła i wygadałem
się jej, a potem rodzicom. Rodzice zareagowali i dyrekcja miała oko na mnie, a
kolega z klasy miał mi pomagać, by nikt
mi już nie zrobił krzywdy.
Choroba najbardziej uaktywniła się,
gdy pod koniec drugiej klasy liceum
chciałem popełnić samobójstwo, skacząc z balkonu; tak mi głos w głowie
kazał. Ktoś z rodziny mnie powstrzymał i od tamtego momentu, czy byłem
w jakimś szpitalu psychiatrycznym, czy
na oddziale leczyć się, to mogłem liczyć

na duże wsparcie rodziny. Powodem takiego dużego stresu był fakt, że bardzo
dużo się uczyłem, co w skutku doprowadziło mój umysł do wytworzenia halucynacji głosowych.
Później byłem na studium turystycznym. Tam udało mi się wpaść w krąg
rozgadanych osób i sam też potrafiłem
dać dużo z siebie. Byłem wtedy w krótkiej remisji, ale ten okres był dla mnie
konkretny i mądry. Życie wtedy nauczyło
mnie, że jeśli jesteś w dobrym towarzystwie, reszta układa się znacznie lepiej,
ponieważ masz do tego warunki.
Po wielu problemach w wieku 29 lat
zacząłem zmieniać swoje życie dzięki
pracy psychologów i terapeutów nad
moją osobą. Rozmowy bywały miłe, niektóre zabawne, a niektóre ciężkie. Jednak pomagały i rozwój dokonuje się wewnątrz mnie nadal. Oczywiste jest teraz
dla mnie, że jeśli chcę duży problem we
mnie zmienić, by sobie z nim poradzić,
to jest potrzebna specjalistyczna pomoc.
Pomoc, którą sam muszę przyjąć i sam
dużo dać od siebie, by współpraca dała
konkretny efekt.
Na koniec chciałem tylko dodać, że
każdy człowiek ma jakieś problemy,
większe czy mniejsze. Warto z tymi problemami zwrócić się do specjalisty. Praca nad sobą jest warta świeczki i pracy,
by zwalczyć nieprzyjemne objawy choroby. Psycholodzy, psychiatrzy i terapeuci mogą pomóc, jeśli tylko samemu
otworzy się na tę pomoc!
Caharin
Środowiskowy Dom Samopomocy
Kraków

rysunek Jarosław Wojtyna „Koszmar”

J

ako chłopak w wieku 8 lat miałem
w miarę spokojne dzieciństwo.
Dużo wychodziło się na plac zabaw, do piaskownicy, na zjeżdżalnię czy
do kolegi pobawić się żołnierzykami.
Bywały dni siedzenia w domu, ale wtedy
zawsze jakimś autkiem się bawiłem czy
siedziałem z rodziną ‒ sielanka.
Problemy zaczęły się w wieku 15 lat.
Zaczęło się od tego, że musiałem przeprowadzić się z mojego miasta Krzeszowice do Krakowa. Byłem wtedy bardzo
rozbity emocjonalnie i duchowo, ponieważ zostawiałem moich kolegów i koleżanki.
Drugi problem zaczął się zaraz, gdy
przeprowadziłem się do Krakowa: zmiana szkoły. Gimnazjum, do którego chodziłem, było dla mnie ciężkim doświadczeniem: nikogo tam nie znałem.
Poznawanie kogoś w tej szkole szło
mi bardzo opornie, ponieważ już wtedy
pojawiały się u mnie duże ilości lęków
i obaw przed ludźmi ‒ po prostu nie byłem na to w ogóle przygotowany. Rodzice widzieli, że chodzę podłamany i
rozbity, dlatego zmieniłem gimnazjum
z powrotem na to w Krzeszowicach. W
tych szkołach pojawił się główny mój objaw choroby: izolacja. Po szkole często
siedziałem skulony w kłębek na swoim
fotelu i chciałem zniknąć z tego świata.
Kolejną olbrzymią udręką było dojechanie czasami z powrotem do Krakowa, dlatego że w ogóle go nie znałem i
mało kiedykolwiek zwiedzałem.
Raz miałem sytuację, że wracałem
busem po szkole z Krzeszowic do Krakowa i zapomniałem wysiąść na konkretnym przystanku! Mój lęk wzrósł do
maksimum: gdzie ja jestem? gdzie mam
iść?! Bicie serca było niewiarygodnie
szybkie. Stawałem, szedłem, znowu
stawałem, rozglądałem się skołowany.
Potem, gdy mniej więcej udało mi się
już wymyślić jak wrócić, to przechodził
powoli lęk. Jednak strach i stres, które wtedy przeżywałem były ogromnie
niekomfortowe i czułem olbrzymie negatywne emocje ‒ bardzo trudne do
zniesienia, momentami paniczne oraz
katatoniczne momenty.
Na pewno zmiana szkoły wprowadzała dużą dawkę lęku i strachu przed
nowym i resztą życia oraz nieśmiałość,
która czasem mnie wręcz paraliżowała.
Jednak problemy ze zmianą otoczenia
bardzo źle na mnie wpłynęły.
Następnym problemem, którym nie
dzieliłem się z nikim przez długie lata,
było bicie przez kolegów z klasy. Czy to
w gimnazjum w Krzeszowicach, czy w

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego
dla dzieci i młodzieży Warszawa-Bielany:
połączenia w skali lokalnej

Dezinstytucjonalizacja jako praca
środowiskowa i koordynacja lokalna
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży na warszawskich Bielanach może być dowodem na to, że budowanie sieci relacji i
współpracy w społecznościach lokalnych
na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży doświadczających kryzysów psychicznych
ma sens i jest sensowną alternatywą
do podejścia fee for service stosowanego dotychczas w publicznym systemie
wsparcia psychologiczno-psychiatrycznego.
Do tej pory z usług bielańskiej placówki
skorzystało ponad 1 000 rodzin. W dużej
części sam proces zdrowienia był prowadzony głównie w Centrum. Wyniki jednak
wskazują także na inne grupy pacjentów,
gdzie element pracy środowiskowej okazał się kluczowy. Ponadto, po ponad dwuletniej pracy w dzielnicy Bielany widoczna
jest już zmiana podejścia lokalnej społeczności do samego uzyskiwania wsparcia w
kryzysach psychicznych dzieci i młodzieży. Rodziny aktualnie zgłaszają się do nas
z zupełnie innymi rodzajami problemów
niż na początku projektu. Obecnie są to
głównie rodzice dzieci młodszych, w początkowym stadium potencjalnego kryzysu psychicznego.
Wsparcie społeczności lokalnej przyniosło więc rozwiązanie „zadawnionych”
problemów i jednocześnie zmieniło sposób korzystania z pomocy psychologicznej i psychiatrycznej. Było to możliwe
dzięki trzem czynnikom:
1) przyjęciu zweryfikowanego empirycznie modelu teoretycznego zdrowia
psychicznego (wiemy „co” chcemy);
2) adekwatnemu sposobowi finansowania i ciągłemu wdrażaniu zasad opisanych poniżej (wiemy „jak”);
3) zrekrutowaniu zespołu otwartego na
zmiany i współpracę ze środowiskiem lokalnym (wiemy „z kim”).
Kluczową cechą zespołu umożliwiającą
efektywne wdrożenie pracy środowiskowej dla dzieci i młodzieży okazała się zasada tolerancji niepewności, jeden z fundamentów podejścia Otwartego Dialogu.
W swojej pracy napotkaliśmy na dwa
główne problemy, z którymi w podobnych
warunkach będą się mierzyć inni. Pierwszym z nich jest duża liczba nowych zgłoszeń dziennie (czasami dochodząca do
kilkudziesięciu). Fluktuuje ona w zależności od rytmu szkoły, wakacji lub pory roku
(sezonowość chorób dzieci i młodzieży).

W początkowych założeniach szacowaliśmy, że przyjmiemy około trzydziestu
zgłoszeń miesięcznie, ale nie dziennie(!).
Rozdźwięk wynikał z tego, że w analizie
potrzeb lokalnych nie uwzględniałem
grupy rodzin, które są tzw. „cichym problemem”, niewidocznym dla badaczy czy
decydentów. Ponadto zespół był zaskoczony rozmiarem długotrwałych kryzysów
psychicznych rodzin, dzieci i młodzieży.
Chociaż spodziewaliśmy się problemów
i mieliśmy świadomość, że nie odpowiemy na wszystkie potrzeby społeczności
lokalnej, to lata systemowego zaniedbania i niedostosowanie systemu opieki do
zmieniających się warunków oraz potrzeb
spowodowały, że „proste” problemy natury psychicznej urosły do poważnych kryzysów w rodzinach. Myśli samobójcze,
masywne samookaleczania, poważne
zaburzenia nastroju, zaburzona struktura
i relacje w rodzinie, problemy dzieci i młodzieży na tle ostrych konfliktów okołorozwodowych, nieprawidłowo kształtująca
się osobowość nastolatków, następcze
problemy wynikające z braku diagnozy
lub złego rozpoznania zaburzeń z obszaru zaburzeń neurorozwojowych ‒ z tym
mierzyliśmy się na początku w ramach
codziennych zgłoszeń.
Drugim problemem był sposób myślenia o pracy środowiskowej wśród specjalistów. Wydaje mi się, że cały system organizacji usług w NFZ w obszarze zdrowia
psychicznego dzieci i młodzieży nie widzi
„trzeciej strony” całego procesu zdrowienia. Natomiast system szkoleń psychoterapeutycznych (są to wyłącznie moje
obserwacje z rekrutacji pracowników) nie
premiuje i nie wdraża myślenia środowiskowego, tzn. nie przygotowuje do pracy
środowiskowej na etapie konceptualizacji
(wizyta diagnostyczna w domu czy szkole) czy na poziomie procesu leczenia. Wydaje mi się, że nieliczne ośrodki promują
systemowe podejście w leczeniu dzieci i
młodzieży (dziecko-rodzina-szkoła). Przy
niekorzystnych rozwiązaniach organizacyjno-finansowych praca specjalistów jest
zawężana do pracy gabinetowej. Dwa
lata naszej pracy pokazują, że to właśnie
podejście środowiskowe tworzy ramy i
daje szansę na efektywne leczenie (sensownie wydane środki publiczne) większości problemów psychicznych wśród
dzieci i młodzieży.
Pracę środowiskową definiuję przez
pryzmat dwóch aspektów: tradycyjnie
rozumianej pracy środowiskowej wśród

dzieci i młodzieży (z włączeniem w to
także streetworkingu) oraz współpracy między instytucjonalnej, szczególnie
pomiędzy placówkami medycznymi i
edukacyjnymi. Tak też widzę dezinstytucjonalizację, którą rozumiem nie tylko
jako odejście od instytucjonalnych form
leczenia, ale jako koordynację wsparcia
na poziomie lokalnym pomiędzy podmiotami z sektorów: medycznego (personel
medyczny), edukacyjnego (nauczyciele i
nauczyciele specjaliści), pomocy społecznej (pracownicy socjalni i asystenci rodziny) i wymiaru sprawiedliwości (kuratorzy
zawodowi i społeczni). W warunkach
polskich jest to moim zdaniem warunek
sine qua non i specyfika procesów dezinstytucjonalizacji. Pozostaje problem zdefiniowania usług oraz finansowania koordynacji międzysektorowej na poziomie
lokalnym. Mam nadzieję, że nasze doświadczenia w tym względzie będą mogły
służyć rozwiązaniom systemowym.
Nie udałoby nam się zaspokoić tak wielu potrzeb na warszawskich Bielanach,
gdyby nie skoordynowana – właściwie
tworzona od podstaw – współpraca z Bielańskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
nr 10, szkołami oraz zarządem Dzielnicy Bielany. Mogła się ona ułożyć dobrze,
ponieważ od początku w projekt były zaangażowane władze samorządu, szczególnie burmistrz. Przed uruchomieniem
usług medycznych prowadziliśmy przez
trzy miesiące tzw. „akwizycję” wśród
przedszkoli, szkół i innych placówek
dziennego pobytu dzieci. To zbudowało
pomiędzy nami prostą relację zaufania,
która procentowała w kolejnych miesiącach pracy.

Środowiskowe Centrum Zdrowia
Psychicznego dla dzieci i młodzieży:
model docelowy
W ciągu dwóch lat wdrażania Modelu
ŚCZP DiM zmieniłem moje pierwotne
założenia dotyczące pracy środowiskowej na rzecz najmłodszych klientów,
dosyć znacząco. Przyczyny mogą być
różne, choćby i taka, że pierwotny Model
D003/15 pisany przeze mnie wspólnie z
Dariuszem Baranem, w ramach projektu
partnerskiego Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo”, odwoływał
się do realiów Zjednoczonego Królestwa.
Niekoniecznie wszystkie założenia udało
się przełożyć na grunt polski. W Instytucie
Psychologii Uniwersytetu Kardynała Ste-
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fana Wyszyńskiego w Warszawie w projekcie badawczo-rozwojowym pt.: „Dezinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę
– projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany
m.st. Warszawa” mieliśmy szansę dostosować pierwotne założenia do realiów.
Dzięki środkom europejskim udało się
stworzyć ramy finansowe, organizacyjne i
prawne do testowego wdrożenia innowacji społecznej.
Polega ona głównie na zmianie paradygmatu oraz uruchomieniu usług środowiskowych dla dzieci i młodzieży (szerzej
są one opisane w kwalifikacji rynkowej
„Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży”1). Centrum jest zorganizowane wokół sześciu zasad porządkujących proces leczenia. Mam świadomość,
że dwa lata to zbyt krótki czas na całościową ich implementację, jednak wiele z
nich udało się wdrożyć w pełni. Zasady są
następujące:
1) jasno określona definicja zdrowia
psychicznego dzieci i młodzieży;
2) standardy leczenia oparte na dowodach naukowych;
3) praca na zasobach rodziny oraz środowiska lokalnego (kryterium włączania);
4) stosowanie diagnozy nozologicznej
w powiązaniu z diagnozą funkcjonalną;
5) tworzenie sieci oparcia społecznego
dla rodzin, dzieci i młodzieży z wykorzystaniem reguł otwartego dialogu;
6) profilaktyka ze szczególnym uwzględ-

Rysunek 2. Proces wsparcia w EZRA UKSW w ujęciu schematycznym
nieniem profilaktyki selektywnej dostosowanej do potrzeb danej społeczności lokalnej.
Każda z tych zasad jest szerzej opisana
w opracowaniu „Model ŚCZP DiM”2, które
powstało w ramach wspomnianego wyżej
projektu badawczo-rozwojowego. Można

Rysunek 1. Model zdrowia psychicznego w EZRA UKSW (Strus, Cieciuch, Rowiński, 2014; Strus i Cieciuch, 2017)
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go uznać za docelowy model w ramach
dezinstytucjonalizacji w psychiatrii dzieci i
młodzieży.
Założenia teoretyczne zostały wypracowane w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie. Przyjęcie jasnej koncepcji
teoretycznej dot. zdrowia psychicznego
pozwala na efektywną organizację usług.
W przyjętej koncepcji zdrowie psychiczne jest umiejscowione pomiędzy dwoma
podstawowymi wymiarami: relacje oraz
rozwój/kompetencje. W pracy bazujemy
na teorii, którą wypracowują pracownicy
Instytutu Psychologii UKSW (Strus, Cieciuch, Rowiński, 2014) oraz została poddana weryfikacji empirycznej, co czyni ją
wiarygodną (por. Strus i Cieciuch, 2017 i
in.).
W codziennej pracy klinicznej założenia
teoretyczne można sprowadzić do następujących celów (opisanych także w kryterium A opisanym w DSM-5, Sekcja III):
• tworzenie warunków do rozwoju lub
odbudowy relacji interpersonalnych pomiędzy rówieśnikami oraz pomiędzy
dziećmi i dorosłymi (bliskości i empatii);
• tworzenie warunków do rozwoju potencjału dzieci i młodzieży z uwzględnieniem ich możliwości związanych z wiekiem (eksploracji i kształtowania własnej
tożsamości i stopniowo wzrastającej samodzielności w kierowaniu sobą).
1
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/
frontend/index.php?r=kwalifikacja%2Fview&id=12646
2
https://www.power.gov.pl/media/88099/Zal_1.pdf

Organizacja usług powinna odnosić się
do definicji zdrowia psychicznego, ponieważ dobra teoria jest moim zdaniem
gwarantem sensowności i efektywności
usług.
Reforma w psychiatrii dzieci i młodzieży wymusiła na nas reorganizację.
Mamy aktualnie wydzielony I i II poziom
referencyjny. Udało nam się wypracować
procedury związane z leczeniem naszych
niepełnoletnich pacjentów z I (praca środowiskowa) lub II poziomu (konsultacje
lub leczenie psychiatryczne). Ponadto
wypracowaliśmy reguły przejścia z I na II
poziom i odwrotnie.
Sam proces leczenia jest zorganizowany wokół kilku etapów:
1) triage psychiatryczny;
2) diagnoza/konceptualizacja, ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy różnicowej;
3) proces wsparcia w ramach indywidualnego planu zdrowienia oraz
4) jego ewaluacja.
Nie wszystkie etapy tego procesu są
wdrożone w zadowalającej skali. Można
określić, że Centrum i zespół są w trakcie
ciągłych zmian. Przy czym uwzględniają
one gotowość personelu i przede wszystkim potrzeby dzieci, młodzieży oraz
ich rodzin. Po triage'u psychiatrycznym
ważny jest moment związany z konceptualizacją rodziny/dziecka. Na tym etapie
zakładamy współpracę ze środowiskiem
dziecka w ramach diagnozy funkcjonalnej (docelowo skodyfikowanej w ramach
ICF). Dopiero na podstawie jej wyników
są konstruowane cele terapeutyczne
w porozumieniu z rodziną lub szkołą.
Powinny być one powiązane z dwoma
głównymi aspektami definicji zdrowia psychicznego.
Istotną rolę w procesie terapeutycznym niepełnoletnich odgrywa tzw. „trzecia
strona”, czyli opiekunowie prawni oraz
obowiązek edukacyjny. Jest to kluczowa różnica pomiędzy pracą z dorosłymi
a pracą z dziećmi i młodzieżą. W mojej
opinii nie jest ona zawsze zauważona lub
rozumiana przez decydentów, dziennikarzy itd. W rozumieniu zdrowia psychicznego założenia pozostają te same, ale na
poziomie organizacyjnym wprowadza to
istotne różnice.
Współpraca z opiekunami prawnymi
oraz ze szkołą/przedszkolem stanowi
wyzwanie dla organizacji, także finansowe. Aktualnie usługi związane z koordynacją procesu zdrowienia psychicznego
nie są finansowane w żadnym sektorze
lub nie jest jasno zdefiniowane ich miejsce/kontrola. W jakimkolwiek rozumieniu
optymalizacji kosztów leczenia nie można
pominąć tego wymiaru. W naszym ośrodku koordynacja jest jasno zdefiniowana
i przypisana do case managera rodziny.
Oczywiście było to możliwe dzięki środ-

Rysunek 3. Model EZRA organizacji usług medycznych
kom unijnym. W Centrum osoby pracujące w zespole pierwszego kontaktu są
case managerami. Z punktu widzenia reformy w psychiatrii dzieci i młodzieży taką
rolę może pełnić psycholog diagnosta lub
terapeuta środowiskowy dzieci i młodzieży z I poziomu referencyjnego.
To case manager koordynuje świadczenia medyczne i wsparcie w ramach
innych podmiotów w zależności od potrzeb i wyników diagnozy, zawsze w porozumieniu z opiekunami prawnymi. Istotne
wydaje się, aby oprócz różnorodności
świadczeń zapewnić także różnorodność
oddziaływań w zespole (np. różne modalności psychoterapeutyczne czy różne
kwalifikacje i kompetencje specjalistów).
Rysunek nr 3 przedstawia pracę oraz koordynację różnych zakresów usług finansowanych po stronie NFZ. Zawiera on
świadczenia I i II poziomu referencyjnego
w psychiatrii dzieci i młodzieży. W mojej
opinii wewnętrzna koordynacja w sektorze Ochrony zdrowia pomiędzy placówkami I i II poziomu może zapewnić kompleksowe wsparcie dla potrzebujących rodzin.

najważniejsze doświadczenia z tworzenia
ośrodka na Bielanach mają swoją uniwersalną specyfikę. Opisane problemy
wystąpią raczej niezależnie od tego, w
którym regionie Polski będą lokowane
podobne ośrodki. Będą one dotyczyły organizacji wsparcia na dwóch poziomach
(współpracy międzysektorowej ‒ poziom
międzyinstytucjonalny oraz koordynacji w
ramach indywidualnego planu zdrowienia
‒ poziom jednostkowego procesu terapeutycznego). Rozpoczynanie „nowego”
w usługach medycznych wymaga pokory
w tym sensie, że na pewno popełni się
różnego rodzaju błędy w organizacji placówki czy rekrutacji specjalistów. Moim
zdaniem, aktualnie w Polsce nie mamy
innego wyjścia niż właśnie systemowe
wdrażanie dezinstytucjonalizacji rozumianej jako rozwój usług środowiskowych
oraz koordynacja wsparcia dla dzieci i
młodzieży na poziomie społeczności lokalnych. Jest to uzasadnione nie tylko
przez długofalowe skutki, ale także efektywność kosztową realizacji wsparcia wobec rosnących potrzeb.

W kierunku samouczącego się
systemu usług publicznych
Adaptacja bielańskiego modelu wsparcia dzieci i młodzieży w innych miejscach
w Polsce powinna uwzględniać charakterystykę społeczności lokalnej. A jednak

Tomasz Rowiński
Dyrektor ŚCZP DiM
EZRA UKSW Sp. z o.o.
Zastępca Dyrektora
Instytut Psychologii
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
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Rola szkoły
w oddziale psychiatrycznym

zkoła jest jednym z najważniejszych środowisk młodego
człowieka. Miejscem, które jest nie tylko obowiązkiem,
ale i prawem – do zgłębiania wiedzy, integracji z rówieśnikami, poznawania reguł i zasad obowiązujących w społeczeństwie, nabywania umiejętności współpracy z innymi ludźmi. Dzięki nim młody człowiek będzie mógł w przyszłości podjąć pracę i
wieść satysfakcjonujące życie.
Nie wszystkie dzieci jednak mają możliwość pobierania nauki
w szkołach masowych. Obecnie coraz więcej młodych ludzi cierpi na różnego rodzaju schorzenia psychiczne wykluczające ich z
macierzystego środowiska, zmuszające do podjęcia hospitalizacji
w oddziałach psychiatrycznych. Można zauważyć szereg nieprawidłowości w adaptacji psychospołecznej uczniów szkół masowych.
Odpowiedzią na te narastające problemy i konieczność często długiego leczenia w warunkach szpitalnych było utworzenie
szkoły przyszpitalnej przy Szpitalu Uniwersyteckim i Szpitalu Wojewódzkim im. św. Ludwika w Krakowie.
Poniższe rozważania na temat istoty, celów i wizji pracy w szkole szpitalnej opierają się na wieloletnim doświadczeniu oraz perspektywie budowanej w zgodzie z założeniami terapeutycznymi.
Nadrzędnym celem naszej szkoły jest oddziaływanie terapeutyczne. Pierwszym zadaniem nauczyciela-wychowawcy jest nawiązanie kontaktu z uczniem, a pierwszym sukcesem pedagogicznym – zaakceptowanie osoby nauczyciela przez ucznia. Łączy się
z tym akceptacja proponowanego zakresu pomocy i chęć uczestniczenia w poszczególnych zajęciach. Oczywiście nauczyciele
muszą realizować program dydaktyczny, przygotowywać uczniów
do egzaminów zewnętrznych, które zresztą uczniowie mogą zdawać w naszej szkole. Muszą dostosować sposób realizacji programu do możliwości i potrzeb ucznia.
W strukturze szkoły i oddziału uczniowie-pacjenci biorą udział
w szeregu różnych zajęć, lekcji i warsztatów (również wychowawczych), ale istotny jest także czas, który spędza się z młodzieżą

W

Świat oczami nastolatki

tym okresie dojrzewania czuję się nieco inaczej. Nagle ludzie zaczęli więcej ode mnie wymagać, każą mi
robić coś, na co ja nie mam ochoty. Nie widzę od nich
także żadnej pomocy. Boję się powiedzieć o czymś komuś dorosłemu, bo wiem, że mnie nie zrozumie.
Uważam, że zmieniło się wiele. Przestałam myśleć tylko o zabawie, a zaczęłam odkrywać swoje pasje, zainteresowania, coś,
co kocham i co chcę robić w dalszym życiu. Widzę także różnice
w stosunku świata wobec mnie. Jest on bardziej poważny, daje mi
więcej wyzwań i problemów, z którymi muszę sobie radzić. Mam
mniej czasu dla siebie, ponieważ większą jego część muszę przeznaczyć na naukę lub pomoc w domu.
Teraz zmieniam też nastawienie do osób wokół mnie. Kogoś,
kto od zawsze był moim przyjacielem uważam teraz za wroga, a
ludzi dopiero poznanych – za dobrych znajomych. Zauważyłam
też, że moje stosunki z kolegami są nieco inne. Częściej dochodzi
między nami do kłótni, ale na drugi dzień jest już wszystko dobrze.
Zaczęłam odkrywać swoje zainteresowania i hobby. Największym z nich jest taniec i muzyka, ale lubię też uczyć się języka
koreańskiego i rysować. Są to rzeczy, które kocham. Dają mi spo-
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pomiędzy konkretnymi zajęciami. Nie warto go zmarnować, ponieważ niesie w sobie ogromny potencjał.
Jako wychowawcy staramy się w pełni towarzyszyć uczniom.
Jest to towarzyszenie w wyważonej bliskości. Pytamy o samopoczucie, jak dany uczeń spędził poprzedni dzień, zwracamy uwagę
na zmiany w jego zachowaniu czy wyglądzie. Jesteśmy zaciekawione światem ucznia w celu lepszego poznania go, a co za tym
idzie nawiązania bliskiej relacji, budowania zaufania i poczucia
bezpieczeństwa. Dzięki temu mamy wrażenie, że uczniowie czują
się zauważeni, akceptowani i ważni.
Ciągła obecność, szacunek i życzliwość bez naruszania godności i intymności ucznia są podstawą kontaktu wychowawczoterapeutycznego. Ważna jest umiejętność dostosowania się do
potrzeb ucznia. Ważny jest przede wszystkim klimat działań opiekuńczych, powinien być rozumiejący i ciepły, istotna jest również
umiejętność przyjmowania emocji ucznia – jego lęku, niepokoju,
smutku i złości.
Jednym z głównych celów naszej pracy jest readaptacja
uczniów do środowiska szkolnego, rówieśniczego, pozbycia się
lęku m.in. przed szkołą, odzyskanie zaufania do siebie i swoich
możliwości, ale też odzyskanie zaufania do otoczenia. Staramy
się, aby uczeń coraz lepiej radził sobie z problemami szkolnymi
czy społecznymi, dokonywał korekcji zachowań społecznych, lepiej funkcjonował w grupie.
Przewodnia myśl naszych rozważań bierze się z głębokiego
przekonania, że jednym z najważniejszym czynników pracy z
uczniem-pacjentem jest nawiązanie bliskiej i interesującej dla obu
stron relacji. Taka relacja pozwala młodemu człowiekowi poczuć
się ważnym PODMIOTEM, pomaga w stawaniu się autonomiczną osobą.
Ewa Domagalska Kurdziel
emerytowany dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 2
w Krakowie
Anna Bogusz-Corkill
wychowawca

kój, zajmują czas, uczą czegoś nowego, odkrywam nowy, lepszy
świat, który nie zawsze jest dobrze odbierany przez innych.
Świat dorosłych jest całkowicie inny niż nasz. Oni mają inne
poglądy, wiedzą więcej, a także bazują na starszych metodach
w większości czynności. Czasami, gdy nasze światy muszą ze
sobą współpracować, nie zgadzają się ze sobą. Dochodzi wtedy
do różnych sprzeczek, bo każdy uważa, że wie o tym więcej niż
drugi. Przez to nie raz psują się nasze stosunki z dorosłymi.
Co sprawia, że czuję się szczęśliwa? To, co kocham. Moje zainteresowania. Gdy tańczę, czuję się jak ptak, chociaż nie mam
skrzydeł. Muzyka mnie uspokaja i pomaga na chwilę zapomnieć
o problemach. Czytanie książek wycisza. Ale są też rzeczy, które
psują mój nastrój, jak na przykład rozkazy innych, ludzie, którzy
mnie nie rozumieją czy nawet szkoła.
Jak na razie nie mam obaw co do swojej przyszłości. Chcę
skończyć liceum, a potem robić to, co kocham. Teraz ważna jest
dla mnie nauka i skończenie szkoły z jak najlepszym wynikiem.
Potem będę myśleć, co dalej.
Laura Ziajka
Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie

Ruch a psychika dzieci i młodzieży
ścić się, kiedy po miesiącu dziecko chce zmienić piłkę nożną
na koszykówkę lub sporty walki. Warto samemu być dobrym
wzorem i dbać o swoją aktywność fizyczną. Dla małego dziecka to rodzic jest autorytetem i dziecko automatycznie powiela
postawę opiekunów. Jeśli uda się znaleźć sport, który skradnie serce ‒ wygrana jest blisko. Bez względu czy będzie to
dyscyplina indywidualna czy zespołowa, w klubie dziecko będzie funkcjonować w grupie rówieśniczej. Tę grupę będą tworzyć inne dzieci, które też cały czas rozwijają swoje zdolności
interpersonalne i umiejętności „miękkie”. Prawdopodobnie poziom ten będzie wyższy niż wśród dzieci, które nie uprawiają
sportu. Kolejną zaletą jest postać trenera, osoby niezwykle
ważnej dla każdego sportowca. Z obserwacji zauważyłam, że
jest to rola prawdziwego sprzymierzeńca rodzica w okresie
dorastania dziecka, zwłaszcza w fazie nastoletniej. Zawsze
jest to kolejna osoba, na którą można liczyć w razie kryzysu.
Pomijając wszystkie zalety, które wymieniłam do tej pory,
wspomnę jeszcze o jednej, chyba najistotniejszej. Sport daje
relacje i więzi, które tworzą autentyczną sieć wsparcia. Człowiek bez względu na wiek (dziecko, nastolatek czy dorosły)
do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania potrzebuje innych
ludzi. Relacje nie tylko utrzymują zdrowie, ale w razie kryzysu
leczą. Jest takie powiedzenie, które mówi „Nie ważne ilu masz
wrogów, ważne ile osób stoi za Twoimi plecami” i takie dodatkowe oparcie właśnie daje sport.
Krystyna Matyjasek
Katowice
http://biegunzycia.blogspot.com/

rysunek Jarosław Wojtyna „Don Kichot i Olbrzym”

D

użo się mówi o fatalnej kondycji psychiatrycznej służby zdrowia, braku dostępności do specjalistów dla
dzieci i młodzieży. To są fakty, które nie ulegają dyskusji. Ma to wiele przyczyn. Jedną z nich są zaniedbania systemowe i niedofinansowanie. Drugą rosnące zapotrzebowanie na tego typu usługi spowodowane kryzysem rodzicielstwa,
konsumpcjonizmem i sytuacją gospodarczą wymagającą od
dorosłych coraz większego zaangażowania się w pracę zawodową i doskonalenia w tym kierunku, kosztem czasu dla
dzieci i rodziny.
Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat system wychowania
najmłodszego pokolenia zmienił się diametralnie. Urodziłam
się w drugiej połowie lat osiemdziesiątych. W tych czasach
normą było wspólne spędzanie czasu na podwórku przez dzieci z całej okolicy. Nie było wypasionych placów zabaw. Co najwyżej trzepak, kilka drabinek i jakaś huśtawka. Jednak to nie
przeszkadzało w zabawie w podchody, berka czy chowanego.
Jedni grali w piłkę nożną, inni w siatkówkę, z czasem przyszła
moda na koszykówkę. Brak odpowiedniej infrastruktury nigdy
nie był przeszkodą w uprawianiu sportu. Tak samo jak mało
profesjonalne obuwie lub strój. Każdy się ruszał. Oczywiście
zdarzały się „grubasy”, tylko te „grubasy” w dzisiejszych czasach byłyby uznane za dzieci o przeciętnej posturze…, a nie
otyłe. W każdej szkole poza lekcjami wychowania fizycznego
działały SKS-y (Szkolne Kluby Sportowe), a czasem inne dodatkowe sekcje poszczególnych dyscyplin.
Sport nie tylko zapewnia dobrą kondycję fizyczną, ale i psychiczną. Gry zespołowe uczą pracy w grupie i sprzyjają rozwinięciu się zdolności interpersonalnych. Sporty indywidualne
wymagają szczególnego skupienia i pracy nad sobą. W każdym wypadku aktywność fizyczna poza endorfinami i dobrą
kondycją fizyczną daje szkołę charakteru. Uczy dyscypliny,
wytrwałości, dokładności, sumienności. Rozwija umiejętność
skupienia uwagi oraz bycia tu i teraz! Sport to sukcesy i porażki. Turnieje i zawody uczą, jak cieszyć się zwycięstwem i
jak przyjąć przegraną. Sportowa rywalizacja pomaga radzić
sobie ze stresem. Samo wspólne spędzanie czasu naturalnie
uczy jak funkcjonować w społeczeństwie. Dawniej jakoś przecież trzeba było przetrwać, a dorośli za bardzo nie ingerowali
w dziecięcy, czasem brutalny świat. Nie jest powiedziane, że
każde dziecko, które spędzi wiele godzin na treningach zostanie zawodowym sportowcem. Pewne jest jednak, że dzięki takim aktywnościom rozwinie szereg umiejętności, które wymieniłam powyżej, a to już bezpośrednio przekłada się na lepszą
jakość życia i zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego.
W aspekcie samego ruchu i aktywności fizycznej warto
zwrócić uwagę na jeszcze jedno zjawisko. Każda emocja jest
zapisana w naszym ciele, a życie, jak to życie, niesie różne
emocje. Nie wszystkie są łatwe. Wiele z nich jest trudnych, ale
łatwiej je przeżyć będąc w ruchu, niż w bezruchu. W ruchu,
np. podczas spaceru, łatwiej rozmawiać o trudnych rzeczach.
Ruch daje ujście napięciu, które gromadzi się w ciele. Odpowiedni ruch rozluźnia i sprzyja regeneracji organizmu, uczy
świadomości ciała, a to moim zdaniem pierwszy krok do samoświadomości w ogóle.
Obecny styl życia i wychowywania dzieci zmienił się z „podwórkowego” na model „tabletowy”. Czy to oznacza, że sprawa jest już przegrana? Absolutnie nie. Sport nadal może być
idealnym sposobem nie tylko na spędzanie wolnego czasu,
ale i na profilaktykę zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Wystarczy poszukać odpowiedniej dyscypliny dla dziecka,
dać mu wybór, ale do niczego nie zmuszać. Pokazać zabawę.
Od najwcześniejszych lat dawać różne możliwości i nie zło-
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Trzy pokolenia
żyjące w lęku

opiero niedawno zrozumiałam,
jak daleko w głąb dziejów mojej
rodziny sięgają korzenie mojej
choroby psychicznej, aby to wyjaśnić
muszę cofnąć się w czasie do I wojny
światowej. Moi pradziadkowie ze strony
Taty mieli wówczas gospodarstwo rolne, całkiem duże w okolicach Gorlic. W
czasie I wojny światowej pod Gorlicami
rozegrała się wielka bitwa między Rosjanami (jeszcze carskimi) a Niemcami
i Austriakami. Według rodzinnej opowieści niedaleko domu pradziadków ktoś
przeciął druty łączące wojska rosyjskie.
W odwecie Rosjanie wyciągnęli z najbliższych gospodarstw kilku mężczyzn
i na oczach rodzin rozstrzelali. Wśród
rozstrzelanych był mój pradziadek, który osierocił jedenaścioro dzieci, najstarsze, czyli mój dziadek, miało dopiero 15
lat. Zapewne była to trauma dla niego,
ale jako najstarszy chłopak musiał trzymać się w garści i pomagać mojej prababce. Gospodarstwo było duże i w normalnych warunkach prababka zapewne
wyszłaby ponownie za mąż, ale trwała
wojna.
Mój dziadek jak mógł, tak pracował,
ale miał 15 lat, więc prababka musiała
część gospodarstwa sprzedać i jeszcze
się zapożyczyła; tę pożyczkę dziadek
oddał dopiero w latach trzydziestych.
Gdy poznałam tę historię, zrozumiałam, dlaczego pamiętam dziadka jako
„mruka”, mężczyznę zamkniętego w
sobie i niekiedy przykrego dla rodziny.
Ale trzeba oddać sprawiedliwość, że
był bardzo pracowity. Swoim siostrom
dał wiano. Od razu przypomina mi się
historia z II wojny światowej. Otóż jedna
z sióstr dziadka wyszła za mąż za Żyda,
który, aby ratować bliskich ochrzcił się
i przybrał nazwisko nasze, czyli swojej żony. Było to bardzo ryzykowne,
zwłaszcza że wiedziały o tym trzy wsie.
Moja Babcia bardzo nie lubiła wizyt ich
mieszkańców, panicznie się bała, że
wpadną kiedyś hitlerowcy i całą rodzinę,
nie dochodząc kto jest kim, rozstrzelają.
Dzięki Bogu nikt nie doniósł. Ale Babcia
stała się lękliwa i od tego czasu nie lubiła gości, ktokolwiek by to był.
Mój Tatuś wzrastał w takiej pełnej
lęku atmosferze, nauczono go posłuszeństwa, a za przewinienia był karany
pasem. Był zdolny i zrobił maturę, a potem policealne studium pedagogiczne.
Trochę pracował jako nauczyciel mate20

matyki i wychowania fizycznego, a potem wzięli go do wojska i po zasadniczej
służbie wojskowej został „w służbie zawodowej”. Niemałą rolę w tym odegrało
to, że jednostka wojskowa stacjonowała
w Krakowie.
Poznał moją Mamusię i to była jego
miłość od pierwszego spojrzenia. Mamę
oczarował galanterią i pięknymi listami.
Poza tym był przystojnym mężczyzną
i dobrze tańczył.
Rodzice pobrali się i zamieszkali w
Krakowie. Po pięciu latach przyszłam
na świat bardzo oczekiwana ja.
Byłam jedynaczką, a więc oczkiem
w głowie rodziców. Z początku Mama
zajmowała się mną sama, ponieważ
mój Tatuś ze względu na pracę sześć
miesięcy w roku był na poligonie, a nie
mieliśmy w Krakowie żadnej rodziny.
Mama poznała co prawda sąsiadki, ale
musiała radzić sobie sama, więc według
relacji Babci, jak ja płakałam, to i Mama
płakała. Babcia spędziła u nas urlop i
dodała Mamie odwagi, a przede wszystkim kupiła Jej modne sukienki i zmobilizowała Mamę do zadbania o siebie. Mój
Tatuś w moich wczesnych latach nie
bardzo się mną interesował. Zmieniło
to się, gdy Mama uwierzyła plotkom, że
Tata Ją zdradza. Między Rodzicami doszło do konfliktu, Tata zawsze do końca
życia twierdził, że to kłamstwo. Wierzyłam i wierzę mu. Kiedy Mama emocjonalnie odrzuciła Męża, Tatuś całą miłość
przelał na mnie, zwłaszcza że okazało
się, że jestem inteligentna i dobrze się
uczę. Szczerze pisząc ‒ całą szkołę
podstawową i liceum byłam prymuską.
Rodzice nie mieli ze mną żadnych kłopotów, byli ze mnie dumni. Ale miało to
też złą stronę – Tatuś nie pozwalał mi
się angażować w zajęcia poza szkołą.
Miałam się tylko uczyć, by daleko w
życiu dojść. Pamiętam, jak dziewczynki
z mojej klasy brały udział w jasełkach
jako aniołki, ale choć marzyłam o tym,
Tata nie zgadzał się, bo zajmowało to
dużo czasu. Wtedy mój ksiądz katecheta przekonał Go do tego argumentem, że mają mało aniołków i bardzo
bym się przydała, co zresztą okazało
się podstępem, bo aniołków było dużo,
ale dzięki temu ja przeżyłam jedną z
najszczęśliwszych przygód w życiu –
występy w salezjańskim teatrze wraz z
rówieśnikami. Do dziś uśmiecham się,
pisząc o tym.

Pierwszą oznaką mojej nadwrażliwości było następujące zdarzenie. Otóż
miałam wtedy pięć lat, gdy moja Ciocia uprała mojego ukochanego misia
(do dzisiaj jestem przekonana, że jest
żywy) i powiesiła na wstążeczce, żeby
wysechł. Jak to zobaczyłam, poszłam
z ogromnym rykiem do Mamy: Kajtuś
nie żyje! Ciocia go powiesiła! I Mama,
i Ciocia stanęły bezradne. W końcu
Mama wzięła misia, polulała go i mówi:
Popatrz, Kajtuś żyje! Naprawdę? spytałam nieufnie. Tak: odpowiedziała Mama
i uwierzyłam Jej, przytuliłam misia.
Natomiast jak miałam osiem lat, pojechałam z Tatusiem nad morze na cały
miesiąc. Gdy wróciliśmy, Mama z wielkimi emocjami opowiedziała, że okradli
sklep, który mieścił się w naszym bloku i
że Ona to wszystko słyszała. Bardzo się
tym przejęłam i następnej nocy, jak mi
się wydawało, usłyszałam, jak okradają
sklep, wszystko jak opowiadała Mama,
piłowanie kraty, przerzucanie skrzynek.
Hałas. Przestraszona obudziłam Tatę,
ale nie powiedziałam Mu nic poza tym,
że się boję. Tatuś chciał zapalić światło,
ale nie pozwoliłam. Nazajutrz popatrzyłam i zdziwiłam się – sklep nie był okradziony, wszystko było w porządku! Bardzo się zawstydziłam i nikomu o tym nie
powiedziałam. Poza tymi dwoma przypadkami w moim dzieciństwie było w
sumie szczęśliwie, choć pamiętam, że
bałam się Taty, a właściwie jego krzyku.
Tatuś był strasznym cholerykiem i z byle
powodu krzyczał. Nigdy mnie nie uderzył, ale nienawidziłam jego wrzasku.
Kiedyś, gdy miałam kilka lat, powiedziałam do niego: Tatuś, Ty mnie zbij, ale
nie krzycz! Gdy byłam już nastolatką po
jakiejś awanturze spytałam Mamy: Czemu Ty, Mamuś, nie rozwiedziesz się z
Tatą? Mama wtedy odpowiedziała, że
zawsze w podbramkowych sytuacjach
(typu: operacja, złamanie nogi itp.) Tatuś staje na wysokości zadania i bardzo
się opiekuje nami. Moja Mama też popełniała błędy wychowawcze. Była piękną kobietą, którą adorowali mężczyźni i
nie mogła zrozumieć, dlaczego było mi
przykro, że ja jestem brzydka.
Nawet kiedyś powiedziała do znajomej, że tamta ma ładniejszą ode mnie
córkę. W ogóle nie rozumiała moich
kłopotów z rozwijającą się kobiecością i
niepotrzebnie obcięła mi na krótko włosy, co bardzo źle przeżyłam. Gdy byłam

w VI klasie zafascynowała mnie starożytność grecka i rzymska, a szczególnie
mity. W mitach znalazłam wielkie emocje: miłość, nienawiść, przyjaźń i zdradę, życie i śmierć, wielkie namiętności.
Zaczęłam bawić się w mity, odgrywać je,
a moją ulubioną bohaterką była Medea,
totalna zbrodniarka. Myślę, że już w
dzieciństwie miałam tendencje autodestrukcyjne, ale dlaczego ‒ do dziś nie
rozumiem. Bawiłam się w samobójstwo;
pierwszym napisanym przeze mnie
wierszem był wiersz o samobójstwie.
Wyspowiadałam się z tego, ale ksiądz
problem zbagatelizował. Moi Rodzice
nie wiedzieli, w co się bawi ich córka.
Nikt nie wiedział. W szóstej klasie też po
raz pierwszy w życiu zostałam odrzucona przez rówieśników i nie wiedziałam
dlaczego. Dopiero dwa lata później koleżanka mi powiedziała, że posądzali
mnie o doniesienie wychowawczyni o
tym, że moje koleżanki i koledzy pili w
parku wino. Oczywiście to było oszczerstwo; nie miałam o tym pojęcia.
Jakoś to przeżyłam, choć było to
bardzo przykre. Gdy byłam w siódmej
klasie po raz pierwszy się zakochałam,
ale byłam bardzo wstydliwa, nie miałam
rodzeństwa, które by wprowadziło mnie
w świat dorastających, po raz pierwszy
zakochanych. W rodzinie nie mówiono
o miłości, ani tym bardziej o seksie. Informacje czerpałam od rówieśników (to
było 40 lat temu). Bardzo się wstydziłam
okazać swoje uczucia ukochanemu. W
liceum było podobnie. Wiedziałam, że
chłopak był zakochany we mnie i ja go

kochałam, ale gdy dowiedziałam się, że
czeka na mnie w szatni, uciekłam do
domu w tenisówkach! Dla dzisiejszej
młodzieży jest to okropny obciach.
W liceum poza tym miałam dobry kontakt z koleżankami i kolegami, nawet
przychodzili do mnie w piętnaście osób i
uczyliśmy się wspólnie matematyki (byłam dobra w te klocki). Tata; marząc o
karierze córeczki, bardzo mnie kontrolował. Gdy zaczął się czas „osiemnastek”,
potrafił przyjść po mnie o 23.00 i przyprowadzić do domu. Jak znalazł się jakiś absztyfikant, zaraz znajdował w nim
wady. Wracając do moich koleżanek i
kolegów z klasy, to wszystko zmieniło
się diametralnie w stanie wojennym;
po prostu wygadałam się, że mój Tatuś
pracuje w wojsku. Zostałam odrzucona,
nie rozmawiano ze mną. A ja Go bardzo
kochałam, choć się Go wstydziłam, nie
popierałam Jego poglądów, a z drugiej
strony czułam się skrzywdzona. Na dodatek Mamulinek była w Solidarności.
Byłam wewnętrznie rozdarta, nie jest łatwo poznać przykrą bardzo prawdę, że
mój Tatuś jest po niewłaściwej stronie.
Czy nie można było zachorować na
schizofrenię? Można. Zaczęły się omamy słuchowe, wzrokowe, urojenia także
prześladowcze, bardzo przykre. Na trzy
miesiące przed maturą odmówiłam pójścia do szkoły. Rodzice rozpaczali, ale
znaleźli wreszcie pomoc u lekarza psychiatry, który mnie dobrze zdiagnozował
– schizofrenia. Przepisywał mi jedyny
wówczas dostępny neuroleptyk, ale na
moją chorobę nie pomógł. Odstawiłam

go zresztą, bo byłam senna, a uczyłam
się w domu sama do matury. Zdawałam
poszczególne przedmioty, zostałam
dopuszczona do matury, którą zdałam
najlepiej w liceum. Dostałam się na wymarzone studia na polonistyce UJ. W
nagrodę za to przygarnęliśmy pieska,
sunię. W pierwszym semestrze studiów
psychoza przycichła; myślę dziś, że z
powodu zmiany środowiska. W ogóle na
studiach podzielili nas na grupy, nie tylko według otrzymanych ocen, ale i według tego, po której stronie politycznej,
byli nasi rodzice, więc nie czułam się
szykanowana. Choć wcale nie podzielałam poglądów politycznych Taty. Wiele,
wiele lat później mój Tatuś powiedział
o swojej pracy: Oszukali mnie! Był to
Jego osobisty dramat, z którym musiał
się zmierzyć na starość.
A psychoza powróciła i choć zaliczyłam pierwszy semestr, wzięłam urlop
dziekański; miałam wtedy nadzieję, że
skończę studia, co się nie udało. A mój
psiak bardzo mi pomógł w czasach chorowania, był moją wierną i kochającą
przyjaciółką, no i musiałam wychodzić
z nią na spacer, co sprawiało, że nie
mogłam całkowicie się wyizolować od
społeczeństwa, choć bardzo tego pragnęłam.
Taka jest moja historia.
Jolanta Janik
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
Kraków

Szlachetne zdrowie
C

o czwarty Polak doświadczał,
doświadcza kryzysu psychicznego. Na czym powinna polegać indywidualna i ogólnospołeczna
profilaktyka zdrowia psychicznego?
Profilaktyka zdrowia psychicznego to
przede wszystkim przeciwdziałanie procesom stygmatyzacji czy wykluczenia
społecznego osób doświadczających
kryzysu psychicznego – mówi Jarosław
Wosicki, psycholog w Środowiskowym
Centrum Zdrowia Psychicznego w Koszalinie. ‒ Temat zdrowia psychicznego
jest niestety w dalszym ciągu tematem
tabu w naszym społeczeństwie i jest
marginalizowany. Co więcej, istnieje
nieprawdziwy, zafałszowany obraz osób
doświadczających kryzysu psychicznego i to jest główny problem, z którym
obecnie się zmagamy ‒ dodaje.

Profilaktyka obejmuje szereg działań
w społeczności lokalnej. Mają one propagować wiedzę o zdrowiu psychicznym. Naszym celem jest „odczarowanie”
sposobu myślenia o osobach w kryzysach psychicznych poprzez kampanie
społeczne i bezpośrednie działania
edukacyjne – dodaje Monika BiegunJuszkiewicz, koordynator profilaktyki w
Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Wieliczce.
Działania profilaktyczne są ogromnie
ważne, bo znacznie łatwiej przeciwdziałać niż potem radzić sobie z jakimś
problemem. W ramach takich działań
możemy dotrzeć do wielu osób jednocześnie – podsumowuje Marta Małecka,
koordynator profilaktyki w Środowiskowych Centrach Zdrowia Psychicznego w
Warszawie.

Główne cele profilaktyki zdrowia psychicznego to m.in rozmowy o zdrowiu
psychicznym, o tym, że kryzys może
dotknąć każdego z nas. W ramach profilaktyki zwraca się uwagę na niepokojące
objawy problemów tego typu i co może
świadczyć o tym, że ktoś potrzebuje
wsparcia. Uświadamia się opinii społecznej, że osoby, które doświadczyły
kryzysu mogą normalnie funkcjonować
w społeczeństwie, i że nie jest to czynnik
wykreślający z życia społecznego czy
zawodowego. Przeciwdziałanie stygmatyzacji to jedno z ważniejszych zadań.
Jak dbać o zdrowie psychiczne w
społeczności lokalnej?
Profilaktyka zdrowia psychicznego
z perspektywy społeczeństwa polega
m.in. na prowadzeniu warsztatów dla
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instytucji zaufania publicznego, których
pracownicy mają bezpośredni kontakt
z osobami przeżywającymi trudności
psychiczne, a także dla uczniów, dla
ich rodziców i członków rodzin osób
doświadczających kryzysów. Dla dzieci
i młodzieży prowadzone są warsztaty
z zakresu kompetencji społecznych, co
może pomóc w radzeniu sobie z różnymi
trudnościami, a także zajęcia dotyczące
kryzysów psychicznych, np. jakie mogą
być ich niepokojące objawy; oraz ogólnie
jak radzić sobie z kryzysami i gdzie szukać wsparcia specjalistów.
‒ Rozmowy z młodzieżą o poczuciu
własnej wartości, uważności na drugiego
człowieka, kryzysach i kompetencjach
społecznych okazują się bardzo ważne i potrzebne, tym bardziej że niejednokrotnie okazuje się, że młodzi ludzie
uczestniczą po raz pierwszy w tego rodzaju zajęciach i pierwszy raz ktoś z nimi
podejmuje w ogóle ten temat – zauważa
Marta Małecka. Pracownicy środowiskowych centrów zdrowia psychicznego
prowadzą zajęcia dla takich specjalistów,
jak: policjanci, strażnicy miejscy, urzędnicy, pracownicy socjalni czy służb ratunkowych, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy. Uczą rozmawiać z osobami
w kryzysach psychicznych, nawiązywać
z nimi kontakt i budować sieć wsparcia.
Profilaktyczne działania w lokalnych społecznościach polegają m.in. również na
tym, że poprzez spotkania, warsztaty czy
integrujące pikniki rodzinne i inne wydarzenia osoby z kryzysem psychicznym
poznają innych, którzy borykają się z podobnymi problemami.
Intensyfikacja działań profilaktycznych
przynosi już dzisiaj efekty, w naszym mieście, coraz częściej słychać o Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego
– twierdzi Monika Biegun-Juszkiewicz.
‒ Na organizowanych przez nas warsztatach dotyczących profilaktyki mamy za
każdym razem komplet uczestników, a w
ostatnim czasie tworzą się nawet listy rezerwowe. To oznacza, że istnieje ogromna potrzeba rozmowy na temat zdrowia
psychicznego i jego profilaktyki.
Podnoszenie poziomu wiedzy na temat zdrowia psychicznego, zwiększanie
wrażliwości na temat zaburzeń psychicznych, zachęcanie osób w kryzysie do
szukania pomocy, redukowanie wstydu
i przeciwdziałanie stygmatyzacji oraz
poprawa dostępu do pomocy dla osób
w kryzysie wydają się najważniejszymi
działaniami z perspektywy profilaktyki
uniwersalnej.
Na ratunek – asystenci zdrowienia
Asystenci zdrowienia to osoby, które
doświadczyły kryzysu psychicznego i
go pokonały. Tworzenie zespołów profilaktycznych w oparciu o asystentów
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zdrowienia jest nieocenione. To właśnie
ich obecność jest najbardziej zapamiętywana i potrzebna, a ich działalność
pozostaje w pamięci na długo z różnych
powodów, nie tylko związanych z niesieniem bezpośredniej pomocy.
Paweł Nowicki asystent zdrowienia ze
ŚCZP Warszawa-Bielany, definiuje zdrowie psychiczne w następujący sposób:
‒ Zdrowie psychiczne jest dla mnie
poczuciem komfortu w życiu, wyrazem
samoakceptacji, dobrymi relacjami z
ludźmi. Jestem wielkim zwolennikiem arteterapii, a to, co robię, to swego rodzaju
nawet autoarteterapia ‒ to jest taka forma medytacji i innej formy myślenia. To
właśnie twórczość (pasja) jest elementem mojego zdrowienia i daje mi ogromną satysfakcję. Jako asystent zdrowienia
skupiam się na talentach osób – bo każdy je ma, tylko nie zawsze jest w stanie
je odkryć. Jedną z ról asystentów zdrowienia jest pokazywanie poprzez swój
własny przykład, że istnieje wiele dróg
zdrowienia oraz możliwości samorealizacji. Często choroba jest wynikiem dużej wrażliwości czy wręcz nadwrażliwości – a to nie jest nic złego, przecież to
również jest forma pewnych kompetencji
i umiejętności. Asystent zdrowienia ma
takie osoby wzmacniać i pokazywać, że
wszystko jest możliwe.
Robert Michałkiewicz ‒ asystent zdrowienia z bielańskiego centrum przekonuje:
‒ Zdrowie psychiczne jest dla mnie
umiejętnością przeżywania życia, wolnością, tworzeniem więzi z drugim człowiekiem, dobrym komunikowaniem się z

otoczeniem. Moja praca polega na towarzyszeniu ludziom w sytuacji, kiedy przeżywają kryzys. Dzielę się z nimi swoim
doświadczeniem i opowiadam, co mi
osobiście pomogło wyjść z kryzysu i wyzdrowieć. Mam taką swoją definicję – że
choroba kończy się tam, gdzie zaczyna
się samoświadomość. Przeżycia, które
są nazywane kryzysem psychicznym pomagają mi wczuć się w sytuację osoby w
kryzysie i podejść do takiej osoby z empatią. Kiedyś na studiach usłyszałem, że
życiem człowieka rządzi albo strach albo
miłość – i ja chcę aby to była miłość, czyli
zwykły codzienny uśmiech do drugiego
człowieka, pomoc innej osobie w nawet
niewielkich sprawach.
Pierwszy filar psychiatrii
środowiskowej
Brak działań z zakresu profilaktyki
zdrowia psychicznego powoduje lęk u
osób, które powinny poprawić swoje
zdrowie psychiczne i nierzadko zbyt późne podjęcie kroków zaradczych, jeśli wystąpi kryzys. Innym zagrożeniem związanym z brakiem profilaktyki jest fakt, że
w zbiorowej świadomości społecznej temat zdrowia psychicznego będzie nadal
tematem tabu. Dlatego tak istotne jest
włączenie profilaktyki w system psychiatrii środowiskowej.
Maja Walczak-Kowalska
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Projekt „Dezinstytucjonalizacja szansą
na dobrą zmianę. Projekt horyzontalny”
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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

Szanowni Państwo!
Oddaję w Państwa ręce zbiór wszystkich dotychczas opublikowanych utworów poetyckich i prozatorskich autorstwa
twórców grupy „Spacer z poezją”. Były
one publikowane w tomikach: „Obraz w
lustrze”, „Odbicie nieba” oraz „Ptaki czasu”.
Te utwory są pisane z potrzeby, z głębi
serca, często z poczucia izolacji, bezradności i samotności. Nasze spotkania pozwoliły tym, którzy chcieli w nich uczestniczyć, spojrzeć z dystansu na swoją
twórczość, poprawić styl, warsztat, znaleźć nowe środki wyrazu. W utworach poetyckich przewijają się motywy religijne,
tęsknota za osobami, z którymi był silny
związek, relacja autora do rzeczywistości, która go otacza. Podobnie w prozie,
aczkolwiek są również utwory z rodzaju
fantazji. Niektórzy schowali się za pseudonimy, ale to ich decyzja, którą szanujemy i choć wiemy, kto jest kim, w zbiorku
pozostają pseudonimy.
Przez nasze spotkania przewinęły się
osoby, również piszące, które nie zdecydowały się na dłuższą współpracę, więc
ich utworów nie ma w tym zbiorku.
Mam nadzieję, że nasze warsztaty
będą nadal istniały i skupią więcej osób
piszących. Umiejętność wyrażania swoich bolączek, marzeń, tęsknot, malowanie świata widzianego własnymi oczyma
poprzez słowa jest darem i należy go pielęgnować.
Życzę wszystkim twórcom wielu wspaniałych utworów, wielu ciekawych spotkań i przeżyć, wielu nowych dzieł poetyckich i prozatorskich.
prof. dr hab. Anna Pituch-Noworolska
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#PoGodnySzlak
9 sierpnia rano Kamil Lorenc wyruszył z Wołosatego w Bieszczadach w 500-kilometrową wędrówkę
przez #PoGodnySzlak na rzecz solidarności z osobami z doświadczeniem kryzysu psychicznego i ich bliskimi oraz na rzecz zmian w polskiej psychiatrii.
W Polsce milion osób choruje psychicznie, w tym 400 tysięcy na schizofrenię. Co czwarty mieszkaniec
Polski doświadcza, doświadczył lub doświadczy kryzysu psychicznego.
#PoGodnySzlak przypomniał o potrzebach, problemach, prawach osób w kryzysie, a także o potrzebach zmian dotyczących ochrony zdrowia psychicznego w Polsce. Tak, by leczenie nie opierało się na
izolacji w szpitalu, ale żeby rozwijała się opieka środowiskowa: blisko domu, dostępna, bez kolejki, dostosowana do danego przypadku, włączająca w terapię bliskich. Taka, jaka jest dostępna w Centrach Zdrowia
Psychicznego.
Akcja odbywała się we współpracy z Fundacją eFkropka skupiającą osoby po kryzysie psychicznym,
działające na rzecz tych, którzy w nim trwają.
Akcji towarzyszyły spotkania online, których gośćmi byli zarówno profesjonaliści, jak i „Eksperci przez
doświadczenie”, czyli osoby, które same przeszły kryzysy psychiczne, przepracowały je i obecnie dzielą się
swoimi doświadczeniami. Webinaria prowadzone były jako live na Facebooku, a później zamieszczane
również na YouTube Fundacji eFkropka
https://www.youtube.com/channel/UCx43OzvBWvElyfz59OuZTqg

Spotkanie z Kamilem Lorencem przedstawicieli Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”
oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
pod Baranią Górą w Beskidzie Śląskim

