
Praca socjalna z osobami 

z zaburzeniami psychicznymi

dr Teresa Wagner-Tomaszewska



Specyfika pracy socjalnej z osobami z zaburzeniami 
psychicznymi

Zaburzenia psychiczne to - wzorce lub zespoły zachowań, sposobów myślenia, czucia,

postrzegania oraz innych czynności umysłowych i relacji z innymi ludźmi, będące źródłem

cierpienia lub utrudnień w indywidualnym funkcjonowaniu dotkniętej nimi osoby.

Zaburzenia te mogą być utrwalone, nawracające, mogą stopniowo ustępować (remisja)

lub przebiegać jako pojedynczy epizod.

Są one przedmiotem zainteresowania psychiatrii klinicznej. (…)

Zaburzenia psychiczne przebiegać mogą np. z dużymi zaburzeniami emocji i nastroju,

zaburzeniami myślenia i złożonej aktywności, zaburzeniami świadomości, a także

z objawami wytwórczymi, np. urojeniami i omamami.



Do zaburzeń psychicznych zaliczamy:

 zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, 

 zaburzenia psychotyczne, 

 Zaburzenia lękowe

 zaburzenia afektywne, 

 część zaburzeń psychosomatycznych, 

 zaburzenia neurorozwojowe,

 zaburzenia psychiczne organiczne, 

 zaburzenia osobowości, 

 zaburzenia związane z uzależnieniami, 

 niektóre dewiacje seksualne. 



Klasyfikacja i deficyty zaburzeń (chorób) 
psychicznych:

 schizofrenia 

 Schizofrenia należy do grupy zaburzeń psychotycznych o zróżnicowanych 

przyczynach, objawach i przebiegu. 

 Osoba chora ma problemy z adekwatnym oraz spójnym postrzeganiem, 

przeżywaniem i odbieraniem rzeczywistości.

 Często zachowuje się w sposób niezrozumiały dla otoczenia, traci kontakt ze światem 

zewnętrznym i koncentruje się na przeżyciach wewnętrznych. 

 Ze względu na trudności wynikające z właściwej oceny siebie i innych ludzi może mieć 

problemy z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji społecznych. (…)



Objawy schizofrenii można podzielić na:
 1.Pozytywne (wytwórcze) – rozumiane jako obecność zaburzeń funkcji psychicznych. Zalicza się do nich omamy

i urojenia. Chory jest bezkrytycznie przekonany o ich istnieniu.

 Objawy:

 Omamy – chory jest przekonany o realnej obecności wrażeń zmysłowych, które w rzeczywistości nie istnieją.

Wyróżnia się:

 omamy słuchowe (chory słyszy nieistniejące dźwięki, np. szmery, trzaski, głosy, śpiewy, rozmowy),

 omamy wzrokowe (chory widzi nieistniejące przedmioty, ludzi, zwierzęta),

 omamy węchowe (chory odczuwa nieistniejące intensywne i nieprzyjemne zapachy),

 omamy smakowe (chory odczuwa zmieniony smak potraw),

 omamy czuciowe (chory odczuwa na skórze lub narządach wewnętrznych nieistniejące wrażenia dotykowe, np. 

przemieszczanie się robaków). 

 Urojenia – są to fałszywe przekonania i sądy, które nie istnieją w rzeczywistości, jednak chory z pełnym 

przekonaniem uznaje je za prawdziwe. 



Wyróżnia się m.in.:

 urojenia prześladowcze (chory uważa, że ktoś chce mu zrobić krzywdę lub zabić),

 urojenia wielkościowe (chory jest przekonany, że ma jakąś wielką moc),

 urojenia ksobne (chory odnosi do siebie zdarzenia, które go nie dotyczą).



Negatywne (ubytkowe) – rozumiane jako obniżenie 
czy brak prawidłowych funkcji psychicznych. 

 Zalicza się do nich:

 zubożenie ilościowe wypowiedzi,

 spłycenie afektu,

 osłabienie woli.



Depresja

 „Depresja to poważna choroba, która wg definicji Światowej Organizacji Zdrowia,

objawia się smutkiem, utratą zainteresowań i przyjemności, poczuciem winy, niską

samooceną, zaburzeniami snu i apetytu, uczuciem zmęczenia i osłabieniem koncentracji.

 Depresja znacząco wpływa na jakość życia pacjentów i ich zdolność funkcjonowania

w każdym obszarze życia, zarówno społecznym jak i zawodowym.

 Depresja to czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny na świecie. Światowa

Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że do roku 2020 depresja stanie się w skali świata

drugą najczęstszą przyczyną niepełnosprawności wynikającej ze stanu zdrowia.(…)



Depresja

 Depresja rzadko ma tylko jedną przyczynę.

 Chorobę najczęściej wywołują różne, złożone czynniki takie jak negatywne

doświadczenia, ciężkie choroby trwające długi czas, czynniki dziedziczne, cechy

osobowości, warunki życiowe.

 Współczesne czasy (zmiany cywilizacyjne, wzrost temu życia, kryzys ekonomiczny)

generują dodatkowe czynniki rozwoju depresji, są nimi:

 zaburzenia rytmów okołodobowych (więcej pracujemy, mniej śpimy)

 przewlekły stres.



Depresja

 Rozregulowanie rytmów dobowych może prowadzić do zaburzenia cyklów zmian

nastroju oraz snu i aktywności, wpływając na sposób funkcjonowania człowieka w ciągu

doby.

 U chorych na depresję objawy rozregulowania zegara biologicznego występują tak

często, że uważa się je wręcz za jedną z najbardziej charakterystycznych cech tej choroby.



Objawy depresji: 

 pogorszenie nastroju,

 ciągły smutek,

 anhedonia (brak odczuwania przyjemności),

 stany lękowe pojawiające się bez żadnych przyczyn i nasilające w obliczu trudniejszych
wyzwań i zadań,

 poczucie winy i niska samoocena,

 myśli samobójcze,

 utrata apetytu i szybkie chudnięcie (rzadziej obżarstwo i nadwaga),

 zaburzenia snu,

 niemożność koncentracji,

 spowolnienie, szybkie męczenie się, utrata sił fizycznych i psychicznych.



Aby rozpoznać powyższe objawy muszą one występować 
bez przerwy przez co najmniej 2 tygodnie.

 Nie wszyscy chorujący na depresję cierpią z powodu tych samych objawów. Nie

zawsze jest tak, że osoba chora ma depresyjny nastrój czy też odczuwa wewnętrzną

pustkę. W niektórych przypadkach przeważają zaburzenia snu, anhedonia, w innych brak

inicjatywy, w jeszcze innych dolegliwości fizyczne. Również, jeśli chodzi o natężenie

choroby to bywa ono różne. Mimo, iż depresja stanowi powszechny problem, specjaliści

(lekarze) szacują, że około 50-60% cierpiących na nią osób nie korzysta z pomocy

medycznej.



Mania

 „Mania to rodzaj zaburzeń nastroju.

 Objawia się zwykle wzmożonym nastrojem i zwiększoną aktywnością psychofizyczną.

 Na zespół maniakalny składać się będzie nie tylko podwyższony nastrój, ale także

zaburzenia napędu psychoruchowego (podniecenie maniakalne), zaburzenia emocji

(dysforia) oraz zaburzenia niektórych procesów fizjologicznych, metabolicznych oraz

rytmów biologicznych.

 Pierwszy napad manii pojawia się najczęściej pomiędzy 15. a 30. rokiem życia, ale

może również wystąpić w każdym okresie życia, począwszy od późnego dzieciństwa,

a skończywszy na siódmej lub ósmej dekadzie.



Wyróżnia się 3 podstawowe rodzaje zaburzeń 
maniakalnych. Są to:

 hipomania – mania o mniejszym nasileniu, bez urojeń i omamów. Zmiany nastroju są zbyt długotrwałe, by
uznać je za przejaw cyklotymii. Przez co najmniej kilka dni utrzymuje się łagodnie podniesiony nastrój,
zwiększona energia i aktywność oraz wyraźnie dobre samopoczucie. Chory odczuwa większą potrzebę
kontaktów społecznych, jest gadatliwy, chętnie spoufala się z ludźmi i wykazuje się ogromną
dobrodusznością. Pojawia się także zmniejszona potrzeba snu, a czasem zachowania prostackie, ale
funkcjonowanie jednostki nie zaburza w sposób poważny pracy ani relacji społecznych

 mania bez objawów psychotycznych – epizod utrzymuje się co najmniej tydzień, uniemożliwiając
wykonywanie codziennej pracy i zaburzając aktywność w środowisku. Tok myśli jest porozrywany, nastrój
nieadekwatny do sytuacji. Pojawiają się: jowialność, niekontrolowane podniecenie, wzmożona energia,
nadmierna aktywność, słowotok, brak snu (hiposomnia), zniesienie zahamowań, znaczne roztargnienie,
zaburzenia koncentracji uwagi, zawyżona samoocena, oceny wielkościowe, zaburzenia percepcji,
bezkrytyczny optymizm, ekstrawaganckie wyczyny, zalotność, krotochwilność, drażliwość i podejrzliwość;

 mania z objawami psychotycznymi – epizod należy różnicować ze schizofrenią. Pojawiają się: drażliwość,
podejrzliwość, urojenia wielkościowe lub posłannictwa religijnego, urojenia prześladowcze, gonitwa myśli
i słowotok, zachowania agresywne, a nawet przemoc, samozaniedbanie, słyszenie głosów. (…)

https://portal.abczdrowie.pl/cyklotymia
https://portal.abczdrowie.pl/czy-nasze-sny-maja-znaczenie
https://portal.abczdrowie.pl/relacje
https://portal.abczdrowie.pl/schizofrenia


Zespół maniakalny obejmuje zaburzenia czterech sfer funkcjonowania człowieka: zaburzenia 
nastroju (podwyższony nastrój), zaburzenia napędu psychoruchowego (pobudzenie ruchowe, 
podniecenie maniakalne), zaburzenia emocji (dysforia) oraz zaburzenia niektórych procesów 
fizjologicznych, metabolicznych i rytmów biologicznych. Epizod maniakalny charakteryzuje się 
wystąpieniem takich objawów, jak:

 wzrost aktywności psychoruchowej, ekspansja, podniecenie,

 podniesiony nastrój, zwykle w postaci irytacji, a nawet gniewu, agresji słownej i dysforii

 zawyżona samoocena, przekonania wielkościowe, zmniejszenie samokrytycyzmu

 gonitwa myśli, przymus mówienia, słowotok

 obniżona potrzeba snu lub całkowity jego brak

 trudności w koncentracji uwagi

 beztroska, skłonność do żartów, euforia, optymizm, uczucie permanentnego szczęścia i zadowolenia z siebie

 brak reakcji na przykre wydarzenia, przekonanie o nieograniczonych możliwościach,

 nadaktywność, nadmiar energii, odhamowanie seksualne

 nadmierne angażowanie się w przyjemności, które niosą potencjalnie ryzyko niemiłych konsekwencji, np. robienie wielkich 
zakupów, nie licząc się z kosztami, seks z różnymi partnerami, lekkomyślne inwestowanie w nowe przedsięwzięcia biznesowe

 zachowania prowokacyjne, agresywne, zaczepne”. https://portal.abczdrowie.pl/epizod-maniakalny



Zaburzenia lękowe
 „Zaburzenia lękowe stanowią grupę powszechnych zaburzeń psychicznych, często
związanych z dużym poziomem cierpienia i zaburzeń funkcjonowania i istotnie ograniczających
jakość życia. (…)

 Lęk jest normalną odpowiedzią na stres, groźbę, zmartwienie. Jednak, gdy jest bardzo
nasilony, uporczywy i nieadekwatny do wywołujących go okoliczności można już mówić
o zaburzeniu lękowym.

 Wyróżnia się rozmaite rodzaje zaburzeń lękowych, na przykład uogólnione zaburzenie lękowe, 
fobię społeczną, zaburzenie lękowe z napadami lęku i zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne. 

 Poprzez wpływ na nastrój, myślenie i zachowanie pacjenta, zaburzenie lękowe może istotnie 
upośledzać codzienne funkcjonowanie w domu, pracy, szkole czy sytuacjach towarzyskich

 Przyczyną zaburzeń lękowych są zaburzenia równowagi określonych związków
chemicznych w mózgu. Czynniki bezpośrednio odpowiedzialne za te zmiany nie są znane,
wiadomo jednak, że w warunkach ekspozycji na określone stresory biologiczne i społeczne
ryzyko zachorowania na zaburzenia lękowe rośnie. (…)



 Do typowych objawów zaburzeń lękowych należą uczucie strachu, 
wewnętrznego napięcia, rozdrażnienia i trudności w koncentracji, a także 
takie objawy somatyczne, jak suchość w ustach, zawroty głowy, 
zwiększone napięcie mięśni, wzmożona potliwość i uczucie kołatania 
serca. Objawy mogą różnić się u poszczególnych chorych, wszystkie 
jednak istotnie upośledzają codzienną sprawność



Pacjent może równocześnie cierpieć na więcej niż jedno zaburzenie lękowe, czasem 
niezależnie od innych zaburzeń nastroju, na przykład depresji (tak zwana 
współchorobowość).

 Uogólnione zaburzenie lękowe charakteryzuje się nieswoistym lękiem, że coś niepożądanego może się
zdarzyć. Przesadne, niekontrolowane zamartwianie się, lęk i uczucie napięcia, wraz z takimi objawami
somatycznymi, jak suchość w ustach, zimne, lepkie dłonie, potliwość i zawroty głowy stanowią typową
symptomatologię tego zaburzenia.

 Fobia społeczna – lęk przed sytuacjami społecznymi prowadzący do ich unikania. Pacjent boi się, że zachowa
się w sposób zawstydzający, upokarzający.

 Zaburzenie lękowe z napadami lęku (zaburzenie paniczne) polega na występowaniu nagłych napadów bardzo
silnego panicznego lęku. Do typowych objawów należą także takie fizykalne przejawy lęku, jak wzmożona
potliwość, różne bóle, bóle głowy, nudności, uczucie przyspieszonego bicia serca i suchość w ustach.

 Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne związane jest z obecnością narzucających się, natrętnych, niechcianych
myśli (obsesje), często prowadzących do nieuzasadnionych obaw dotyczących na przykład czystości,
czynności fizjologicznych lub stanu zdrowia pacjenta. W odpowiedzi na te obawy chorzy przeprowadzają
specjalne rytuały (kompulsje), w tym obejmujące uporczywe pranie, sprzątanie, kąpanie się, ciągłe
sprawdzanie i upewnianie się lub przestrzeganie ścisłej diety”.



Aspołeczne zaburzenia osobowości

 „Osobowość antyspołeczna (osobowość dyssocjalna) to jedno z wyróżnianych zaburzeń
osobowości. Dość często bywa ona uznawana za najpoważniejszy spośród tych problemów –
związane są bowiem z nią m.in. tendencja do zachowań agresywnych, nieliczenie się z uczuciami
innych ludzi oraz całkowity brak przestrzegania obowiązujących norm społecznych.

 O zaburzeniach osobowości można mówić wtedy, kiedy u człowieka występują dysfunkcyjne,
nieprawidłowe zachowania, prowadzące do znacznego pogorszenia jego funkcjonowania.

 Wyróżniamy zaburzenia osobowości:

 osobowość narcystyczna

 osobowość paranoiczna

 osobowość borderline.



Osobowość dysocjalna

 Zazwyczaj jednak najwięcej zainteresowania, ale jednocześnie i niepokoju, budzi
niewspomniany dotąd rodzaj zaburzenia osobowości, którym jest osobowość antyspołeczna
(czasami określana jako osobowość dyssocjalna).

 Dotychczas nie udało się jednoznacznie określić tego, jakie czynniki bezpośrednio
odpowiadają za występowanie u ludzi różnych zaburzeń osobowości, w tym również
i osobowości antyspołecznej.

 Podobnie jak w przypadku patogenezy różnych innych zaburzeń psychicznych, tak i tutaj 
sugeruje się, że istotną rolę w występowaniu osobowości dyssocjalnej ma wspólny udział 
czynników natury biologicznej oraz środowiskowej.

 Jeżeli chodzi o pierwsze z wymienionych, to pod uwagę brane są przede wszystkim
dziedziczone przez nas od rodziców geny. Okazuje się bowiem, że jeśli ktoś z członków rodziny
cierpiał na zaburzenia osobowości, to wzrasta ryzyko, że objawią się one również u nas.



Osobowość aspołeczna
 Uważa się jednak, że na wystąpienie zaburzeń osobowości największy wpływ mają czynniki
środowiskowe. Wymieniane są wśród nich przede wszystkim różne problemy, które mogą mieć
miejsce na wczesnych etapach rozwoju, m.in.:

 wychowywanie w chłodzie emocjonalnym,

 przemoc w rodzinie (zarówno przemoc fizyczna, jak i psychiczna),

 brak zainteresowania ze strony rodziców,

 doświadczanie przykrych zjawisk w innych niż domowe środowiskach (mowa tutaj np. o szykanowaniu
przez rówieśników w szkole),

 przeżycie traumatycznych wydarzeń (takich jak np. gwałt). (…)

 Zdarza się jednak i tak, że zaburzenia pojawiają się u osób, które żadnego z wymienionych
powyżej problemów nigdy nie doświadczyły. Przyczyny zaburzeń osobowości wciąż pozostają do
końca nieznane.



Jakie objawy mogą sugerować osobowość antyspołeczną?
 Osoby, które mają osobowość antyspołeczną, zdecydowanie nie są uznawane przez swoje otoczenie za ludzi przyjaznych. Ich postawę charakteryzują bowiem chłód 
emocjonalny, tendencja do agresywności, ale i zasadniczo zerowe przejawianie empatii czy współczucia. Wśród problemów, które można uznawać za objawy osobowości 
antyspołecznej, wymienić można:

 notoryczne ignorowanie przepisów prawnych czy norm społecznych: pacjent z osobowością dyssocjalną tak naprawdę nie zawaha się przed niczym - jeżeli przekroczenie 
jakichś granic doprowadzi do uzyskania przez niego korzyści, to będzie on je przekraczał i to niezależnie od poniesionych przez innych kosztów,

 częste oszukiwanie innych,

 zachowania impulsywne,

 częste rozdrażnienie,

 manipulowanie innymi ludźmi w celu osiągnięcia korzyści dla siebie,

 trudności ze zrozumieniem emocji doświadczanych przez innych ludzi,

 podejmowanie się ryzykownych, nierzadko uznawanych za całkowicie pozbawione sensu, zachowań – pacjent z osobowością antyspołeczną nie zwraca uwagi na to, czy jego 
zachowania mogą zaszkodzić innym ludziom czy nawet i jemu samemu,

 nawiązywanie jedynie płytkich, nietrwałych relacji,

 brak poczucia winy wtedy, gdy popełniany jest jakiś całkowicie nieakceptowany społecznie czyn,

 mała tolerancja frustracji (nierzadko prowadząca do przejawiania przez pacjenta agresji wobec otoczenia),

 bagatelizowanie zobowiązań (i to przeróżnych, bo zarówno finansowych, jak i zawodowych).



Osobowość aspołeczna

 Jak rozpoznaje się osobowość antyspołeczną? Osobowość antyspołeczną stwierdzić

można wtedy, gdy u człowieka występują nasilone, opisane powyżej zachowania i gdy

w znaczący, negatywny sposób wpływają one na jego funkcjonowanie.

 Warto tutaj podkreślić, że tak naprawdę osoba, która przejawia problemy, które

można powiązać z osobowością dyssocjalną, powinna zostać przebadana przez lekarza

psychiatrę.

 Konieczne bowiem w takiej sytuacji jest wykluczenie ewentualnego innego podłoża

występujących u niej nieprawidłowości. Podobne objawy mogą występować m.in.

w przebiegu innych zaburzeń osobowości czy zaburzeń afektywnych dwubiegunowych.



Osobowość  aspołeczna 

 Nakłonić osobę, która przejawia cechy osobowości antyspołecznej, do odwiedzenia

specjalisty zazwyczaj nie jest łatwo. Warto takie próby jednak podejmować przede

wszystkim ze względu na to, jakie mogą być konsekwencje przy niepodjęciu leczenia tego

problemu. Przede wszystkim mogą nimi być problemy z prawem (zdarza się, że osoby

z osobowością dyssocjalną wyjątkowo często podejmują się kradzieży czy są uczestnikami

bijatyk).

 Pacjenci z tym problemem mają zwiększone ryzyko stosowania i uzależnienia od

różnych substancji psychoaktywnych (np. od alkoholu czy narkotyków). Zwraca się uwagę

również i na to, że osoby z tym zaburzeniem osobowości częściej doświadczają problemów

ze znalezieniem pracy czy z samodzielnym funkcjonowaniem. Leczenie osobowości

antyspołecznej jest konieczne”.



Określenie skali potrzeb wsparcia osób 
z zaburzeniami psychicznymi

 Henry Murray scharakteryzował potrzeby ludzkie w dwóch kategoriach:

 potrzeby odnoszące się do własnej osoby

 potrzeby odnoszące się do innych osób.

 Poniżej, za Magdaleną Ciałkowską-Kużmińską i Andrzejem Kilejną, z Kliniki Psychiatrii,

Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, przedstawiono

charakterystykę potrzeb człowieka.



Potrzeby człowieka



Potrzeby  osób z zaburzeniami funkcjonowania



Badania przeprowadzone w roku 2015, w ramach Projektu realizowanego w ramach 

programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, wykazały, osoby 

z zaburzeniami psychicznymi, jako własne potrzeby wskazali na (wybrane przykłady):

 potrzeby kierowane do samego siebie

- związane z akceptacją choroby („próbować uczyć się żyć z chorobą”, „pokonywać lęki
i oswoić chorobę”, „pogodzić się z chorobą i być wdzięcznym, że nie ma się większej,
poważniejszej choroby”, „nie bać się walczyć z chorobą”, „nie załamywać się chorobą”,
„nie poddawać się”,,, systematyczne branie leków’’ , ,,wyciszyć się samemu...”, ,, więcej
wychodzić do ludzi”

- związane z samoakceptacją („pokochać samego siebie”, „zaakceptować siebie samego”,
„zrozumieć samego siebie”, „doceniać to, co w nas jest zdrową częścią”, „mieć nadzieję, że
będzie lepiej”, „mieć nadzieję na wyzdrowienie”. - - związane z potrzebą pozytywnego
myślenia o samym sobie, walki z kompleksami, potrzeba większej samodzielności,
niezależności (także w myśleniu, wypowiadaniu sądów)

- wiązane z wypracowaniem pewności siebie i odwagi;



 potrzeby kierowane do bliskich, rodziny, sąsiadów i przyjaciół:

- wyrozumiałość, nie naśmiewanie się, nie bagatelizowanie problemu,

szacunek: ,,jeśli chodzi o szacunek, to ważny jest też szacunek rodziny,

najbliższych do osoby chorej”

- potrzeba częstych szczerych rozmów rodziny z osobami chorującymi, by

ułatwić wzajemne zrozumienie

- potrzeba edukacji rodzin o chorobie psychicznej

- oczekiwanie względem rodzin, by szybciej, sprawniej i bardziej

adekwatnie reagowali w trakcie kryzysu, pogorszenia stanu zdrowia

- by nie wykorzystywać osób chorujących psychicznie i ich sytuacji, a także

nie stosować względem nich szantażu, czy innych środków przymusu

trudności



 potrzeby skierowane do grup interwencyjnych (głównie służby mundurowe):

- mniej agresji względem osób chorujących psychicznie, mniej niegodnego, poniżającego

zachowania względem osób chorujących psychicznie

- „ żeby nie myśleli, że ktoś będzie agresywny, że go pobije”.

 potrzeby związane z systemem leczenia, terapią i rehabilitacją:

- trafne diagnozowanie chorób

- dostęp do lekarza psychiatry i psychologa, terapeuty

- potrzeba dłuższego, częstszego i lepszego kontaktu z lekarzem

- potrzeba , aby ktoś wysłuchał ich objawów chorobowych oraz polekowych



 potrzeby kierowane do społeczeństwa i dalszego środowiska (w tym media):

- ludzie nie powinni się bać ani odsuwać od osób chorujących psychicznie

(„żeby ludzie, nie bali się osoby chorującej psychicznie, żeby jej nie trak-towali jak kogoś obcego,

żeby nie myśleli, że ktoś będzie agresywny, że go pobije’)’

- potrzeba uświadamiania ludziom, czym jest choroba psychiczna

- potrzeba edukacji, rozmawiania, tworzenia organizacji i większego kontaktu niepełnosprawnych

ludzi ze środowiskiem, jest wreszcie potrzeba zmiany świadomości i zmiany obrazu osoby chorującej

psychicznie w mediach – w telewizji, radio i w prasie („bo jak jest jakaś audycja odnośnie jakiejś

rodziny, no to sąsiad bądź sąsiadka nie pomoże, tylko wyśmieje – on był w telewizji’)

- potrzebna jest współpraca z mediami, by było więcej akceptacji i zrozumienia („telewizja powinna

edukować w taki sposób, żeby przełamywać stereotypowe myślenie o osobie chorującej

psychicznie”)

- potrzeba walki ze stygmą i piętnem, jakie niesie ze sobą choroba psychiczna oraz („jest potrzeba

edukowania młodzieży i uwrażliwiania na osoby niepełnosprawne (np. ustępowanie miejsca

w środkach komunikacji)”

- potrzeba wzajemnej opieki, wyrozumiałości, życzliwości i empatii,



 potrzeby kierowane do urzędów, urzędników i polityków:

- zmiana polityki przyznawania świadczeń na bardziej przychylną względem pacjentów

(„godna renta czy pensja, która pozwoli na godne życie”)

- by zasiłki pielęgnacyjne były wyższe, bo nie można się z tych świadczeń utrzymać

(„przez wiele lat zasiłki nie były rewaloryzowane, kwota jest bardzo niska”)

- potrzeba dialogu z urzędnikami (,,chcemy być wysłuchani, a nie spychani na margines.



 Na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546, 960 i 1245) zarządza się, co następuje:

 § 1.

 1. Ustanawia się Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022

określający strategię działań mających na celu:

 1) zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowej, wielostronnej

i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych

do życia w środowisku rodzinnym i społecznym;

 2) kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw

społecznych, w szczególności zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania

ich dyskryminacji” jest ważnym aktem wspierającym osoby chore psychicznie – wesprze

osoby chore psychicznie oraz ich rodziny.

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/ochrona-zdrowia-psychicznego-16796239/art-2
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/narodowy-program-ochrony-zdrowia-psychicznego-na-lata-2017-2022-18575336/par-1


Rozumienie kryzysu psychicznego (perspektywa pracy socjalnej, 
znaczenie relacji terapeutycznej pracy socjalnej)

 Kryzys psychiczny, zwany również emocjonalnym, to ostre, przejściowe doświadczenie

zakłócenia równowagi psychicznej, spowodowane zagrożeniami powiązanymi z sensem

życia, systemem wartości, koncepcji własnej osoby, skutkiem konfrontacji z zaskakującą

sytuacją bądź wydarzeniem krytycznym. Doświadczenie takie przekracza możliwości

samodzielnego poradzenia sobie osoby. Jest zakłóceniem normalnego biegu zdarzeń

w życiu człowieka, wymaga ponownej oceny sposobów myślenia i działania.



 Do psychologii klinicznej i psychiatrii pojęcie kryzysu wprowadził Erich Lindemann,

opisując kryzysy będące reakcją żałoby i konkludując, że kryzys to normalna ludzka

reakcja na niecodzienne doświadczenie.

 Według G. Caplana kryzys jest stanem stresu emocjonalnego, który prowadząc

początkowo do mniejszej lub większej dezintegracji funkcji psychicznych, w dalszym

swym przebiegu zmusza osobowość do stawienia czoła trudnej sytuacji przez mobilizację

mechanizmów obronnych.



Kryzys jest subiektywnym odczuwaniem, bądź 
doświadczaniem wydarzenia lub sytuacji jako:

 niemożliwej do rozwiązania (towarzyszące poczucie bólu i cierpienia);

 wyczerpującej zasoby jednostki (poczucie utraty zdolności do działania i umiejętności kontrolowania 
własnego życia/siebie- bezradność);

 przekraczającej dotychczasowe sposoby radzenia sobie z trudnościami (zaburzenie cyklu życiowego-
dezorganizacja). 

 Termin kryzys pochodzi z języka greckiego. Jego źródłosłów, krino, oznacza wybór, decydowanie,
zmaganie się, walkę, w której konieczne jest działanie pod presją czasu.

 Według aktualnych koncepcji psychologicznych kryzys oznacza przejściowy stan nierównowagi wewnętrznej,
wywołany przez krytyczne wydarzenia bądź wydarzenia życiowe, wymagający istotnych zmian i rozstrzygnięć.

 Rodzaje kryzysu:

 kryzysy rozwojowe (normatywne)

 kryzysy sytuacyjne (traumatyczne).



Kryzysy rozwojowe 

są nieodłączną częścią życia każdego człowieka, są spodziewane, czasem nawet

oczekiwane, zawsze wymagają zmiany ról i zadań, towarzyszy im napięcie emocjonalne.

Rodzaje kryzysów rozwojowych:

 rozpoczęcie/zakończenie szkoły,

 rozpoczęcie/zakończenie pracy,

 zawarcie związku małżeńskiego,

 urodzenie dziecka, opuszczenie domu rodzinnego.



 Zdaniem E. Eriksona rozwój człowieka odbywa się poprzez kolejno następujące po

sobie stadia. Kryzys następuje przy przejściu z jednej fazy życia do następnej. Przyczyną

kryzysów są sprzeczności i konflikty pomiędzy strukturą popędową człowieka

a wymaganiami otoczenia.

 W kontekście teorii kryzysów rozwojowych życie człowieka jest ciągłą zmianą.

Rozwiązanie problemów w jednym stadium nie zabezpiecza przed konfrontacją z nimi

w stadiach późniejszych. W każdym okresie sprawdzamy, wzmacniamy lub osłabiamy

poszczególne umiejętności i wymiary naszej osoby.



Kryzysy traumatyczne powodowane są najczęściej przez nagłe, niespodziewane, 
silnie urazowe zdarzenia, które zagrażają bezpieczeństwu, poczuciu tożsamości, 
czasem zdrowiu i życiu. 

 Wydarzenia, które mogą spowodować tego rodzaju kryzys to np.:

 śmierć bliskiej osoby,

 zdrada, gwałt,

 wypadek komunikacyjny,

 pożar,

 powódź,

 walka zbrojna,

 akt terrorystyczny,

 poważna choroba somatyczna lub inwalidztwo,

 przemoc w rodzinie.



 Reakcja kryzysowa podobna jest do ostrej reakcji na stres. Ponieważ wespół z reakcją

kryzysową występuje uczucie przerażenia, silny lęk, brak poczucia kontroli i wpływu na

przebieg wydarzeń, bezsilność, bez pomocy z zewnątrz człowiek nie jest sobie w stanie

sam poradzić.



Należy pamietać, że kryzysy traumatyczne mogą 
powodować zaburzenia post traumatyczne. 

 Inny podział kryzysów:

 na ostre (przebiegające w okresie ok. 6-ciu tygodni)

 chroniczne (z objawami utrzymującymi się powyżej 6-ciu tygodni, czasem nawet latami);

do kryzysów chronicznych dochodzi, gdy osoba wycofała się lub zastosowała patologiczne

rozwiązania (w kryzysach rozwojowych) lub zatrzymała się w fazie reakcji emocjonalnej

(w kryzysach traumatycznych).



Pojęcie „kryzys” wyraża zarówno zagrożenie, jak i 
nową możliwość. Kryzysy mają przebieg fazowy.

 Pomiędzy „kryzysem” a „stresem” istnieje różnica: kryzys jest ograniczony w czasie (6-8 tygodni)
natomiast stres może być trwały.

 Art. 47 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. mówi, że „Interwencja kryzysowa
to zespół interdyscyplinarnych działań, podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących
w stanie kryzysu.

 Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności
samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan
chronicznej niewydolności psychospołecznej”.

 Dalej, według Ustawy o pomocy społecznej, interwencja kryzysowa jest pomocą udzielaną
bez względu na dochód, składa się na nią pomoc psychologiczna, socjalna, prawna, a także
udzielanie schronienia na okres do 3 miesięcy.

 Ponadto, na mocy art. 106 pkt 2 Ustawy o pomocy społecznej interwencja kryzysowa
została wyłączona ze świadczeń, które wymagają wydania decyzji administracyjnej.



Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w art. 7 mówi również o zadaniach

wojewody dotyczących interwencji kryzysowej, do których w szczególności należą:

opracowywanie materiałów instruktażowych, zaleceń, procedur postępowania

interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie dla osób

realizujących te zadania oraz monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie.



Do najważniejszych celów interwencji kryzysowej zaliczmy: 
 zmniejszenie intensywności i dotkliwości objawów,

 zmniejszenie napięcia, przyniesienie ulgi,

 przywrócenie poczucia wpływu na własne życie i samodzielnego radzenia sobie z trudnościami,

 odtworzenie poziomu funkcjonowania jednostki sprzed kryzysu, wtórna prewencja zaburzeń

 natychmiastowość pomocy, wyznaczanie konkretnych, ograniczonych w czasie celów,

 skupienie na złagodzeniu objawów, konfrontacja z sytuacją kryzysową,

 koncentracja na „tu i teraz”, diagnoza sytuacji osoby w kryzysie,

 elastyczność oddziaływań, praca nad odzyskaniem przez osobę w kryzysie aktywności i samodzielności,

 uruchomienie zasobów klienta,

 udzielanie wsparcia, współpraca z innymi instytucjami.



Rozwiązanie kryzysu zależy przede wszystkim od sposobu działania człowieka w 
okresie kryzysu i od pomocy innych ludzi. W kryzysie osoba doświadcza potrzeby 
pomocy ze strony innych ludzi i jest otwarta i podatna na interwencję.

 Cele interwencji kryzysowej:

 złagodzenie objawów reakcji kryzysowej;

 przywrócenie równowagi psychicznej;

 zapobieganiu przejściu ostrego kryzysu w stan chroniczny;

 przywrócenie umiejętności samodzielnego radzenia sobie;

 dostarczenie wsparcia. 



Planowanie interwencji kryzysowej przebiegać 
powinno w następujący sposób:

1. Określenie i zdefiniowanie problemu.

2. Zapewnienie bezpieczeństwa.

3. Dostarczenie wsparcia.

4. Ocena zasobów (poszukiwanie źródeł wsparcia).

5. Pomoc w opracowaniu planu działania.

6. Uzyskanie zobowiązania klienta do działania.



Kryzys wywołuje poważne zakłócenie równowagi psychicznej człowieka oraz zaburza

jego funkcjonowanie, dlatego też każda osoba, która doświadcza kryzysu wymaga pomocy.

Pomoc ta może mieć różny charakter i płynąć zarówno od rodziny, jak i od przyjaciół czy

grup samopomocy.

Warto pamietać, ze osoby pozbawione naturalnego systemu wsparcia, po przeżyciach

szczególnie drastycznych doświadczeń, których dezorganizacja psychiczna, wywołana

krytycznym wydarzeniem, osiągnęła ostrą fazę, powinny zostać objęte profesjonalną

interwencją kryzysową.



Interwencję kryzysową rozumiemy jako metodę systemowego, interdyscyplinarnego, 
wielowątkowego oddziaływania na osobę w kryzysie, dostarczającą 
wszechstronnego wsparcia i wielostronnej pomocy: psychologicznej, materialno -
bytowej, prawnej, społecznej, medycznej, informacyjnej i innej.

 Aby interwencja w sytuacji kryzysu była skuteczna wymagane jest, aby unikano:

 pocieszania, perswadowania i dawania rad;

 tłumienia reakcji emocjonalnych („nie płacz” zamiast „możesz przy mnie płakać”);

 wymuszania szybkich decyzji;

 bagatelizowania ostrych objawów reakcji kryzysowej w postaci nie przyjmowania posiłków,

zaburzeń snu, sięgania po alkohol i inne używki;

 zbyt wczesnego podawania leków.



Rozwój kompetencji w obszarze diagnostyki 
i budowania planu pracy 
 z osobami z zaburzeniami psychicznymi (studium przypadków)

 Jakie działania może podjąć pracownik socjalny aby zaoferować pomoc osobie doświadczającej kryzysu
psychicznego? Jakie działania zapobiegać mogą społecznemu jej wykluczeniu?

 Olga Maciejewska podaje, iż są to działania następujące:

- skłonienie podopiecznego do wglądu we własną chorobę, do podjęcia trudu zrozumienia własnej sytuacji,

- psychoedukacja,

- praca na rzecz zachowania poczucia własnej wartości, godności, poczucia bycia wciąż pełnowartościowym
i przydatnym członkiem społeczeństwa,

- motywowanie do podjęcia terapii, leczenia, rehabilitacji środowiskowej,

- motywowanie do podjęcia lub podtrzymania aktywności fizycznej, społecznej (np. uczestnictwo w kulturze),
zawodowej,

- motywowanie do podtrzymywania społecznych kontaktów

- budowanie i wzmacnianie sieci wsparcia,

- umożliwienie dostępu do świadczeń i usług,

- działania na rzecz podnoszenia kompetencji społecznych i zawodowych, czasem koniecznego przekwalifikowania
zawodowego



 Autorka artykułu podaje nadto, iż „jedną z największych i najtrudniejszych zarazem do
pokonania barier w relacji z osobą doświadczającą kryzysu psychicznego jest przełamanie nieufności
oraz przekonanie drugiej strony o czystości własnych motywacji i intencji.

 W równym stopniu dotyczy to także bliskich osób chorujących.

 Znaczący poziom napięcia wynika niejednokrotnie nie tylko ze specyfiki stanu, w jakim się 
znajdują ale i z dotychczasowych doświadczeń związanych z kontaktem z szeroko rozumianym 
systemem pomocy, gdy ich starania o wsparcie (np. interwencję odpowiednich służb, uzyskanie 
konkretnej formy pomocy) napotykały na opór, czy jawną odmowę i wręcz były w sposób agresywny 
odrzucane. 

 Nie mniej istotnym czynnikiem jest opór ze strony samej osoby doświadczającej kryzysu
psychicznego (co oczywiście związane jest w głównej mierze ze specyfiką samego zaburzenia
i historią choroby).



Warto mieć zatem świadomość, że osoby chorujące 
psychicznie:

- mogą odmawiać przyjmowania wsparcia i pomocy, gdyż są przekonane, że takowe nie są im potrzebne, a nawet są
całkowicie bezzasadne,

- są odbierane przez otoczenie w sposób stereotypowy i negatywny, ale także z bardziej lub mniej jawnie wyrażanym
lękiem, co może prowadzić do tego, że czują się samotne i niezrozumiane, wycofują się z kontaktów, nie nawiązują
nowych relacji

- nie zwracają się o pomoc, nie wierząc w jej skuteczność,

- niejednokrotnie towarzyszą im obawy, że zwrócenie się o pomoc do pracownika socjalnego czy innego przedstawiciela
służb pomocowych doprowadzi do kolejnej hospitalizacji – wolą ukrywać objawy choroby, nie mówią o nich nie tylko
profesjonalistom z założenia niosącym wsparcie, ale nawet bliskim,

- ze względu na specyfikę doświadczanych trudności mogą utracić kontrolę nad swoimi odczuciami, wyglądem, emocjami –
dlatego mogą nie zdawać sobie sprawy z faktu, że są niewłaściwie ubrane, zaniedbane, zachowują się sposób
nieadekwatny do okoliczności itp.

- ze względu na zaburzony obraz rzeczywistości, mogą nie zdawać sobie sprawy z upływu czasu,

- mogą nie rozumieć treści przedstawianych im dokumentów,

- ze względu na wspomniane wcześniej trudne doświadczenia ze służbami pomocowymi mogą odczuwać nasiloną
nieufność i lęk,

- mogą w swym zachowaniu odzwierciedlać obawy czy lęki własnej rodziny,

- niejednokrotnie odrzucają pomoc medyczną – nie przychodzą na umówione wizyty do lekarza, nie przyjmują leków,
odmawiają hospitalizacji.



 Katalog usług społecznych i socjalnych, jakie świadczyć może pracownik socjalny

wspierając osoby z zaburzeniami psychicznymi lub chorujące psychiczne i ich rodziny, jest

obszerny, niezwykle trudny do jednoznacznego skategoryzowania. Obejmuje zarówno

konkretne formy pomocy (materialnej), jak i elementy bardziej „miękkie”, niematerialne,

ukierunkowane na zaspokojenie podstawowych potrzeb człowieka. Usługi socjalne

pojawiają się na różnych etapach współpracy z klientem, niejako w odpowiedzi na

faktycznie zaistniałe okoliczności i oczekiwania partnera(-ów) relacji pomocowej.



Umacnianie osób z zaburzeniami psychicznie 
chorymi

 Zasady postępowania z osobami chorymi psychicznie

 Wiele osób chorych psychicznie ma trudności z nawiązywaniem i podtrzymywaniem

poprawnych interakcji ze środowiskiem, z pełnieniem właściwych sobie ról społecznych,

z prowadzeniem samodzielnego życia itd. Zadaniem pracownika socjalnego wobec takiego

człowieka jest nauczenie i zachęcenie do podjęcia wysiłku, aby te wszystkie sprawy

„unormował" i wypełniał zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami. Pracownika socjalnego

obowiązują pewne zasady, które chronią klienta przed nadmierną ingerencją w jego

sprawy. Chronią także profesjonalistę przed negatywnymi skutkami prawnymi,

emocjonalnymi i moralnymi nadmiernego zaangażowania się w rozwiązywanie cudzych

problemów.



► Zasada akceptowania klienta

 Łatwiej jest zaakceptować inwalidę bez rąk czy nóg niż umysłowo chorego, a tym bardziej

alkoholika z objawami psychozy. Wielu ludzi nadal nie rozumie, że alkoholizm to choroba,

a nie tylko sprawa " niebieskich ptaków" i innych ludzi z marginesu społecznego.

► Zasada powstrzymywania się od ocen

 Jeśli ten, kto ma pomagać zacznie oceniać, wartościować swoich klientów, da im poznać

swój pogardliwy stosunek do nich, to już straci wszelkie szanse na udzielenie im skutecznej

pomocy.



► Zasada działania na rzecz celowego wyrażania swych uczuć i odczuć

 Jest bardzo ważna także w pracy z chorymi umysłowo. Większość chorych zdaje sobie

sprawę z własnych przeżyć i reakcji na codzienne wydarzenia. Pracownik socjalny może

zastosować procedurę pracy, skierowaną na emocje klienta. Rozmowa o przeżyciach,

i porada specjalisty, co do radzenia sobie z objawami choroby, bardzo wspiera psychicznie

i wzmacnia naturalne mechanizmy obronne chorego.

► Zasada zachowania poufności i prywatności

 Również bardzo ważna, szczególnie w pracy z psychicznie chorymi. Nikt nie lubi chwalić się

chorobą umysłową ani swoją, ani bliskiej osoby. Dlatego, wszystko co dotyczy klientów,

jest objęte tajemnicą zawodową.



► Zasada potwierdzania prawa klienta do samostanowienia

 Nie jest może tak istotna w stosunku do osób ubezwłasnowolnionych ale już w stosunku

do ich opiekunów- tak. Mają oni prawo decydować- na jakie formy pomocy się zgodzić,

a na jakie nie.

► Zasada afirmacji indywidualności

 Każdy człowiek ma prawo być inny od pozostałych i pracownik socjalny musi to

uszanować. Utrudnia mu zadanie konieczność rozróżniania między zdrową

indywidualnością klienta, a patologią chorego.



► Zasada zachowania obiektywizmu

 W odróżnieniu od grup samopomocy, pracownik socjalny powinien posługiwać się nie tyle

prywatną wiedzą i doświadczeniem życiowym, ile wiedzą profesjonalną, popartą badaniami

i doświadczeniami naukowymi. Wiedza taka została już zweryfikowana przez niezależne źródła

i uznane autorytety.

► Zasada kontrolowania swojego zaangażowania emocjonalnego

 Może to być trudne zwłaszcza wobec osób agresywnych, z urojeniami i manią prześladowczą.

Uważać należy także z osobami, dla których czujemy współczucie, często jesteśmy gotowi

wtedy wykraczać poza ramy relacji: pracownik socjalny- klient. Nie wolno. Wtedy problem

klienta staje się naszym osobistym problemem.

 Podsumowując temat ogólnych zasad, należy stwierdzić, że chociaż czasami przestrzeganie ich

może się wydawać zbytnim "usztywnianiem" i "formalizowaniem" stosunków z klientem, to

jednak zapobiega dalszym komplikacjom emocjonalnym chorego i profesjonalisty.



Praca socjalna z rodziną osób z zaburzeniami 
psychicznymi - ujęcie systemowe

 Wiele osób z zaburzeniami psychicznymi ma trudności z nawiązywaniem i podtrzymywaniem poprawnych interakcji ze środowiskiem, z pełnieniem 

właściwych sobie ról społecznych, z prowadzeniem samodzielnego życia itd. Dlatego bardzo ważna jest, w kontakcie z osobą z zaburzeniami psychicznymi:

 zasada akceptowania 

 zasada powstrzymywania się od ocen

 zasada działania na rzecz celowego wyrażania swych uczuć i odczuć

 zasada zachowania poufności i prywatności

 zasada potwierdzania prawa osoby do samostanowienia (wyjątek ubezwłasnowolnienie)

 zasada afirmacji indywidualności

 zasada zachowania obiektywizmu

 zasada kontrolowania swojego zaangażowania emocjonalnego



Zakres podmiotowy dla kategorii osoby z niepełnosprawnością z powodu choroby 
psychicznej i ich rodziny zawiera następujące grupy osób: 

 osoby przewlekle psychicznie chore oraz osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia

czynności psychicznych;

 opiekunowie, rodziny i organizacji reprezentujących osoby psychicznie chore, które ze względu

na swoją niepełnosprawność nie są w stanie lub nie mają możliwości zgłosić potrzeby uzyskania

wsparcia;

 opiekunowie i rodziny osób psychicznie chorych, a także środowiska (np. sąsiedzi), które

w związku z opieką nad niepełnosprawnymi lub współegzystowaniem z nimi napotykają sytuacje

i problemy wymagające wsparcia w postaci pracy socjalnej



Osoby psychicznie chore to osoby najczęściej po hospitalizacjach, osoby, których

codzienne problemy wynikają z zespołów chorobowych różnych typów schizofrenii,

depresji, psychoz, zaburzeń osobowości itd. objawiających się np. zaburzeniami: myślenia,

postrzegania, nastroju, uwagi, koncentracji czy nadpobudliwością.

Praca socjalna z osobami psychicznie chorymi jest kierowana do osób nieposiadających

bliskiej rodziny i znajomych lub też skonfliktowanych bądź odrzuconych przez nich.

Są to osoby nieutrzymujące się w środowisku, funkcjonujące w tzw. modelu „drzwi

obrotowych” miedzy domem i szpitalem, niechętne do współpracy, niedarzące

pracowników instytucji pomocowych zaufaniem, odmawiające leczenia.



Praca socjalna z rodzinami osób psychicznie chorych jest kierowana do ich rodzin

i opiekunów, dla których samodzielne poradzenie sobie ze wszystkimi problemami, jakie

niesie ze sobą funkcjonowanie osoby psychicznie chorej w środowisku rodzinnym,

przekracza ich możliwości, czy to np. ze względu na długotrwałość trwania problemów

i ich uciążliwość wywołujące objawy równoważne wypaleniu zawodowemu, czy też np. ze

względu na brak wiedzy i kompetencji do życia razem z osobą psychicznie chorą.



Najczęstsze problemy osób chorych psychicznie i ich rodzin, które mogą być 
rozwiązane przez pracę socjalną:

 brak leczenia choroby i przeciwdziałania jej objawom, w tym społecznym, brak podstawowej
wiedzy o stanie swojego zdrowia i możliwościach jego diagnozy i leczenia;

 niska motywacja osób psychicznie chorych, ale też i członków ich rodzin, np. lęk przed
negatywnym naznaczeniem społecznym i lęk przed reemisją choroby prowadzące do
całkowitego wycofania i apatii lub autoizolowania się od świata zewnętrznego;

 następstwa stresu towarzyszącego chorobie i odrzucenia środowiskowego prowadzącego do
izolacji społecznej osób chorych psychicznie, ograniczanie kontaktów towarzyskich;

 problemy w pełnieniu ról społecznych, w szczególności problemowe zachowania osób chorych
psychicznie;

 ‒ utrata wpływu na osobę psychicznie chorą przez najbliższych.



W budowaniu relacji z osobą psychicznie chorą i jej rodziną istotna jest dbałość 
o atmosferę bezpieczeństwa, poufności, otwartości i zaufania.

 Pracownik socjalny w kontakcie z osobą psychicznie chorą i jej rodziną:

 powinien umiejętnie motywować do akceptowanych przez otoczenie zmian zachowania bez wikłania

się w rolę osoby kierującej osobą psychicznie chorą;

 w wypadku, kiedy komunikacja z osobą psychicznie chorą jest niemożliwa, powinien komunikować się

z rodzicami (opiekunami), ale koncentrować się na osobie psychicznie chorej, a nie na jej rodzicach,

czy opiekunach, aby nie budować dystansu i traktować osoby te podmiotowo, a nie na drugim planie;

 powinien konsultować problemy dotyczące osób psychicznie chorych i ich rodzin w zespołach

interdyscyplinarnych;

 nie należy dotykać (np. poklepywać, obejmować, przytrzymywać) osoby psychicznie chorej bez jej

zgody;

 powinien nie potwierdzać majaczeń czy halucynacji, ale też nie należy im zaprzeczać (lepiej mówić:

„Rozumiem, że teraz tak Pan czuje”);

 powinien pamiętać o pilnowaniu granic własnej prywatności, niedopuszczenie do ich przekraczania.



Doskonalenie pracy w zespole terapeutycznym

 Niezwykle ważna, w pracy socjalnej z osobami z zaburzeniami psychicznymi jest komunikacja. Z punktu

widzenia komunikacji interpersonalnej różnica między słowami „słuchać” i „słyszeć”, używanymi w języku

potocznym najczęściej zamiennie, nabiera nowych znaczeń.

 O ile „słyszenie” jest procesem pasywnym, zjawiskiem akustycznym, o tyle „słuchanie” może być czynne

i bierne. Słuchanie bierne podobne jest do „słyszenia” i zdarza się, gdy motywacja słuchacza do odbioru

informacji jest bardzo niska.

 Słuchanie czynne wymaga od słuchacza aktywności i zakłada możliwość kontroli tego procesu. Nie mamy

często wpływu na to, co słyszymy, lecz możemy świadomie słuchać innych osób lub nie.

 Słuchanie składa się z czterech elementów: percepcji komunikatu, jego interpretacji, decyzji, co ono

oznacza oraz adekwatnej reakcji na usłyszaną informację. Wbrew pozorom słuchanie jest dużo trudniejszą

umiejętnością, niż mówienie, tzw. aktywne słuchanie poprawiające efektywność porozumienia wymaga

wysiłku, koncentracji i skupienia uwagi na tym, co nasz rozmówca chce nam przekazać.



Co ważne, aktywne słuchanie pełni bardzo ważne 
funkcje w relacjach międzyludzkich:

 słuchając dajemy naszemu rozmówcy poczucie akceptacji i chęci zrozumienia go;

 aktywne słuchanie prowokuje drugą osobę do mówienia, pozwala, by mówiła tym,

co czuje, jak widzi problem, jak przeżywa daną sytuację;

 właściwe słuchanie umożliwia mówiącemu samodzielne poszukiwanie rozwiązania;

 słuchając aktywnie zapobiegamy przedwczesnemu wyciąganiu wniosków i udzielaniu rad;

 słuchając naszego rozmówcy pozwalamy mu się „wygadać”, co często przynosi ulgę

i problem jest łatwiejszy do zniesienia.



Jeśli chcesz być dobrym słuchaczem zadbaj o to, by:

 utrzymywać kontakt wzrokowy z rozmówca,

 okazywać zainteresowanie,

 zachęcać do kontynuowania wypowiedzi,

 streszczać usłyszane informacje,

 pomijać własne spostrzeżenia, opinie, poglądy, własna dezaprobatę,

 okazywać cierpliwość.



Aktywne słuchanie jest forma pomocy i przejawem naszego 
zainteresowania i autentycznej troski. 

 To dawanie drugiemu człowiekowi tego, czego w danym momencie najbardziej mu potrzeba.

 Schopenhauer mawiał, że każdego człowieka należy wysłuchać, nie z każdym trzeba

dyskutować.

Wskazał tym samym na to, że potrzeba wysłuchania jest jedna z podstawowych potrzeb

każdego człowieka.

 Podczas rozmowy staraj się informować rozmówce, że usłyszałeś to, co mówił.

 Stosuj przy tym metody werbalne, a także niewerbalne, takie jak: gesty, mimika, potakiwanie

(te metody zostaną omówione szerzej w części poświęconej komunikacji niewerbalnej).



Przykładami werbalnych metod aktywnego słuchania są:

 Parafrazowanie

 Powtarzanie własnymi słowami tego, co powiedział nasz rozmówca.

W parafrazowaniu nie należy interpretować tego, co się usłyszało, chodzi tu jedynie

o oddanie sensu rozmowy. Parafraza pełni kilka funkcji:

 • pokazuje rozmówcy, że uważnie słuchamy tego, co mówi;

 • pozwala nam upewnić się, że dobrze zrozumieliśmy rozmówce;

 • pozwala uporządkować chaotyczna rozmowę;

 • pozwala trzymać się faktów w sytuacji konfliktowej.



Odzwierciedlanie uczuć

 Jest wiele osób mających kłopoty z wyrażaniem lub nazywaniem swoich uczuć.

Właściwym zachowaniem w takiej sytuacji jest nazwanie tego, o czym opowiada nasz

rozmówca np.:

 „Rozumiem, że bardzo się Pan zdenerwował…”

 Podkreślamy tym sformułowaniem fakt zrozumienia intencji przekazu lub zachowanie

osoby w danej sytuacji.



Dzielenie się własnymi uczuciami

 Bardzo często pomocne może być opowiadanie drugiej osobie o swoich

doświadczeniach, przeżyciach, o tym, co się czuje.

 Taka otwartość wobec innych jest bardzo pomocna, gdyż buduje atmosferę

wzajemnego zaufania.



Dostrajanie się

 Komunikowanie mówiącemu, że słuchamy go z uwagą w sposób werbalny (używając

zachęt: „uhm”, „jasne”, „tak”, „rzeczywiście”, „rozumiem”, „w porządku”) i niewerbalny

(adekwatna do informacji mimika twarzy, utrzymywanie kontaktu wzrokowego, sylwetka

lekko pochylona w stronę rozmówcy).

 Aktywne słuchanie jest umiejętnością, której można się nauczyć. Wymaga to jednak

treningu, cierpliwości i pozytywnego nastawienia do mówiącego.

 Ponadto ważne są tutaj: delikatność i empatia (umiejętność wczucia się

w sytuacje i uczucia drugiej osoby).



Przeszkody w komunikowaniu się

 Każdy czynnik, który utrudnia wymianę informacji jest przeszkodą w komunikowaniu się. Ich 
różnorodność i powszechność nie pozostawia wątpliwości. 
Błędy w komunikacji i nieporozumienia pojawiają się pomimo, że rozmówcy:

 mają wolę porozumienia

 mają dobre intencje (nadawca pragnie przekazać informację, najlepiej jak potrafi, odbiorca chce
dobrze zrozumieć, co do powiedzenia ma mu nadawca)

 mówią tym samym językiem

 mają możliwość sprawdzenia, czy dobrze się rozumieją

 dysponują dostateczną ilością czasu



Przeszkody w transmisji informacji określa się mianem „szumów informacyjnych”, które

mogą mieć fizyczny bądź psychologiczny charakter. Bariery komunikacyjne związane są

z trudnościami percepcyjnymi. Percepcja jest procesem interpretowania informacji,

nadającym znaczenie otaczającej nas rzeczywistości.

Postrzegając informacje wykonujemy dwa działania:

 selekcjonujemy informacje,

 organizujemy i interpretujemy wyselekcjonowane informacje w taki sposób, że jesteśmy

w stanie nadawać im znaczenie.



Komunikowanie mogą utrudniać następujące przeszkody : 

 przeszkody wynikające z cech osób komunikujących się:

 sztywność poznawcza (nieumiejętność przyjęcia cudzego punktu widzenia

 kierowanie się uprzedzeniami, stereotypami)

 egocentryzm, brak empatii

 gwałtowne wyrażanie uczuć lub ich skrywanie

 nadmierna pewność lub niepewność siebie

 przeszkody wynikające z różnic w postrzeganiu i ocenie – ludzie o odmiennej wiedzy, doświadczeniu

życiowym, odmiennych systemach wartości, czy postawach patrzą i oceniają to samo zjawisko

z różnych punktów widzenia

 przeszkody związane ze stanem emocjonalnych rozmówców – emocje w znacznym stopniu wpływają

na to, jak nadajemy i odbieramy komunikaty



Przeszkody wynikające z braku zaufania i otwartości: 

 filtrowanie informacji, nakładanie masek (udawanie)

 celowe zniekształcanie informacji

 manipulowanie rozmówca

 przeszkody wynikające z niewłaściwego zakodowania przekazu (różnic językowych) –
te same słowa i zachowania mogą mieć inne znaczenie w różnych środowiskach
kulturowych.

 sprzeczne lub niespójne komunikaty (aspekt niewerbalny) – sygnały niewerbalne
mogą wzmocnić, osłabić lub zaprzeczyć sygnałom werbalnym. Błędy percepcyjne
wynikają często z niewłaściwej pozycji ciała rozmówcy, jego mimiki i gestów.



 przeszkody związane z osądzaniem rozmówcy:

 krytykowanie

 etykietowanie

 ocenianie

 schlebianie

 przeszkody związane z decydowaniem za innych:

 rozkazywanie

 grożenie

 moralizowanie

 pouczanie



 przeszkody związane z uciekaniem od cudzych problemów:

 odwracanie uwagi, zmienianie tematu

 logiczne, nieuwzględniające emocji argumentowanie

 ignorowanie problemu, pocieszanie

 przeszkody związane z otoczeniem zewnętrznym:

 szum, hałas, chaos

 nieodpowiednia temperatura pomieszczenia, złe oświetlenie, nieprzyjemne zapachy

 przeciążenie informacyjne – przekazywanie odbiorcy zbyt dużej dawki informacji, której on

nie może przetworzyć i zapamiętać.



 przeszkody związane z brakiem chęci lub umiejętności słuchania:

 postawa „Wiem swoje”

 postawa „Wiem co powiesz”

 ignorowanie przekazów sprzecznych z naszymi przekonaniami

 przyjęcie postawy oceniającej

 przygotowywanie odpowiedzi

 udzielanie rad

 orientacja na spieranie się, krytykowanie

 egocentryczne słuchanie

 skupianie się tylko na faktach lub werbalnej stronie przekazu



Wzbogacanie umiejętności niwelowania piętna 
społecznego

 „Proces stygmatyzacji jest procesem reakcji społecznej, społecznej identyfikacji i naznaczania.

 Polega on na zredukowaniu całej osobowości, wszystkich cech człowieka do jednego wymiaru, do
jednej głównej cechy, która związana jest z danym stygmatem.

 Mówi się, iż stygmat oślepia, stając się jedynym punktem wyjścia oczekiwań i stereotypowego
obrazu jego nosiciela. Pozostałe cechy stają się nieistotne, są pomijane i ulegają zepchnięciu na dalszy
plan. Na zjawisko stygmatyzacji składają się współistniejące ze sobą elementy takie jak:

 etykietowanie – nadawanie ogólnych etykiet, stanowi ono proces definiowania siebie i świata,
pociąga za sobą zniekształcenia myślenia

 stereotypizacja – powiązanie różnic społecznych ze stereotypami,

 oddzielenie „nas” od „nich” na podstawie utworzonych stereotypów – zwiększenie dystansu
społecznego,

 utrata statusu społecznego i dyskryminacja”.



„Stygmatyzacja” 

 chorego psychicznie jest wieloetapowym procesem prowadzącym do odrzucenia jednostki, jej

dyskryminacji i wyłączenia z funkcjonowania w różnych dziedzinach życia społecznego.

 Zidentyfikowano szereg czynników społecznych mających wpływ na proces zdrowienia

chorego.

 Odbiór społeczny, przekaz medialny dotyczący choroby, sieć społeczna chorego, postawa oraz

funkcjonowanie rodziny i bliskich, kariera zawodowa, a wreszcie sam chory – mogą sprzyjać lub

być przeszkodą w dążeniu do zdrowia.

 Celem pracy jest zwrócenie uwagi, na podstawie danych z piśmiennictwa, na złożony

i niejednoznaczny charakter związków między czynnikami społecznymi a zdrowieniem osoby

chorej psychicznie”.



Aby osoba chora psychicznie mogła łatwiej funkcjonować w społeczeństwie 
niewątpliwie potrzebna jest jej pomoc zarówno ze strony rodziny, jak i instytucji 
pomocowych. Tylko wszechstronna pomoc będzie sprzyjać zdrowieniu osoby chorej 
psychicznie. 

 „Zdrowieniu chorego powinna sprzyjać odpowiednia organizacja opieki psychiatrycznej oraz dostęp do nowoczesnego leczenia.

 W tej dziedzinie chorzy psychicznie są w widoczny sposób dyskryminowani. Pacjenci skarżą się na niewydolność
środowiskowej opieki psychiatrycznej i zwracają uwagę na konieczność przesunięcia ciężaru z lecznictwa zamkniętego na działania
prewencyjne.

 W Polsce wielkie nadzieje pokładano w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego.

 Z raportu na temat realizacji NPOZP w 2011 r. wynika, że zaangażowanie większości instytucji i podmiotów w jego wdrażanie
jest znikome.

 Jednostki samorządu terytorialnego powierzają realizację zadań osobom niekompetentnym, przekonanym o fakultatywnym
charakterze NPOZP, skupionym na doraźnych działaniach naprawczych.

 Niewielkie zaangażowanie finansowe realizatorów nie daje gwarancji wprowadzenia rozwiązań przewidzianych w programie
i stanowi przykład dyskryminacji strukturalnej chorych psychicznie.

 Dyskryminację tę odzwierciedla także system dystrybucji środków na ochronę zdrowia psychicznego.
W Polsce w 2010 r. wydatki na ten cel stanowiły 3,29% całego budżetu zdrowotnego, co – biorąc pod uwagę coraz większe
rozpowszechnienie chorób psychicznych – jest kroplą w morzu potrzeb.

 Dla porównania – w krajach Europy Zachodniej na ten sam cel przeznacza się od 6% do 10% budżetu zdrowotnego”.



 Stąd też ważna jest, u pracowników pomocy społecznej, jakże cenna i pożądana

umiejętność niwelowania piętna społecznego, jakie dotyka osoby z chorobami

psychicznymi.

 Co zatem mogą zrobić w tym obszarze. Jako profesjonaliści winni być gotowi nieść

wsparcie osobom chorym psychicznie i potrzebującym wsparcia. Podmiotowe traktowanie

osób chorujących to klucz do tego, aby proces ich zdrowienia przebiegał łatwiej

i efektywniej. Zaleca się również edukację środowiska osoby chorej psychicznie, co ułatwi jej

funkcjonowanie w społeczeństwie.

 „Edukujmy, akceptujmy, wspierajmy. Kryzys zdrowia psychicznego może dotknąć

każdego”.



 Dziękuję za uwagę


