




3 Wszyscy bierzemy udział W nieplanoWanym zbioroWym eksperymencie 
Katarzyna Łukowska  
Sytuacja zmienia się dość dynamicznie i niestety musimy nauczyć się żyć i pracować  
z wirusem w tle.

4 Terapia W obliczu epidemii koronaWirusa  
Sonda redakcyjna 
Placówki leczenia uzależnień, podobnie jak wszyscy w Polsce, muszą przystosować się do 
sytuacji, z jaką nie mieliśmy nigdy do tej pory do czynienia. Ograniczenia, samoizolacja, 
coraz więcej ludzi na kwarantannach i coraz większy strach przed rozprzestrzenianiem się 
wirusa. Jak w takich warunkach prowadzić psychoterapię, jak diagnozować pacjentów,  
jak efektywnie im pomagać?

10 inaczej niż Wczoraj 
Agnieszka Żeljazkow 
Pomimo, iż obecnie praca z pacjentami odbywa się wyłącznie za pomocą systemów 
teleinformatycznych, środki zabezpieczające wydają się być niezbędne. Dysponujemy więc zarówno 
maseczkami, rękawiczkami jak i preparatami do dezynfekcji, co poprawia komfort pracy w tych 
niekomfortowych okolicznościach. 

Spis treści

Następuje zmiana 
na wielu polach, wy-
stawieni na globalną 
traumę, możemy się 
do niej adoptować lub 
się w niej aktualizować. 
To jest różnica miedzy 
kryzysem a doświad-
czeniem granicznym. 
W takich okoliczno-
ściach wszystko, co po-

zostaje nienaruszone i podtrzymywane między 
ludźmi, jest leczące. Relacje, zaufanie, bliskość, 
obecność, nadzieja, sens... 

Naszą rolą jest utrzymywanie spójności i cią-
głości naszych procesów, również procesów 
społecznych, tworzenie warunków do tego, 
aby w pacjentach, a także między nami, tera-
peutami, zachować jak najwięcej więzi, solidar-
ności dającej wiarę i oparcie. 

Dlatego w numerze wiele naszych świadectw, 
zawodowych i osobistych, które tę wspólnotę 
podtrzymują. Ważne, abyśmy byli w tym czasie 
dla siebie źródłem wsparcia, aby możliwe było 
zachowanie w nas tego, co tak potrzebne dziś 
naszym pacjentom. Często wobec własnych 
doświadczeń my również stajemy się pacjen-
tami. Odsłania to rzeczywisty obraz procesu 
pomagania i nie ma co udawać przed sobą 
i pacjentami, że jest inaczej. Potrzebujemy dziś 
dla siebie i dla innych terapeutycznej prze-

strzeni uzyskiwanej w superwizji, czasem wła-
snej terapii, ale także w dobrze funkcjonują-
cych zespołach. 

Katarzyna Łukowska zaczyna ten numer rów-
nież w takim osobistym tonie. Następnie pre-
zentujemy wiele przykładów działania w po-
radniach, ośrodkach, oddziałach dziennych. 
O pierwszych reakcjach i organizowaniu pracy 
w tych warunkach. Dziękuję za te relacje. Po 
raz kolejny ukazuje się dojrzałość środowiska, 
szukanie najlepszych rozwiązań, ale czasem 
również chłód urzędniczych postaw, z którymi 
zapewne jeszcze się spotkamy. 

W numerze kilka tekstów o przyspieszonym 
kursie prowadzenia terapii online. Zachęcam 
do dzielenia się swoimi doświadczeniami, roz-
wiązaniami, metodami pracy. Wielu z nas dziś 
decyduje, czy wejść na nieco wyższy stopień 
rozwoju i kompetencji. Tę poprzeczkę ustawia 
dziś wirus i zdaje się, że czeka nas długi marsz. 
Wiemy, że jego skutki w pacjentach będą się 
dynamizować i odkładać. Jestem również prze-
konany, że terapia online w ten sposób stała się 
naszą rzeczywistością. 

Żeby zachować równowagę, prezentujemy 
dziś w numerze kilka tekstów na temat tera-
pii zaburzeń seksualnych. Bardzo interesujące 
przypadki i przykłady psychoterapii. Zapra-
szam do lektury, ale też życzę zdrowia.



12 Wsparcie Teraz najWażniejsze – Rozmowa z Agnieszką Litwą–Janowską, 
dyrektorem Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień, przewodniczącą Rady 
Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.  
Jako terapeuci w obecnym kryzysie podlegamy tym samym przeciążeniom co nasi pacjenci. 
Też jest nam ciężko, też się boimy o nasze miejsca pracy, o przetrwanie ośrodka,  
o naszych partnerów, starych rodziców, o swoje zdrowie, a z drugiej strony, jesteśmy 
przecież narzędziem terapii dla naszych pacjentów, więc musimy pomieścić również  
ich niepokoje i traumy....

15 „między Tobą a mną online, To jesT Też między nami”  
– Ireneusz Kaczmarczyk 
Z doświadczeń superwizyjnych i terapeutycznych wynika, iż epidemia, zmuszając nas do 
pracy online, skonfrontowała nas z wieloma przekonaniami, dotyczącymi prowadzenia 
terapii oraz kształcenia w zawodzie.

20 poTencjał różnorodności – Agnieszka Kolano, Joanna Wawerska–Kus 
Tekst jest oparty na wystąpieniu autorek pt. „Od trudności do potencjału – superwizja 
zróżnicowanych zespołów terapeutycznych”, które miało miejsce 30 listopada 2019 
roku na VII Zjeździe Superwizorów Psychoterapii Uzależnień.

23 Grupa uczy bliskości – Rozmowa z Bożeną Maciek–Haściło, psychoterapeutą 
i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizorem psychoterapii 
uzależnień, kierowniczką Poradni i Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od  
Alkoholu w Śremie, członkiem zespołu Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. 
Panuje przekonanie, że grupy online są jednak czymś gorszym od tych w realnym świecie.  
Ja bym jednak nie przywiązywała się do tej myśli. W internecie też można prowadzić głęboką 
psychoterapię z osobami uzależnionymi, pracować z emocjami i relacjami.

26 kobieTy i pornoGrafia – Ryszard Romaniuk 
Kobiety, podobnie jak mężczyźni, znajdują przyjemność w oglądaniu pornografii, zwłaszcza  
tworzonej specjalnie pod kątem kobiecych potrzeb. Niestety, przyjemność ta czasami zmienia się  
w problem, a nawet w uzależnienie.

30 kobieTy uzależnione od seksu – jak im pomagać? nasze doświadczenia    
– Natalia Smogulecka 
Niepokojąco wysoki odsetek kobiet uzależnionych od seksu ma doświadczenia traumy 
dziecięcej. W porównaniu do mężczyzn odsetek ten jest wyższy, a doświadczenia 
traumatyczne częściej mają bardziej dramatyczny przebieg.

34 błąd W myśleniu – Agnieszka Illinicz–Kiełkiewicz  
Nikt tak jak nasi pacjenci, w swojej „kruchości”, nie oddają „przeżycia” naszej aktualnej  
rzeczywistości. Oddajemy im dziś w numerze głos. Do naszej refleksji...

35 propozycje czytelnicze.

35 Ważne i ciekawe. informacje.
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nasz gość

Zamykane szkoły, kina i teatry. Kolejne 
dni i kolejne ograniczenia. Coraz wię-
cej osób publikuje posty z hasztagiem 
#zostajewdomu. Do PARPA napływają 
setki pism z placówek leczenia uzależ-
nień i z gmin. Czujemy się pod presją, 
bo sami nie znamy jeszcze odpowiedzi 
na wszystkie pojawiające się pytania. 

Z jednej strony rozumiem zniecier-
pliwienie i zaniepokojenie piszących 
do nas, a z drugiej zdaję sobie sprawę 
z tego, że w instytucjach takich jak NFZ 
czy Ministerstwo Zdrowia pracują lu-
dzie, dla których obecna sytuacja też 
jest nowa i oni również potrzebują 
czasu, żeby się w niej odnaleźć. 

Tak zapamiętałam pierwsze dni pan-
demii. Dużo napływających z zewnątrz 
lęków sytuacyjnych i pilna potrzeba, 
żeby je natychmiast wyciszyć poprzez 
przekazanie jednoznacznych wskazó-
wek, informacji i procedur. Nie było 
to jednak możliwe w tak krótkim cza-
sie od wprowadzenia przez rząd stanu 
epidemii. Wszyscy bierzemy udział 
w nieplanowanym eksperymencie spo-
łecznym, w którym procedury, na bie-
żąco publikowane, powstają szybko 
i, co zrozumiałe, nie zawsze są opty-
malne i konkretne. Dlatego to czas na 
obowiązkową samodzielność, w którą 
wpisane jest niestety ryzyko. Wszyscy 
musimy obecnie podejmować kon-

kretne decyzje, mając zaledwie ogólne 
wytyczne. 

Dość szybko staraliśmy się zorien-
tować, jak placówki leczenia uza-
leżnienia od alkoholu funkcjonują 
w dobie ograniczenia bezpośrednich 
kontaktów z pacjentami. Podejmowa-
liśmy kolejne interwencje… hmm... to 
chyba nie jest adekwatne określenie. 
Po prostu kierowaliśmy zapytania do 
NFZ, czy można rozliczać świadcze-
nia udzielane pacjentom telefonicznie 
i online. Stopniowo NFZ wydawał ko-
munikaty o możliwości rozliczania po-
rad lekarskich, psychologicznych, te-
rapeutycznych oraz sesji psychoterapii 
indywidualnej i wizyt instruktora terapii 
uzależnień. 

Przed chwilą przyszła kolejna odpo-
wiedź dotycząca pracy zdalnej z domu 
i porad diagnostycznych. 

Nadal kwestią do wyjaśnienia jest 
możliwość przedłużenia statusu osób 
będących w procesie potwierdzania 
kwalifikacji zawodowych, które nie mo-
gły przystąpić do egzaminu. 

Sytuacja zmienia się dość dynamicz-
nie i niestety musimy nauczyć się żyć 
i pracować z wirusem w tle. 

Postanowiliśmy zorientować się, jak 
aktualnie funkcjonują ambulatoryjne 
placówki leczenia uzależnień i w tym 
celu opracowaliśmy ankietę online. 

Mam nadzieję, że dziś, kiedy czytacie 
Państwo TUiW, my opracowujemy już 
jej wyniki. 

Czas pandemii to w ogóle ciekawy 
obszar badań dla psychologów, socjo-
logów, ekonomistów, biologów i eko-
logów. Ważnym pytaniem jest to, czy 
Polacy w okresie pandemii piją więcej, 
czy mniej i w jakich grupach nastąpiły 
zmiany wzorów picia. Każda odpowiedź 
będzie niedostatecznie wiarygodna, 
ponieważ realizacja badań, z których 
można byłoby wnioskować o zacho-
waniach populacji, jest obecnie trudna. 
Próbujemy jednak takie pomiary zapla-
nować, uwzględniając w nich również 
i obecnie prowadzone badania np. te 
realizowane przez prof. Chodkiewicza 
i jego zespół z Uniwersytetu Łódzkiego. 
Będziemy też analizować rynek zaku-
pów alkoholu w tym czasie. 

Nasze „parpiane” badania musieli-
śmy przenieść na czas po wakacjach. 
Wprowadzimy tam blok pytań o picie 
w czasie pandemii. Jednak wtedy nie 
unikniemy pułapki retrospekcji. Ale 
czy ich realizacja metodą face to face 
w wylosowanych gospodarstwa domo-
wych będzie wtedy w ogóle możliwa? 
No cóż, wszyscy borykamy obecnie 
się z uciążliwym stanem niepewności 
i ciągłymi modyfikacjami planów. Już 
od momentu wprowadzenia stanu epi-
demii wiadomo było, że zaplanowane 
na wiosnę konferencje i szkolenia nie 
będą mogły się odbyć. Podobnie z czę-
ścią projektów badawczych. 

Zależało mi, żeby tam, gdzie to moż-
liwe, wprowadzić formułę online, a w 
innych przypadkach zmienić terminy. To 
oznaczało dla nas w PARPA aneksowa-
nie wszystkich umów zawartych z pod-
miotami zewnętrznymi. Niewyobrażalny 
ogrom pracy dla pracowników meryto-
rycznych, prawników i księgowych. 

Dla samorządów przygotowaliśmy 
rekomendacje, jak realizować gminne 
programy w czasie pandemii (dostępne 
na www.parpa.pl, fb PARPA oraz wy-
słane do każdej gminy). Z niepokojem 
obserwuję, jak samorządy z automatu 

Wszyscy bierzemy udział W nieplanoWanym 
zbioroWym eksperymencie

Sytuacja zmienia się dość dynamicznie i niestety musimy nauczyć się żyć i pracować z wirusem w tle

Katarzyna Łukowska
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Zapytaliśmy przedstawicieli różnych 
placówek z całego kraju, jak radzą sobie 
w obecnej sytuacji. Oto, co nam odpo-
wiedzieli. 

OśROdeK PROfILAKtyKI I teRAPII 
UzALeŻNIeń W GdyNI

Katarzyna Wiśniewska
Organizacja pracy w Ośrodku Profilak-
tyki i Terapii  Uzależnień  w  Gdyni zmie-
niła się od połowy marca w związku sy-
tuacją epidemiologiczną. Porady lekarzy 
psychiatrów oraz sesje psychoterapii in-
dywidualnej odbywają się z wykorzysta-
niem systemów teleinformatycznych lub 
innych systemów łączności. Czasowo za-
wieszona została psychoterapia grupowa 
i działalność Dziennego Oddziału Tera-
pii Uzależnienia od Alkoholu. Pacjenci 
Dziennego Oddziału zostali przekiero-
wani do Poradni, gdzie mają możliwość 
uzyskiwania codziennej pomocy od te-
rapeutów Dziennego Oddziału w po-
staci sesji psychoterapii indywidualnej. 
Pacjenci z zawieszonych grup psychote-
rapeutycznych mają możliwość uczestni-
czenia w sesjach indywidualnych, z czego 
większość pacjentów korzysta. Wszyscy 
terapeuci mają założone pracownicze 
skrzynki mailowe, z których mogą poro-
zumiewać się z pacjentami oraz między 
sobą i kierownictwem Ośrodka.

Przyjęcia pacjentów pierwszorazo-
wych zostały wstrzymane, ponieważ NFZ 
nie rozlicza teleporad diagnostycznych, 
a w sytuacji zaostrzenia ograniczeń zwią-
zanych z kontaktem osobistym zdecydo-
waliśmy się na nienarażanie terapeutów 
i pacjentów w kontakcie osobistym. 

Zmiany wprowadzane są na drodze 
ustaleń z Prezydentem Miasta Gdyni, 
działając na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia, komunikatów Cen-

trali NFZ oraz monitorowania bieżą-
cej sytuacji.

Uruchomiliśmy telefon wsparcia 
dla osób zagrożonych uzależnieniami, 
uzależnionych oraz ich bliskich niebę-
dących stałymi pacjentami OPiTU. Te-
lefon działa codziennie i jest obsługi-
wany przez pracowników Działu Profi-
laktyki. Z telefonu wsparcia korzystają 
również pacjenci, którzy ukończyli te-
rapię, a potrzebują pomocy, najczęściej 
w związku z zaistniałą sytuacją. W ra-
mach Działu Profilaktyki funkcjonuje 
również Internetowa Poradnia „Por@
dzimy”, gdzie pracownicy udzielają 
mailowych porad związanych z róż-
nego rodzaju problemami dotyczącymi 
zdrowia psychicznego.

Spotkania zespołów terapeutycznych 
odbywają się regularnie za pomocą sys-
temów teleinformatycznych. Są one bar-
dzo istotnym elementem obecnej pracy 
zespołowej w systemie zdalnym. Kolejne 
superwizje planujemy również przepro-
wadzić za pomocą telekonferencji.

Pracę terapeutyczną w formie rozmów 
telefonicznych lub sesji z wykorzysta-
niem komunikatorów audiowizualnych 
kontynuuje około 70–80% pacjentów. 
Ci, którzy nie zdecydowali się na dalszą 
pracę w takim trybie, jako powody od-
mowy podają m.in. problemy ze znale-
zieniem spokojnego i/lub bezpiecznego 
miejsca,  niemożność zapewnienia sobie 
intymności rozmowy, „bo siedzą z rodzi-
nami, zajmują się dziećmi” lub „bo sie-
dzą w domach i nic się z nimi nie dzieje”. 
Być może część pacjentów, która nie 
chce kontynuować terapii, ma niską mo-
tywację do zmiany bądź nie zdążyła za-
wiązać silnego przymierza terapeutycz-
nego. Część pacjentów, na ich prośbę, ma 
zwiększoną częstotliwość sesji.

zamykają miejsca pomocy takie jak: 
punkty konsultacyjne, placówki dla 
dzieci, grupy pomocy psychologicznej 
dla ofiar przemocy, nie podejmując 
próby organizacji pracy zdalnej. 

Tymczasem czas pandemii zwiększa 
zapotrzebowanie na pomoc dla rodzin 
z problemem alkoholowym i z proble-
mem przemocy. W piśmie do gmin 
zarekomendowałam także rozeznanie 
potrzeb lecznictwa i dofinansowanie 
tych porad, które nie są finansowane 
przez NFZ, tak aby placówki mogły 
udzielać szerokiego wparcia osobom 
potrzebującym pomocy psychologicz-
nej, redukując ryzyko sięgania po alko-
hol w tym trudnym czasie. Jakiekolwiek 
decyzje podejmiemy jako samorząd, 
placówka, ważne, żebyśmy nie zosta-
wili nikogo bez oferty pomocy. To po-
winno obecnie wyznaczać nam nową 
organizację naszej pracy.

Dla mnie to też trudny czas. Czytel-
nicy wiedzą, że od prawie roku pełnię 
funkcję p.o dyrektora i w związku z tym 
nie mam formalnego zastępcy, który 
mógłby przejąć część zadań zastrze-
żonych prawnie dla dyrektorów jed-
nostek. Nie mogę po prostu zniknąć 
z pracy, biorąc opiekę nad dzieckiem. 
Poza tym, tak jak każdy pracodawca 
muszę z jednej strony zorganizować 
pracę urzędu, który ze względu na 
specyfikę zadań, wymaga obecności 
przynajmniej jednej osoby w poszcze-
gólnych działach, a z drugiej muszę 
zadbać o bezpieczeństwo pracowni-
ków, których w ogóle w tym czasie jest 
mniej. To ważny sprawdzian dla ze-
społu. Zdecydowana większość zdała 
go celująco! 

Drodzy Parpianie, dziękuję Wam za 
to, że jesteście na tym pokładzie ze 
mną i dla tych, którzy nas potrzebują! 

Jeszcze nigdy nie były tak globalnie 
aktualne słowa pewnego amerykań-
skiego teologa, aby przyjąć w spokoju 
to, czego zmienić nie możemy i mieć 
odwagę, aby zmienić to, co powinno 
być zmienione, i jednocześnie mieć 
mądrość, żeby umieć odróżnić jedno 
od drugiego. 

Życzę nam wszystkim dużo siły i do-
brych ludzi wokół, dających wsparcie 
i pomagających odróżnić jedno od 
drugiego, gdybyśmy sami się w tym 
nieco pogubili. Dziękuję za pracę każ-
demu, kto dziś pomaga innym.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności 
Katarzyna Łukowska 

Placówki leczenia uzależnień, podobnie jak wszyscy w Polsce, muszą 
przystosować się do sytuacji, z jaką nie mieliśmy nigdy do tej pory 
do czynienia. Ograniczenia, samoizolacja, coraz więcej ludzi na 
kwarantannach i coraz większy strach przed rozprzestrzenianiem 
się wirusa. Jak w takich warunkach prowadzić psychoterapię, jak 
diagnozować pacjentów, jak efektywnie im pomagać?

Terapia W obliczu epidemii 
koronaWirusa 
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Problemy, które zgłaszają terapeuci, 
to głównie zakłócenia związane z jako-
ścią   techniczną telesesji. W takich sytu-
acjach szukają lepszego komunikatora 
lub innych rozwiązań, jeśli problemy 
techniczne są po stronie pacjenta. 

Pacjenci, szczególnie uzależnieni od 
substancji oraz behawioralnie, przeja-
wiają częściej nasilone objawy głodów 
substancji czy potrzeby zachowań nało-
gowych. Z tego powodu sesje terapeu-
tyczne często zawierają więcej działań 
interwencyjnych niż pracy psychotera-
peutycznej. Obecna sytuacja sprzyja na-
silaniu się napięć, występowaniu niepo-
kojów i lęków, niektórzy pacjenci „po-
twornie się nudzą” lub czują się bardziej 
samotni, co powoduje chęć dostarczenia 
sobie szybkiej ulgi poprzez zachowania 
nałogowe. Sytuacja związana z korona-
wirusem i sposób przeżywania jej przez 
pacjentów jest bardzo częstym tematem 
sesji terapeutycznych również bliskich 
osób uzależnionych.

Pacjenci z nałogami behawioralnymi 
kontynuują terapię w systemie teleporad 
w ramach programu hazardowego ko-
ordynowanego przez Krajowe Biuro ds. 
Przeciwdziałania Narkomanii. 

Największy problem stanowią pacjenci 
mający zasądzony środek zabezpiecza-
jący w postaci terapii. Pomimo uaktyw-
niania się u nich lęku i wzrostu napięcia 
emocjonalnego, z dużą trudnością wy-
rażają potrzebę uzyskania wsparcia tera-
peutycznego. Kontakt zdalny w tym przy-
padku prawdopodobnie wzmacnia za-
chowawczość tej grupy pacjentów, która 
traktuje go jako formę dozoru.

Pacjenci korzystający z programu 
ograniczania picia za pośrednictwem sys-
temów teleinformatycznych kontynuują 
go bez wyraźnych strat dla jakości i ce-
lów pracy terapeutycznej. Sytuacja epide-
miczna generująca nieprzyjemne uczucia 
wydaje się być czynnikiem motywującym 
do dbania o zdrowie dla osób decydują-
cych się na ograniczanie ilości i częstotli-
wości picia alkoholu.

Wydarzenia, których jesteśmy uczest-
nikami, niewątpliwie są źródłem stresu 
i wielu uzasadnionych obaw zarówno dla 
pracowników jak i pacjentów. Ośrodek 
stara się zapewniać bezpieczne warunki 
pracy każdemu pracownikowi. Pomiesz-
czenia są dostępne wyłącznie dla perso-
nelu, na bieżąco prowadzona jest dezyn-
fekcja, a dla pracowników zapewniono 
środki ochrony osobistej.

Jako podmiot leczniczy dokładamy 

wszelkich starań i wykorzystujemy do-
stępne możliwości, by dalej skutecznie 
pomagać pacjentom. Oczekujemy jed-
nak, że NFZ stworzy możliwości udzie-
lania porad diagnostycznych za pomocą 
systemów teleinformatycznych oraz do-
puści możliwość pracy terapeutów i leka-
rzy z domu, a nie obligatoryjnie z miejsca 
pracy, jak to jest obecnie. 

Zdobyte w tym trudnym czasie do-
świadczenia są cenne. Będziemy mogli 
je wykorzystać do lepszego rozumienia 
pacjentów i siebie samych. Ponadto, przy 
założeniu, że utrzymane zostaną przez 
NFZ możliwości teleporad, rysują się 
nowe perspektywy udzielania świadczeń 
finansowanych ze środków publicznych 
osobom, które dotychczas były ich po-
zbawione ze względu na brak możliwości 
regularnego osobistego uczestniczenia 
w terapii np. z powodu pracy za granicą.

NzOz OśROdeK teRAPII 
UzALeŻNIeń  
I WSPóŁUzALeŻNIeNIA  
W dzIAŁdOWIe

Dorota Reguła 
Jaką mamy sytuację i jak sobie radzimy? 
To dobre pytanie, ale tylko na początku. 
Potem trudno o zdecydowaną odpo-
wiedź, że dobrze. 

Sytuacja epidemii, niestety, mnie za-
skoczyła i nie jest usprawiedliwieniem, że 

„jak wszystkich”. Pomimo tego, że słysza-
łam o wirusie w Chinach, nie byłam go-
towa, by wyobrazić sobie, że może i nas to 
dotknąć. Nie doceniłam też tego, że na-
stąpią tak szybkie, niespodziewane i nie-
przygotowane zmiany. 

Minister Zdrowia od miesiąca uspoka-
jał, powtarzał, że jesteśmy przygotowani, 
że wyciągamy wnioski z doświadczeń in-
nych państw. Z perspektywy placówki le-
czenia uzależnień wiem, że nic nie było 
przygotowane, ani jedna procedura nie 
została przekazana, nie dostaliśmy żad-
nych zaleceń, wskazówek. Pozostawiono 
nas samym sobie.

Na początku, w pierwszych dniach 
było bardzo trudno. Nie wiedzieli-
śmy, jak postępować. Jak przyjmować 
pacjentów? Czy ich przyjmować? Co 
z grupami, co z oddziałem dziennym? 
Co nam wolno, czego nie? Jak zabezpie-
czyć pacjentów, jak zabezpieczyć tera-
peutów? Odebrałam wiele telefonów od 
kolegów terapeutów, kierowników in-
nych placówek, którzy czuli się równie 
bezradni jak ja. Te pierwsze dni, przed 
miesiącem, to było mnóstwo telefonów, 

maile pisane do NFZ, maile do PARPA. 
Najpierw pozwolono lekarzom na tele-

porady. Cóż z tego, skoro nasze świadcze-
nia wykonywane są głównie przez psy-
choterapeutów uzależnień. Kilka dni za-
jęło Funduszowi dostrzeżenie tego faktu, 
a jeszcze kilka następnych, że psycholog 
to nie to samo co psychoterapeuta. Wszy-
scy widzieliśmy, jak powoli zmieniało się 
stanowisko NFZ w ogłaszanych komuni-
katach dotyczących procedur ICD9. 

Oczywiście to, co się dzieje, jest da-
lece prowizoryczne i sami nie wiemy, 
jak zostanie potraktowane dzisiaj, kiedy 
po raz pierwszy te teleporady i telesesje 
rozliczamy, a jak zostanie potraktowane, 
kiedy czas epidemii się skończy. 

 Tak czy inaczej, dla mnie i moich ko-
legów we wszystkich placówkach było 
jasne, że najważniejszym jest, by pa-
cjenci zostali zaopiekowani i nadal mo-
gli korzystać: co najmniej ze wsparcia, 
a nawet kontynuować psychoterapię, 
choć w warunkach nieoczekiwanych, 
czasami trudnych. 

Podjęliśmy decyzję o przejściu na kon-
takt telefoniczny. Dość szybko zaopatrzy-
liśmy się w karty sim do telefonów, zare-
jestrowane na Ośrodek, tak by każdy te-
rapeuta miał swój, dedykowany numer 
telefonu, na który pacjent może dzwonić 
i rozmawiać lub umawiać się na sesję. 

Zatrzymaliśmy grupy. Każdy pacjent 
w czynnej opiece został poinformowany 
o zmianach, ogłosiliśmy również to na 
naszej stronie i Facebooku. 

Pierwszy tydzień był trudny. Pacjenci 
dzwonili, były to często rozmowy o kry-
zysie, niepokoju, niewiadomej, ale też 
poczuciu zagubienia, złości i frustracji. 
Myślę, że wszyscy uczyliśmy się, jak pro-
wadzić te rozmowy, jak motywować pa-
cjentów do takiej formy pracy. Zadawali-
śmy sobie pytanie: czy traktować tę formę 
jako stan chwilowy, na tydzień, dwa tygo-
dnie, no, może miesiąc, czy też (jak teraz 
widzimy) uprzedzać, że ta sytuacja może 
trwać wiele tygodni, a nawet miesięcy. 

By jak najbardziej zbliżyć te rozmowy 
do rzeczywistości „gabinetowej”, jaką pa-
cjenci znali, proponowaliśmy rozmowy 
na Skype, WhatsApp, czy Messenger, by 
móc się widzieć. Wtedy okazało się, nie-
stety, że bardzo wielu pacjentów ma trud-
ności, by z takiej możliwości skorzystać. 
Bo jak prowadzić intymną (jednak!) roz-
mowę z terapeutą w mieszkaniu, gdzie są 
dzieci, partner i pies? Gdzie nie ma moż-
liwości odseparowania się od domowni-
ków na godzinę, a jedyne miejsce w domu, 
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gdzie się jest samemu, to łazienka? Jak to 
zrobić, kiedy jest jeden komputer i korzy-
stają z niego dzieci, bo się uczą zdalnie? 
A starsze osoby? 

Okazało się, że akurat na naszym te-
renie nie wszyscy pacjenci mogli podjąć 
takie cyfrowe wyzwanie. Więc pozostały 
nam telefony. Kilka razy okazało się, że 
pacjenci nie mieli pieniędzy na dołado-
wanie swojego konta, a kilka razy, że je-
dynym miejscem, z którego mogli z nami 
rozmawiać, było... auto. 

Podjęliśmy też decyzję, że będziemy 
kontynuować pracę w oddziale dziennym. 
Tym bardziej, że nie ma jednoznacznego 
stanowiska NFZ w tym przypadku. Pa-
cjenci byli i są nadal zdeterminowani, by 
utrzymać tę formę pracy. Mamy bardzo 
dużą salę konferencyjną, wszyscy siedzą 
daleko od siebie i terapeuty, mają do dys-
pozycji środki bakterio– i wirusobójcze, 
wchodzą osobnym wejściem, mają wła-
sną toaletę, kontaktują się z jednym tera-
peutą w danym dniu itd. 

Każdy dzień przynosi niespodzianki. 
Jedna z naszych poradni jest w budynku, 
który został przed tygodniem zamknięty 
na dwa tygodnie kwarantanny, w związku 
z wystąpieniem zakażenia u osoby pracu-
jącej piętro niżej. Mimo dezynfekcji prze-
prowadzonej w tym budynku, koleżanki 

i kolega z tego miejsca zostali z dnia na 
dzień zamknięci w domach na dwa tygo-
dnie, na szczęście są zdrowi. 

 Przykładowo nadal nie jest jasną kwe-
stia, czy możemy przyjmować nowych 
pacjentów, tzw. pierwszorazowych? Czy 
można zrobić „telediagnozę”? Jaki jest na 
to kod? Czy przyjmować i w takich wa-
runkach rozpoczynać terapię? Czy mo-
żemy odmawiać bo jest epidemia, która 
na razie nie ma końca? 

Nikt dzisiaj nie wie, jak długo ten stan 
potrwa, codziennie uczymy się na wła-
snych doświadczeniach. Okazało się, że 
można prowadzić psychoterapię przez te-
lefon, korzystając z komunikatorów, nie 
widząc pacjenta, podtrzymywać relację, 
a nawet czasem ją rozwijać. Myślę jed-
nak, że wnioski i refleksje z tego okresu, 
w jakim obecnie żyjemy, przyjdzie nam 
dopiero opracować. 

OśROdeK teRAPII UzALeŻNIeń 
I WSPóŁUzALeŻNIeń 

„RAdzIMOWIce”  
W SzKLARSKIeJ PORęBIe

Daniel Smogulecki 
Na początku marca wprowadziliśmy sze-
reg działań mających zmniejszyć praw-
dopodobieństwo pojawienia się korona-
wirusa w Ośrodku. Wśród takich decyzji 

znalazło się wstrzymanie przepustek oraz 
odwiedzin w Ośrodku. Ze wszystkimi pa-
cjentami, którzy mieli przyjechać na tera-
pię lub rejestrowali się, robiliśmy szcze-
gółowy wywiad, badaliśmy ich podczas 
przyjęcia. Dwa tygodnie później podjęli-
śmy decyzję o całkowitym wstrzymaniu 
przyjęć nowych pacjentów.

W związku z zagrożeniem odwołali-
śmy comiesięczny zlot naszych absol-
wentów, który miał odbyć się 21 marca. 
Absolwenci przyjęli to ze zrozumieniem. 
Następne spotkanie absolwentów, które 
odbędzie się w kwietniu, zostanie prze-
prowadzone na platformie ZOOM. Ini-
cjatywa ta spotkała się z dużym zainte-
resowaniem. Równolegle uruchomiliśmy 
możliwość terapii online. Ostatecznie 15 
kwietnia zawiesiliśmy całkowicie oddział 
leczenia stacjonarnego.

Ostatnie dni działania oddziału były 
bardzo trudnym czasem dla wszystkich 
pacjentów. Staraliśmy się pomagać im 
w radzeniu sobie z uczuciami lęku i nie-
pewności. 

Docierają do nas również informacje 
od naszych byłych pacjentów, że to dla 
części z nich wyjątkowo trudny czas. 

Uzależnieni mówią, że przeżywają silny 
głód, niektórzy wracają do aktywnego 
nałogu (alkohol, pornografia, środki psy-
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choaktywne). Inne osoby mówią z kolei 
o tym, że mają większą motywację, żeby 
się nie poddać. Starają się akceptować to, 
na co nie mają wpływu, i korzystać z do-
stępnych źródeł wsparcia.

Zdecydowaliśmy się również w ostat-
nim okresie na uruchomienie akcji #na-
kwarantannieniepije. 

Dużo niepewności przeżywamy rów-
nież my, terapeuci, oraz osoby zarządza-
jące Ośrodkiem. Pytanie, jak radzić sobie 
z brakiem przychodów? Kiedy możliwe 
będzie przyjmowanie nowych pacjentów?

Bardzo możliwe, że ponowne otwarcie 
Ośrodka będzie miało miejsce w czasie, 
gdy epidemia całkiem jeszcze nie wyga-
śnie, dlatego ustalamy nowe procedury, 
które pomogą nam zmniejszyć prawdo-
podobieństwa zarażania się terapeutów 
lub pacjentów. 

Jednym z narzędzi mają być testy ba-
dające przeciwciała COVID–19, którym 
chcielibyśmy poddać nowych pacjentów. 
Najbliższy czas mamy zamiar wykorzystać 
na pracę nad projektami, które uspraw-
nią nasze funkcjonowanie, kiedy Ośrodek 
znów zacznie pracować normalnie. 

Staramy również się uruchamiać pro-
jekty, które mają wspierać osoby uzależ-
nione i ich rodziny w tym trudnym czasie 
m.in. poradnia ON LINE, bezpłatne we-
binaria, bezpłatną infolinię, wspieranie 
pacjentów oczekujących na przyjęcia do 
Ośrodka, organizowanie akcji społecz-
nych angażujących innych ludzi i instytu-
cje, aby nieść pomoc osobom uzależnio-
nym, ich rodzinom, ofiarom przemocy.

Ten trudny czas na pewno spowoduje 
nasilenie się zjawiska uzależnień w na-
szym społeczeństwie. Dlatego chcieliby-
śmy, aby lecznictwo odwykowe mogło li-
czyć na większe wsparcie ze strony insty-
tucji rządowych, aby jeszcze efektywniej 
służyć społeczeństwu. 

OśROdeK teRAPII OdWyKOWeJ 
UzALeŻNIeń W tORUNIU

Elżbieta Rachowska
„Jeśli nie ocalę otoczenia, nie ocalę siebie” 

(Don Kichot z La Manczy)
Początek marca stał się zapowiedzią 
szybko następujących zmian w związku 
z pandemią wirusa. Myślę, że wszyscy 
z mniejszym lub większym zaintereso-
waniem obserwowaliśmy, co dzieje się 
we Włoszech i innych państwach za na-
szą zachodnią granicą. Wszyscy znaleźli-
śmy się w zupełnie nowej sytuacji, która 
stawia nas przed nowymi wyzwaniami. 
Wkładamy wysiłek w tworzenie restryk-

cyjnej rutyny związanej z przestrzega-
niem zasad higienicznych, a z drugiej 
strony w sferze psychiki możemy czuć się 
bezradni, z różnymi mniej lub bardziej 
uzasadnionymi lękami. Nasze podsta-
wowe potrzeby zostały zagrożone – po-
trzeba bezpieczeństwa, autonomii, bli-
skości z innymi ludźmi. Nasza sytuacja 
stała się sytuacją kryzysu na różnych 
płaszczyznach funkcjonowania osobi-
stego, zawodowego, społecznego, a może 
także ekonomicznego. 

W ośrodku pod koniec lutego zwra-
caliśmy jeszcze większą uwagę na prze-
strzeganie przez pacjentów zasad higie-
nicznych m.in związanych z myciem rąk. 
Później zostały wprowadzone ogranicze-
nia związane z odwiedzinami, możliwo-
ścią korzystania z przepustek, wstępu ob-
cych osób na teren ośrodka. Spotkało to 
się początkowo z niezadowoleniem pa-
cjentów. Gdy każdego dnia dowiadywa-
liśmy się o kolejnych zakażeniach, czu-
łam, że każdemu z nas w zespole zaczyna 
udzielać się pewne napięcie. 

Najtrudniejszą decyzją jednak była 
decyzja o nieprzyjmowaniu nowych pa-
cjentów. Gdy dzwoniłam do osób, które 
miały wyznaczone terminy, z informa-
cją, że niestety ze względu na sytuację 
epidemiologiczną nie możemy ich przy-
jąć, spotykałam się z rozczarowaniem, ale 
także ze zrozumieniem. Zwykle dłuższą 
chwilę rozmawialiśmy na temat ich sytu-
acji i życzyliśmy sobie wzajemnie zdro-
wia i dbania o siebie. Bardzo stresujące 
były rozmowy z osobami, które kończyły 
pobyt na oddziale detoksykacyjnym 
i miały trudną sytuację życiową, bo nie 
miały bezpiecznego miejsca. 

Pacjenci, którzy są już w ośrodku od 
dłuższego czasu, także nie chcieli, byśmy 
przyjmowali nowe osoby, które mogłyby 
być potencjalnie zakażone. Pamiętając 
sprzed wielu lat sytuację z pacjentami za-
każonymi wirusem HIV i obawą społe-
czeństwa przed tym zakażeniem, po raz 
kolejny miałam poczucie, jakie wtedy to 
było nieadekwatne i irracjonalne w po-
równaniu z tym, jakie zagrożenia stwarza 
koronawirus, jego zdolność do zakażania 
i żywotność. Nie jestem epidemiologiem 
i nie znam się na wirusach. Zastanawiam 
się, na ile obecny lęk przed zakażeniem 
wiąże się z tym, że to nowy patogen, a na 
ile jest związany z naszym zaufaniem do 
instytucji publicznych...

W połowie marca podjęłam decyzję 
o zmniejszeniu liczby personelu na dy-
żurze w ośrodku do niezbędnego mi-

nimum. W ośrodku przebywają tylko 
osoby, które prowadzą zajęcia i zabezpie-
czają dyżur. Uznałam, że mniejsza liczba 
osób wynika z mniejszej liczby pacjen-
tów, chciałam także ograniczyć ryzyko 
wzajemnego zakażania się, ale także in-
dukowanie się przeżywanymi obawami, 
napięciem. Postanowiłam, że możemy 
ten czas przeznaczyć na konstruktywne 
działania związane ze zmianą różnych 
zajęć terapeutycznych w ramach pracy 
zdalnej. Dla mnie miało to znaczenie, by 
nadać sens temu trudnemu czasowi, by 
koncentrować się na przyszłości, a nie 
myśleniu, kiedy ktoś z nas może się za-
kazić i co w związku z tym z pacjentami, 
członkami zespołu, ośrodkiem, naszym 
życiem. Zależy mi, by to, co realizujemy 
w ośrodku, na tyle, na ile jest możliwe 
w tej nienormalnej sytuacji, odbywało się 
zgodnie z planem. 

Oczywiście nieustannie moją uwagę 
zajmują kwestie dotyczące reżimu sani-
tarnego dotyczącego dezynfekcji wszyst-
kiego, co się da, mierzenia temperatury 
pacjentom i personelowi, odkażanie rąk 
przez każdą osobę, która wchodzi do 
ośrodka, czyli wyłącznie personel. Za-
stanawiam się wciąż, czy mamy wystar-
czającą ilość środków odkażających, jak 
mamy gospodarować dwiema masecz-
kami jednorazowymi na osobę. Coraz 
bardziej jesteśmy świadomi, że dotykanie 
różnych przedmiotów, kontakt z innymi 
ludźmi niosą ze sobą ryzyko. Sytuacja 
może u niektórych z nas sprzyjać rozwi-
nięciu się zachowań obsesyjno–kompul-
sywnych (nieustanne rytuały mycia rąk, 
odkażania klawiatury wspólnego kom-
putera i innych przedmiotów). Niewy-
kluczone, że będziemy czuć się lepiej, nie 
będąc w towarzystwie innych ludzi. Za-
niechaliśmy zebrań zespołu, na których 
są wszyscy członkowie, spotykamy się 
wirtualnie. Można powiedzieć, że poza 
informacjami merytorycznymi wymie-
niamy się także sprawami bardziej osobi-
stymi, w tym także żartobliwymi. Widać 
zróżnicowanie w zespole, jeżeli chodzi 
o aktywność w tym nowym rodzaju spo-
łeczności internetowej. Epidemia korona-
wirusa jest dla mnie także sprawdzianem 
obywatelskich postaw. Brakuje nam reko-
mendacji i wskazówek, jakie procedury 
powinniśmy wprowadzać w związku 
z epidemią w ośrodkach stacjonarnych. 
Stoimy przed pytaniem, jak długo nie bę-
dziemy przyjmować nowych pacjentów? 
Mam świadomość, że nie można parali-
żować życia społecznego w nieskończo-
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ność i musimy szukać jakiegoś rozwiąza-
nia. Gdy piszę te słowa, cały zespół jest 
zdrowy i pracuje. Pacjenci w dobrej kon-
dycji, nie najgorzej znoszą izolację. Co 
będzie, gdy sytuacja będzie się przedłu-
żała o kolejne tygodnie?

NzOz SzANSA  
W PŁAWNIOWIcAcH

Krzysztof Czekaj
Mimo wszystko próbuję trwać w myśle-
niu „w każdej sytuacji próbuję znaleźć coś 
pozytywnego”. 

NZOZ Szansa w Pławniowicach to 
ośrodek stacjonarny i ten fakt stanowi 
istotny wyznacznik sytuacji, w jakiej 
znaleźliśmy się wszyscy, w czasie epide-
mii koronawirusa. Mam tu na myśli za-
równo pozytywy, jak i negatywy tej sy-
tuacji. W placówce przebywa aktualnie 
trzydziestu pacjentów, z różnym stażem 
pobytu (leczenie trwa dwanaście mie-
sięcy). Metoda społeczności terapeu-
tycznej, jaką między innymi pracujemy, 
zakłada dużą samorządność pacjentów 
i to staramy się w aktualnej sytuacji 
wzmacniać. Ograniczyliśmy ergotera-
pię na rzecz zajęć o charakterze integra-
cyjnym, angażującym jednocześnie całą 
grupę (sport, zabawy, gry, nauka języka 
angielskiego, turniej szachowy itp.) Pa-
cjenci przygotowują taki program zajęć, 
są za niego odpowiedzialni. 

W sytuacji wydłużającej się izolacji, 
a nie wiemy, jak długo ona jeszcze po-
trwa, ważna jest psychiczna kondycja ca-
łej grupy. Frustracja związana z różnym 
ograniczeniami zamienia się dość szybko 
w głód substancji i to jest kluczowe wy-
zwanie. Ktoś miał zaplanowane spotka-
nie z dzieckiem, żoną, z niewidzianą od 
paru miesięcy mamą czy dziewczyną. 
Złość i bezsilność daje się odczuć w co-
dziennych kontaktach. Staramy się temu 
zapobiegać, umożliwiając podopiecznym 
np. korzystanie ze Skype’a czy z możliwo-
ści używania własnych telefonów w więk-
szym niż dotąd zakresie. Oczywiście nie 
wyjeżdżają na przepustki, jest też zakaz 
odwiedzin. 

Ograniczyliśmy liczbę osób, które 
przyjeżdżają do ośrodka, a nie stano-
wią podstawowej kadry terapeutycznej, 
W oczywisty sposób to my jesteśmy teraz 
dla nich największym zagrożeniem. Do-
tyczy to niestety też niektórych zajęć, np. 
kółka teatralnego, prowadzonego przez 
ludzi z zewnątrz, nawiasem mówiąc 
przygotowują teraz „Romea i Julię” W. 
Shakespeare’a. Pacjenci są z prowadzą-

cymi te zajęcia w stałym kontakcie i szli-
fują swoje role.

Zawiesiliśmy staże, wolontariaty, nie 
wpuszczamy na teren placówki listono-
sza, dostawców różnych faktur itp. Pro-
blemem jest zaopatrzenie w żywność, 
szczególnie tę część kupowaną przez pa-
cjentów na własne potrzeby, ale tutaj po-
maga nam długoletnia zażyłość i współ-
praca z miejscowymi sklepikarzami, 
przyjmują zgłoszenia telefonicznie, do-
wożą i raczej działa to dobrze.

Zauważyliśmy, że na samym początku 
tej sytuacji część pacjentów przyjmowała 
postawę lekceważącą: „histeria, przesada”. 
Pewnie tak sobie radzili z lękiem i fru-
stracją. Zachęciliśmy ich do codziennego 
oglądania telewizyjnych wiadomości, co 
dość szybko sprawiło, iż dostrzegli po-
wagę zagrożeń i paradoksalnie uświado-
mili sobie pozytywne strony swojego po-
łożenia. Przykładowo fakt, iż mogą prze-
bywać na co dzień w trzydziestoosobowej 
grupie jest, wobec obowiązujących ogra-
niczeń, przywilejem, że będąc w ośrodku 
są znacznie bezpieczniejsi niż gdyby byli 
teraz w swoich domach, nie mówiąc już 
o sytuacji czynnego używania środków 
psychoaktywnych, konieczności zdoby-
wania ich i związanych z tym przypadko-
wych kontaktach.

Od 10 marca nie przyjmujemy też no-
wych pacjentów, co sprawia, że społecz-
ność terapeutyczna staje się coraz bardziej 
hermetyczna, zamknięta. Czas pokaże, czy 
taka sytuacja przyczyni się do większej in-
tegracji, a tym samym siły i dojrzałości tej 
grupy, czy wręcz odwrotnie. 

Nasza wizytówka: Jesteśmy placówką 
stacjonarną, z dwunastomiesięcznym 
programem podstawowym (NFZ) i sze-
ściotygodniowym programem komer-
cyjnym. Pracujemy metodą społeczno-
ści terapeutycznej zintegrowaną z in-
nymi koncepcjami i technikami terapii 
(psychodrama, dialog motywujący, Ge-
stalt). W placówce leczy się od 30 do 35 
pacjentów. Dysponujemy bogatą ofertą 
postrehabilitacyjną po leczeniu, miesz-
kania, kursy, grupy wsparcia. Kontakt: 
www.nzozszansa.pl, tel. 322303247, 502 
276 249.

OśROdeK PROfILAKtyKI  
I LeczeNIA UzALeŻNIeń  
W zABRzU 

Małgorzata Kowalcze
Tego scenariusza nikt w środowisku nie 
przewidywał. Jeszcze nie tak dawno to-
czyły się dyskusje wokół prób integra-

cji środowiska terapeutów uzależnień 
i stworzenia jednej ścieżki szkoleniowej: 
były głosy za i przeciw. Teraz te tematy 
pozostają na drugim planie. Pojawiają się 
pytania: Jak udźwignąć problemy zwią-
zane z koronawirusem COVID–19 i ze 
stanem epidemii w Polsce? Jak pomóc 
pacjentom z problemem uzależnień oraz 
innym osobom znajdującym się w kryzy-
sie psychicznym?

W Ośrodku Profilaktyki i Leczenia 
Uzależnień w Zabrzu próbujemy, tak 
jak inni, rozwiązać ciągle pojawiające 
się nowe problemy. Od początku marca 
wprowadziliśmy, jak większość placówek, 
środki dezynfekujące, informacje o wła-
ściwym myciu rąk oraz o innych sposo-
bach ograniczania możliwości zarażenia 
się wirusem. Myśleliśmy wówczas, że na 
tym zakończymy działania. 

Pierwsze rozmowy o trudnościach 
i tym samym o konieczności wdroże-
nia zmian w systemie pracy zaczęliśmy 
prowadzić około 12 marca. Pierwsze ze-
branie zespołu na ten temat obfitowało 
w dużo emocji z mojej strony i ze strony 
terapeutów. 

W strukturach Ośrodka funkcjonują: 
Poradnia Zdrowia Psychicznego, Porad-
nia Terapii Uzależnienia od Alkoholu 
i Współuzależnienia, Oddział Dzienny 
Uzależnienia od Alkoholu, Oddział 
Dzienny Uzależnienia od Substancji Psy-
choaktywnych oraz Świetlica Socjotera-
peutyczna. 

Zaczęliśmy od zawieszenia grup te-
rapeutycznych oraz oddziałów dzien-
nych (nie działały już od 16 marca). Pa-
cjenci oddziałów dziennych zostali wy-
pisani i przekierowani do kontaktu z te-
rapeutami w poradni. Nie były to łatwe 
decyzje. Pojawiły się obawy o realizację 
kontraktu. Wówczas myśleliśmy, że to 
będzie kwestia dwóch tygodni. 

Minęły cztery tygodnie, a oddziały na-
dal nie działają. Nie wiemy, co będzie da-
lej. Wiemy, że nie wykonamy kontraktu 
z Narodowym Funduszem Zdrowia, nie 
zrealizujemy działań w ramach progra-
mów zdrowotnych i tym samym mogą 
być zagrożone nasze płace. Nie możemy 
zamknąć ośrodka, nawet o tym nie my-
ślimy. Pacjenci dzwonią, poszukują po-
mocy. 

Od poniedziałku 16 marca podjęliśmy 
decyzję o ograniczeniu przyjęć pacjen-
tów do kontaktu bezpośredniego– głów-
nie rozmowy telefoniczne dla stałych pa-
cjentów w terapii indywidualnej i w te-
rapii grupowej. Na szczęście pojawił się 
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Komunikat NFZ o możliwości realizacji 
teleporad w opiece psychiatrycznej i le-
czenia uzależnień. O wszystkim na bie-
żąco informowaliśmy i nadal informu-
jemy Narodowy Fundusz Zdrowia oraz 
lokalne władze samorządowe. Takie było 
pierwsze zetknięcie z koronawirusem. 

Co dzisiaj?
•	 zawieszone jest funkcjonowanie 

Dziennego Oddziału Terapii Uzależ-
nienia od Alkoholu oraz Dziennego 
Oddziału Terapii Uzależnienia od 
Środków Psychoaktywnych; pacjenci 
ww. oddziałów przyjmowani są w ra-
mach świadczeń indywidualnych za 
pomocą środków teleinformatycz-
nych w Poradni Terapii Uzależnienia 
od Alkoholu i Współuzależnienia,

•	 zawieszone są grupy terapeutyczne; 
do prowadzenia grup online nie jeste-
śmy wystarczająco przygotowani; pa-
cjenci biorący dotychczas udział w te-
rapii grupowej mogą korzystać z tele-
porad indywidualnych,

•	 zawiesiliśmy realizacje świadczeń 
zdrowotnych w soboty,

•	 terapeuci pracują na dwie zmiany 
w godz. 8.00–13.30 i 14.30–20.00 
(pomiędzy 13.30 a 14.30 wietrzone 
i dezynfekowane są pomieszczenia); 
udzielają porad i prowadzą sesje psy-
choterapii indywidualnej za pomocą 
środków teleinformatycznych (telefon, 
WhatsApp, Skype, HangOuts); nie 
spotykamy się w większych grupach 
w pokoju socjalnym, rozmawiamy ze 
sobą z zachowaniem środków ostroż-
ności; można powiedzieć: unikamy się,

•	 codziennie są dyżury lekarzy psychia-
trów, którzy za pomocą środków tele-
informatycznych udzielają świadczeń 
zdrowotnych; w przypadkach nagłego 
pogorszenia stanu psychicznego pa-
cjenci mogą zgłosić się do lekarza 
psychiatry osobiście; lekarz przyj-
muje wówczas z zachowaniem środ-
ków ostrożności (gabinet po opusz-
czeniu pacjenta przez godzinę nie jest 
wykorzystywany; podlega wietrzeniu 
i dezynfekcji) – na szczęście zdarza się 
to rzadko,

•	 nie prowadzimy oddziaływań profi-
laktycznych dla szkół, 

•	 dzieci i młodzież nie korzystają z na-
szej świetlicy socjoterapeutycznej; wy-
chowawcy zaproponowali im zdalnie 
pomoc w nauce szkolnej i rodzice 
chętnie z tego skorzystali, 

•	 uruchomiliśmy sześć dodatkowych 
numerów telefonów, by zwiększyć do-

stępność terapeutyczną; wszelkie in-
formacje o wdrożonych działaniach 
umieszczamy systematycznie na na-
szej stronie www.opilu.pl i na pro-
filu facebooka,

•	 zawiesiliśmy wydawanie pacjentom 
kserokopii dokumentacji medycznej, 

•	 założyliśmy szybę w rejestracji (czemu 
byłam zawsze przeciwna!),

•	 zgłosiliśmy Ośrodek do Biura Woje-
wody, by terapeuci świadczyli telepo-
rady osobom i ich rodzinom dotknię-
tym koronawirusem, 

•	 nie ma zebrań klinicznych, superwizji, 
szkoleń. 

Dużo zmian, napięcia i niepewności, 
czy postępujemy słusznie. Marzec za-
kończyliśmy ujemnym wynikiem finan-
sowym, biorąc pod uwagę świadczenia 
zdrowotne realizowane w ramach kon-
traktu z NFZ i w ramach programów 
zdrowotnych. Takiej sytuacji nie mieli-
śmy w ciągu minionych dwudziestu lat, 
a przed nami kolejne miesiące i wielka 
niewiadoma. 

PORAdNIA teRAPII UzALeŻNIeNIA 
Od ALKOHOLU  
I WSPóŁUzALeŻNIeNIA  
W BydGOSzczy

Marzenna Wrzeszcz 
Poradnia Terapii Uzależnienia od Al-
koholu i Współuzależnienia leżąca 
w strukturze WPZP pierwszą informa-
cję „o postępowaniu z osobami podej-
rzanymi o zakażeniu nowym korona wi-
rusem 2019–nCOV” z dnia 27 stycznia 
otrzymała 28 stycznia 2020.

Zespół Poradni, w skład którego 
wchodzi sześciu specjalistów psycho-
terapii uzależnień, dwóch lekarzy, pie-
lęgniarka i trzy rejestratorki medyczne, 
zapoznał się z pismem Głównego In-
spektoratu Sanitarnego, podpisał i przy-
jął do wiadomości. 

Praktycznie w tamtym momencie 
przeszliśmy do innych tematów, jak się 
wydawało wówczas, ważniejszych. In-
formacje te potraktowaliśmy jak po-
przednie sprzed kilku lat o świńskiej 
grypie czy SARS. 

Temat powrócił do nas pod koniec lu-
tego, gdy na grupę terapeutyczną zgłosiła 
się pacjentka po odbytej kwarantannie 
po powrocie z Włoch. Sprawę przedłożył 
w zespole terapeuta prowadzący grupę, 
ponieważ wiadomość ta wśród uczestni-
ków grupy wywołała różne reakcje. 

Stopniowo docierała do nas coraz re-
alniej świadomość zagrożenia i postępo-

wania epidemicznego. Do poradni coraz 
częściej spływały kolejne wytyczne z Mi-
nisterstwa Zdrowia. 

Rewolucję wywołało zarządzenie Dy-
rektora WPZP z 12 marca o przejściu 
poradni na system teleinformatyczny. 
Oznaczało to zawieszenie terapeutycz-
nych sesji grupowych, wykonywanie se-
sji indywidualnych za pośrednictwem 
dostępnych kanałów informatycznych. 
Fizycznie placówka została zamknięta 
dla pacjentów. W poradni przebywali je-
dynie pracownicy. 

Od tego czasu obowiązują restryk-
cyjne zasady epidemiczne: dezynfekcja 
miejsca pracy co godzinę, zachowanie 
bezpiecznej odległości, noszenie ma-
seczek, dezynfekcja i mycie rąk. Jesz-
cze w marcu zdążyliśmy się spotkać fi-
zycznie w zespole. Była to okazja do po-
dzielenia się odczuciami. Wyczuwali-
śmy niepokój z powodu nowej sytuacji, 
nowych wyzwań. Pracownicy bardzo 
sprawnie i odpowiedzialnie, z czego jako 
kierownik jestem dumna i wdzięczna 
wszystkim, pomimo osobistych doznań 
każdego z nas, podjęli zadania w zmie-
nionej formie. 

Dwóch terapeutów od połowy marca 
2020 pracuje zdalnie, z uwagi na grupę 
ryzyka, w jakiej się znaleźli. Pozo-
stali pracownicy zadeklarowali obec-
ność i pracę w poradni. Od tygodnia 
w związku z nowymi zaleceniami kon-
takt fizyczny między pracownikami zo-
stał ograniczony do minimum. Pracu-
jemy po dwie osoby. Zalewające nas 
zarządzenia przekazujemy drogą SMS–
ową, mailową. 

Aktualnie jesteśmy wdrażani do pracy 
zdalnej łącznie z rejestracją. Jednak są 
głosy za pracą w poradni. Kierownictwo 
w tej sprawie jest elastyczne, nie naciska. 
Ważne, aby zachować ostrożność. 

Czas pandemii pokazał, z jaką odpo-
wiedzialnością i troską terapeuci zajęli 
się swoimi pacjentami. Osobiście dzwo-
niliśmy do nich i rozmawialiśmy z każ-
dym z nich. Niektórzy pacjenci, najczę-
ściej ci, którzy są na początku drogi te-
rapeutycznej, zawieszali kontakty. Jed-
nak to nieliczne przypadki. Poradnia od 
tygodnia przyjmuje również pacjentów 
pierwszorazowych, o ile zachodzi ko-
nieczność. W większości lekarz przyj-
mujący uznaje te przypadki jako pilne. 
Niektórzy są kierowani do kontaktu te-
rapeutycznego.

Staramy się poradzić sobie z tą sytu-
acją najlepiej, jak potrafimy. 
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W tutejszej poradni leczy się blisko tysiąc 
pacjentów: osób uzależnionych, ich bliskich, 
osób doświadczających przemocy i doro-
słych, którzy doświadczyli uzależnienia ro-
dziców. Obecny czas jednak do zwyczajnych 
nie należy. Teraz jest tu cicho i pusto. To 
pierwsze, co uderza po wejściu do budynku. 
Zazwyczaj odbywa się tu trzydzieści spotkań 
grup terapeutycznych i blisko trzysta sesji 
indywidualnych tygodniowo. Zespół liczy 
dwadzieścia osób. 

W związku z dynamicznym rozwojem sy-
tuacji w kraju, wywołanym epidemią CO-
VID–19, a także w trosce o bezpieczeństwo 
personelu i pacjentów, dość szybko podję-
liśmy decyzję o konieczności zawieszenia 
spotkań indywidualnych i grupowych od-
bywających się w poradni. Uruchomiony 
został wówczas dodatkowy numer dyżurny 
dla pacjentów w kryzysie. Terapeuci na-
wiązywali kontakt ze swoimi pacjentami, 
sprawdzali ich gotowość do kontynuacji le-
czenia w trybie online. 

Trud pierwszych dni w dużej mierze 
wiązał się jednak z uczuciami niepewności 
i bezsilności wynikającymi z niewiedzy: jak 
długo ta sytuacja potrwa, kiedy wrócimy 
do normalnej (dotychczas znanej nam) 
pracy? Jakie będą odgórne postanowienia 
dotyczące lecznictwa uzależnień i jego fi-
nansowania? Co się stanie z programami 
terapeutycznymi, nad którymi latami pra-
cowaliśmy? Choć minęło już kilka tygodni 
i pewne sprawy się wyklarowały, niektóre 
z tych pytań nadal zostają bez odpowiedzi.

Jako zespół, koledzy i koleżanki, często 
jedliśmy wspólne posiłki, przy których wy-
mienialiśmy się spostrzeżeniami, trudno-
ściami, refleksjami. Spotykaliśmy się co ty-
dzień na zebraniach zespołu i raz w miesiącu 
na grupowych superwizjach. Świętowaliśmy 
wspólnie, mieliśmy swoje tradycje i rytuały. 
Dziś z uwagi na nasze wspólne bezpieczeń-
stwo, z części tych rzeczy musimy zrezygno-
wać, a część znacznie ograniczyć. Terapeuci 
większość czasu spędzają w swoich gabine-
tach, jemy wymiennie, staramy się unikać 
zbędnego kontaktu, zachowywać dystans, 
dezynfekować po sobie sprzęt i powierzch-

nie. To trudne i nienaturalne. Doświadczamy 
straty. Otuchy dodaje krótka wymiana zdań, 
uśmiech, wzajemna troska i życzliwość. 

Dziś zebrania zespołu zastępują nam ko-
munikatory. Nie jest to forma doskonała, 
ale obecnie ułatwia wymianę informacji 
i refleksji. Pozostajemy w kontakcie z su-
perwizorem, którego wsparcie w tych chwi-
lach jest szalenie istotne. Poddawanie naszej 
pracy superwizji wydaje się być ważniejsze 
niż kiedykolwiek, bowiem to nowa i trudna 
dla wszystkich rzeczywistość. Sami do-
świadczamy strachu o siebie, bliskich, przy-
szłość, a to niewątpliwie może mieć wpływ 
na naszą pracę. Wiemy, jak ważne, aby te-
rapeuta był świadomy własnych uczuć, miał 
uświadomione, poukładane i przepraco-
wane te obszary, nad którymi pracuje pa-
cjent. Specyfika obecnej sytuacji polega jed-
nak na tym, że (choć różnie sobie z nią ra-
dzimy) doświadczamy jej wszyscy w tym sa-

mym czasie – zarówno pacjenci, jak i perso-
nel. Praca w tych warunkach wymagać więc 
może szczególnej uważności i szczególnego 
zadbania o siebie samych.

Według zaleceń WHO, w poradni o takiej 
specyfice pracy jak nasza, środki ochrony in-
dywidualnej nie są konieczne. Pomimo, iż 
obecnie praca z pacjentami odbywa się wy-
łącznie za pomocą systemów teleinforma-
tycznych, środki zabezpieczające wydają się 
być niezbędne. Dysponujemy więc zarówno 
maseczkami, rękawiczkami jak i preparatami 
do dezynfekcji, co poprawia komfort pracy 
w tych niekomfortowych okolicznościach.

W okresie przeorganizowania pracy po-
radni i wdrażania procedur bezpieczeństwa, 
nieoceniona okazała się postawa naszej 
dyrekcji. Troska o zakład pracy, ale także 
o bezpieczeństwo pracowników i pacjen-
tów odgrywa znaczącą rolę w tych trudnych 
chwilach, pomaga poczuć się bezpiecz-

INAczeJ NIŻ WczORAJ

Pomimo, iż obecnie praca z pacjentami odbywa się wyłącznie za pomocą systemów teleinformatycznych, środki 
zabezpieczające wydają się być niezbędne. Dysponujemy więc zarówno maseczkami, rękawiczkami jak  
i preparatami do dezynfekcji, co poprawia komfort pracy w tych niekomfortowych okolicznościach.

Agnieszka Żeljazkow
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niej, a więc zwiększa przestrzeń do pracy 
w obecnej sytuacji.

Praca terapeutyczna
Czy jeszcze kilka miesięcy temu ktoś 

z nas przypuszczał, że przyjdzie nam pra-
cować terapeutycznie w takiej rzeczywi-
stości? Nie. Obecnie powoli adaptujemy 
się do nowej sytuacji i nowego rodzaju 
pracy. Ku naszemu zaskoczeniu zdecy-
dowana większość pacjentów była i jest 
chętna do kontynuacji terapii w propono-
wanej formie. Okazało się, że wiele obaw 
mogło wynikać z naszego lęku i braku go-
towości do tak odmiennego sposobu pro-
wadzenia terapii. Ważne wydało się nam 
utrzymanie (o ile to możliwe) ustalonego 
wcześniej settingu. 

Z opinii pacjentów poradni wynika, że 
to dla nich bardzo ważne, daje poczucie 
bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia, 
którego spora część z nich doświadcza. 
Daje namiastkę stabilności i poczucia 
normalności również nam.

Nowym i ciekawym doświadczeniem 
jest dla nas praca przez telefon. Kiedy 
nie widzimy pacjenta, tylko słyszymy, 
pozbawieni jesteśmy wielu narzędzi te-
rapeutycznych, z których dotychczas 
korzystaliśmy i z którymi czuliśmy się 
bezpiecznie. Z drugiej zaś strony nasze 
kilkutygodniowe doświadczenie poka-
zuje, że ten rodzaj kontaktu niejedno-
krotnie otwiera przestrzeń do pracy na 
nowych wątkach w relacji terapeutycz-
nej. Spora część pacjentów mówi o tym, 
że czuje się swobodniej, że łatwiej im 
poruszać wstydliwe dotąd tematy. Z za-
skoczeniem mówią również o poczuciu 
bliskości i intymności. W takich spo-
tkaniach również jest miejsce na pogłę-
bioną pracę. Emocje są słyszalne, cisza 
bywa równie wymowna. Znaczącą rolę 
odgrywa teraz stworzony wcześniej so-
jusz, zaufanie, poczucia bezpieczeństwa 
w relacjach terapeutycznych.

Dylematy
Narodowy Fundusz Zdrowia umożli-

wił już przyjmowanie online nowych pa-
cjentów. Wątpliwość budzi rozpoczyna-
nie nowych procesów terapeutycznych 
w takiej formule. Nie brakuje osób, które 
zgłaszają się obecnie z chęcią podjęcia le-
czenia. Czy możliwe jest zawarcie praw-
dziwego sojuszu, zbudowanie bezpiecz-
nej, autentycznej, opartej na zaufaniu re-
lacji? To wyzwanie, które wywołuje w nas 
tyle samo ciekawości co obaw. Nie mamy 
bowiem jeszcze takich doświadczeń, do-
piero zaczynamy je zdobywać, więc wy-
maga to od nas dużej uważności.

Czy podawać prywatne numery tele-
fonu?

Dotychczas większość pacjentów po-
radni kontaktowała się z terapeutami po-
przez Punkt Obsługi Pacjenta. W obliczu 
nowej rzeczywistości stanęliśmy przed 
decyzją o udostępnianiu bądź nieudo-
stępnianiu prywatnego numeru swoim 
pacjentom. Wiązało się to z różnego ro-
dzaju obawami, głównie dotyczącymi 
granic w relacjach z naszymi pacjentami. 
Pozwoliliśmy sobie na elastyczność. Tera-
peuci, którzy się na to zdecydowali, ko-
rzystają z własnego sprzętu. Ci, którzy 
z różnych względów nie mieli takiej goto-
wości, korzystają z numerów służbowych. 

Jaką formę komunikacji wybrać?
Tradycyjne połączenie telefoniczne, 

Skype, WhatsApp, Zoom – wybór obecnie 
jest dość szeroki. Istotne wydaje się jednak, 
żeby wybrana forma kontaktu była uzgod-
niona i omówiona wspólnie, dogodna 
i bezpieczna dla obu stron. Nieustanne 
i uważne badanie wpływu takiej a nie in-
nej formy kontaktu na przebieg leczenia 
wydaje się jednak leżeć po naszej stronie.

Na czym ma polegać teraz terapia?
W dużej mierze nasza praca polega te-

raz na udzielaniu wsparcia, poradnictwie 
czy interwencjach kryzysowych, mikro-
edukacji na temat radzenia sobie z gło-
dem, dbania o siebie w różnych stanach 
emocjonalnych. Nierzadko też okazuje 
się, że sytuacja pandemii otwiera nie-
podomykane sprawy, traumy, zranie-
nia. Odsłania również zasoby pacjen-
tów, z których w tych trudnych chwi-
lach w sposób konstruktywny korzystają. 
Z naszej perspektywy wszystkie te wątki 
wymagają zauważenia i zaopiekowania. 
Nie mniej niż zwykle istotna zdaje się być 
uważność na to, co dzieje się z pacjentem, 
w relacji terapeutycznej, w nas samych. 

Czy prowadzić grupy online?
Znaleźliśmy się w sytuacji, w której 

jako terapeuci ważymy swoje dotych-
czasowe doświadczenia i obecne realia. 
Prowadzenie grup terapeutycznych bu-
dzi wątpliwości od strony merytorycz-
nej i technicznej. Powstają wątpliwości, 
na ile taka forma kontaktu będzie peł-
niła dotychczasowe funkcje sesji grupo-
wych, na ile obraz z monitora jest w sta-
nie oddać klimat spotkania grupowego? 
Czy możemy w takich przypadkach mó-
wić o grupie terapeutycznej, czy bardziej 
edukacyjnej, czy też wsparcia? Terapeuci 
i pacjenci, którzy zdecydowali się do-
świadczyć takiej formy pracy grupowej, 
wypowiadają się na ten temat pozytyw-

nie. Podkreślają, że pomimo niedogod-
ności i ograniczeń (które niosą ze sobą 
dostępne komunikatory) dla uczestni-
ków namiastka kontaktu grupowego jest 
w obecnej sytuacji bardzo ważna. 

Może to świadczyć o wartości i zna-
czeniu relacji, które zbudowali w grupie 
przed pandemią. Zrozumiałe jest, że nie 
wszystkie grupy, nie wszyscy pacjenci 
i nie wszyscy terapeuci czują gotowość 
i mają przekonanie do takiej formy pracy. 
Czekamy jednak na możliwość rozlicza-
nia sesji grupowych tym, którzy taką go-
towość i przekonanie mają.

Pacjenci, którzy do tej pory korzystali 
z terapii grupowej, pozostają obecnie 
w regularnym kontakcie indywidualnym 
(jeśli wyrazili na to zgodę). Z inicjatywy 
terapeutki jednej z grup powstała rów-
nież strona internetowa z materiałami dla 
pacjentów, by w przypadku potrzeby mo-
gli korzystać z nich w domu. Pacjentów 
uzależnionych zachęcamy także do ko-
rzystania z dostępnych, bezpłatnych apli-
kacji motywujących i monitorujących na-
tężenie głodu.

Warunki lokalowe pacjentów
Dotychczas gabinety poradni stano-

wiły grunt do pracy, bezpieczną prze-
strzeń. W związku z zakazami i obostrze-
niami związanymi z pandemią możliwo-
ści do znalezienia warunków do odbycia 
sesji online bywają ograniczone. Nie sta-
nowi to problemu u osób, które mieszkają 
same. Część pacjentów jednak, aby odbyć 
sesje, wychodzi na spacer, do samochodu, 
toalety czy na balkon. Niewątpliwie nie są 
to idealne warunki do pracy terapeutycz-
nej. Pomimo tego, wiele osób podkreśla 
znaczenie każdej sesji w tym szczegól-
nym czasie.

Czy systemy teleinformatyczne wyprą 
tradycyjną formę terapii?

W naszej opinii nie ma takiego ryzyka. 
Pełnoetatowa praca w trybie online bywa 
obciążająca, w naszym odczuciu wymaga 
bowiem większej niż zwykle czujności 
i koncentracji, ogranicza również dotych-
czas stosowane metody. Pomimo głosów 
pozytywnego zaskoczenia, pojawiają się 
też (zarówno wśród pacjentów jak i te-
rapeutów) te o poczuciu braku, tęsknoty 
i straty realnego, namacalnego kontaktu.

Agnieszka Żeljazkow  
psycholog, Certyfikowany 
Specjalista Psychoterapii 
Uzależnień PARPA. 
Kierownik Poradni Terapii 
Uzależnień i Współuzależnienia 
Jagiellońska 34 Warszawa. 
W trakcie szkolenia 
psychoterapeutycznego w INTRA.
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TUiW – Tę rozmowę przyszło 
nam przeprowadzać w bardzo 
trudnych czasach…

Agnieszka Litwa–Janowska – Tak, 
wszyscy żyjemy teraz w niezwykle 
trudnym czasie: nasi pacjenci, my 
jako terapeuci, nasz system lecznic-
twa uzależnień. 
To będzie też wyzwanie dla super-
wizorów. Dotychczasowe ramy na-
szej pracy z pacjentami uległy z po-
wodu epidemii całkowitemu zachwia-
niu. Mam wrażenie, że przechodzimy 
przez kolejne fazy, jak w uznawaniu 
straty czy żałobie. 
Mieliśmy fazę niedowierzania, myśle-
liśmy, że to nas nie dotknie, przejdzie 
gdzieś bokiem, mieliśmy fazę zaprze-
czania, upewniania się, że to dzieje się 
naprawdę, nie jest przejściowe ani na 
chwilę… Teraz uświadamiamy sobie, 
że pandemia potrwa, że ta silna i nie-
przewidywalna zewnętrzna zmiana, 
ten niewidzialny wróg zostanie z nami 
na dłużej. Zaczynamy w naszym ze-
spole obserwować pierwsze przejawy 
adaptacji do tej sytuacji.

W jaki sposób Krakowskie Cen-
trum Terapii Uzależnień próbuje 
adaptować się w tej sytuacji?

Najtrudniejszy był pierwszy moment, 

kiedy trzeba było nagle przerwać pracę 
z pacjentami, przestawić się na inne tory. 
Jednak po naradzie z moim zespołem 
kierującym poszczególnymi ośrodkami 
zdecydowaliśmy, że będziemy praco-
wać zdalnie. Tę decyzję podjęliśmy już 
na parę dni przed wprowadzeniem izo-
lacji społecznej. Uznałam, że nie chcę 
narażać ani personelu, ani pacjentów, 
dlatego cały pierwszy weekend tuż po 
wprowadzeniu rozporządzeń rządu po-
święciliśmy na ustalenie nowych warun-
ków i ram pracy online. Wiele osób było 
w to zaangażowanych, a swoistą bazę 
stanowił nasz informatyk, który pomógł 
nam przenieść do wirtualnego świata 
dokumentację, procedury, uruchomił 
techniczne sposoby łączenia się z pa-
cjentami.

Co jeszcze było problemem?
Aby pracować zdalnie, musieli-
śmy mieć zgodę naszych płatników. 
Szybko zwróciłam się więc do Miej-
skiego Ośrodka Profilaktyki Uzależ-
nień, który finansuje dużą część na-
szych świadczeń. Uzgodniliśmy, że 
terapia zdalna jest możliwa i będzie 
nieprzerwanie finansowana z budżetu 
Krakowa. Na zrozumienie i dbałość 
o naszych pacjentów z tej strony za-
wsze możemy liczyć. 
Z NFZ sprawa okazała się bardziej 
skomplikowana. Zaczęłam nara-
dzać się z moimi kolegami superwi-
zorami, jak to zrobić, by przekonać 
tego płatnika do zdalnych świadczeń. 
Po tych rozmowach w imieniu Rady 
Superwizorów przygotowałam pismo 
z naszymi rekomendacjami i postula-
tami. Zostało ono wysłane i do Pre-
zesa NFZ, i do Ministerstwa Zdrowia, 
z nadzieją, że nas usłyszą i wydadzą 
zgodę na zdalne prowadzenie terapii. 
Zdawałam sobie sprawę, że wokół 
nas narasta sytuacja kryzysowa, że 
uwaga tych instytucji będzie przede 
wszystkim przy kwestii koronawirusa, 

ograniczaniu epidemii. 
Jednak nasza rola, jako Rady Su-
perwizorów, żeby się przypominać, 
podkreślać, że właśnie w tym czasie, 
kiedy nasi pacjenci są w izolacji i za-
grożeniu, nie wolno przerywać terapii. 
Mamy obowiązek podkreślać, że kon-
tynuowanie leczenia jest niezbędne, 
bo oni wszyscy oprócz problemów, 
nad którymi pracują w psychotera-
pii, będą też mieli nasilające się się 
trudności wynikające z obecnego kry-
zysu. Przewlekły stan, którego nie da 
się kontrolować, przewidzieć ciągu 
dalszego, szacować zagrożeń, może 
nasilać objawy uzależnienia, być źró-
dłem nawrotów, PTSD czy genero-
wać domową przemoc. Konsekwen-
cje będą trwały dużo dłużej niż czas 
epidemii, zwłaszcza te niewspierane 
psychoterapią.

Z tym kryzysem trudno jest żyć 
nawet osobom zdrowym…

Oczywiście, nawet osoby o najbar-
dziej stabilnej psychice, najdojrzalsze, 
mogą mieć momenty rozchwiania, 
regresji, stanów lękowych, depresyj-
nych, zwyczajnego strachu wynikają-
cego z obawy o siebie i innych, bio-
rące się z izolacji, ograniczeń i strat. 
Ta epidemia może pozbawiać nas 
wszystkich elementarnego poczucia 
bezpieczeństwa. 
Trudno jest uruchomić dojrzałe me-
chanizmy zaradcze nawet nam, tera-
peutom, a co dopiero osobom uza-
leżnionym, współuzależnionym czy 
z różnymi traumami.

Czy NFZ i Ministerstwo Zdrowia 
dostrzegły problem?

Dodatkową komplikacją jest niedo-
kończony proces związany ze zmia-
nami w agencjach. Poprosiliśmy o po-
parcie zarówno PARPA, jak i Krajowe 
Biuro ds. Przeciwdziałania Narkoma-
nii i nasze wspólne wysiłki przyniosły 
skutek o tyle, że NFZ umożliwił nam 

Jako terapeuci w obecnym kryzysie podlegamy tym samym przeciążeniom co nasi pacjenci. Też jest nam ciężko, 
też się boimy o nasze miejsca pracy, o przetrwanie ośrodka, o naszych partnerów, starych rodziców, o swoje 
zdrowie, a z drugiej strony, jesteśmy przecież narzędziem terapii dla naszych pacjentów, więc musimy pomieścić 
również ich niepokoje i traumy...

WSPARcIe teRAz NAJWAŻNIeJSze
Rozmowa z Agnieszką Litwą–Janowską, dyrektorem Krakowskiego Centrum Terapii 
Uzależnień, przewodniczącą Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień
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kontynuowanie terapii zdalnie. 
Niestety nie wszystkie świadczenia 
uwzględnił w teleporadach, co owo-
cuje kłopotem w ciągłości leczenia 
i realizacji kontraktu. 
Tak czy inaczej dzisiaj każda pla-
cówka układa sama ramy prowadze-
nia dalszej terapii. Staramy się wymie-
niać informacjami i rozwiązaniami. 
W Radzie Superwizorów Psychoterapii 
Uzależnień opracowaliśmy rekomen-
dacje zdalnej pracy, które ogłosiliśmy 
na naszej stronie i rozsyłamy. 
Podkreślę, że wciąż bardzo potrze-
bujemy wsparcia ze strony naszych 
agencji i ministerstwa, żeby pomo-
gły nam rekompensować straty, bo 
z pewnością będą one bardzo duże. 
Jesteśmy grupą zawodową obec-
nie najsłabiej finansowaną w służbie 
zdrowia, również jeżeli chodzi o nasze 
zarobki. To przecież właśnie teraz po-
winniśmy mieć środki i możliwości, jak 
choćby na komputery czy łącza, żeby 
móc z pacjentami efektywnie praco-
wać. Potrzebujemy dofinansowania 
do czynszu za lokale i pensji, by utrzy-
mać nasze zespoły, które podjęły 
w ostatnich tygodniach niezwykły wy-
siłek, by w kilka dni zmienić radykal-
nie swój system pracy (nikt w szkołach 
terapii nie uczył nas zdalnej jej formy). 
Jestem bardzo dumna z etosu i nie-
zwykłego zaangażowania, które wi-
dzę w tych dniach w moim zespole 
i wiem, że w wielu innych miejscach 
jest podobnie. Warto, aby decydenci 
zauważyli, że teraz właśnie nasza 
praca jest konieczna, by zapobiegać 
poważnym konsekwencjom tego kry-
zysu i docenili nasz trud. 
U osób uzależnionych wpływ epidemii 
na psychikę będzie skutkował zała-
maniami abstynencji, a to niesie prze-
cież za sobą potężne koszty osobowe 
i społeczne. Po prostu nie można po-
zostawić tych ludzi samym sobie. My-
ślę, że NFZ musi jak najszybciej roz-
szerzyć zakres udzielania świadczeń 
zdalnych również o terapię grupową 
oraz diagnozy psychiatryczne czy ko-
lejne porady, których dzisiaj nie mo-
żemy realizować, ponieważ nie znala-
zły się w rozporządzeniu. To na po-
czątku zostało niedopatrzone, ale 
mija czas i koniecznie trzeba to skory-
gować, byśmy mogli skutecznie leczyć 
naszych pacjentów. 
Z drugiej strony NFZ i Ministerstwo, 
mimo naszych wielokrotnych eksper-

tyz, wciąż od miesięcy trwa przy nie-
korzystnych z punktu widzenia terapii 
i jej finansowania ramach (przerost 
norm zatrudniania pielęgniarek czy 
nieadekwatne zredukowanie godzin 
sesji grupowych). Liczymy, że nasz 
głos będzie miał większe znaczenie.

Jak dziś terapia wygląda 
w KCTU?

Zaproponowaliśmy pacjentom możli-
wość kontynuowania terapii. W roz-
mowach telefonicznych tłumaczyli-
śmy, jaka jest sytuacja i przedstawia-
liśmy możliwości, formułowaliśmy 
z nimi nowe, rozszerzone o kwestie 
związane z online, kontrakty. Uzgad-
nialiśmy też warunki poufności na-
szych rozmów, upewnialiśmy się, że 
pacjenci mają możliwość uczestni-
czyć w sesjach. Przewidywaliśmy pro-
blemy, bo przecież większość była za-
mknięta w domach ze współmałżon-
kami, partnerami, z dziećmi. Niektó-
rych dotknęła kwarantanna. Trudno 
w takich okolicznościach o intymność. 
Jeden z naszych pacjentów na po-
czątku zdecydował się więc na sesje 
z samochodu, inny z ogrodu pod do-
mem, by zapewnić sobie komfort roz-
mowy, jednak z czasem udało się to 
inaczej ułożyć. 
To w nas, terapeutach było chyba 
więcej obaw, bo odkrywamy taki tro-
chę nieznany ląd. Zależało nam na 
tym, żeby nasi pacjenci mieli stałe 
terminy sesji online, żeby zapewnić 
ciągłość i stabilne wsparcie. Zawiesi-
liśmy na okres epidemii funkcjonowa-
nie oddziału dziennego, proponując 
pacjentom zdalne sesje indywidualne 
w poradni. Wstrzymaliśmy na jakiś 
czas przyjmowanie nowych pacjen-
tów, uruchomiliśmy więc także możli-
wość korzystania z telefonu dla osób 
w kryzysie. 

Zamknięcie oddziału dziennego 
to była konieczność?

Tak, bo nie byłam w stanie zapew-
nić pacjentom bezpieczeństwa, nie 
dysponowaliśmy środkami zabezpie-
czającymi takimi jak płyny do de-
zynfekcji, rękawiczki, maseczki. Od-
dział dzienny, ze względu na specy-
fikę swojego działania, mógłby stać 
się miejscem, gdzie szybko dochodzi-
łoby do rozprzestrzenienia się wirusa. 
Wyszliśmy też z założenia, że my, te-
rapeuci, powinniśmy w jakiś sposób 
modelować zachowanie pacjentów, 
chociażby przez pokazanie im, że wy-

chodzenie z domu w czasie izolacji 
naprawdę nie jest wskazane i my to 
traktujemy poważnie.

Z wieloma pacjentami udało się 
utrzymać zdalny kontakt?

Niemal ze wszystkimi! Nasi pacjenci 
uczestniczą w zdalnych sesjach, po-
sługujemy się zarówno telefonem czy 
wideopołączeniem, choć początki 
nie były łatwe. 
Przede wszystkim my musieliśmy pod-
jąć wewnętrzną decyzję o tym, że de-
cydujemy się na zdalne prowadze-
nie psychoterapii. Ja niejednokrot-
nie prowadziłam superwizję przez np. 
Skype, ale nigdy wcześniej nie od-
ważyłam się poprowadzić w ten spo-
sób psychoterapii. Ale teraz warunki 
są niecodzienne i wymagają odwagi 
i zmiany myślenia.

Jak zareagowała na te zmiany 
reszta zespołu?

Bardzo pozytywnie, choć na po-
czątku też mieliśmy wątpliwości, czy 
to się uda i poważne obawy o na-
szych pacjentów, o ośrodki, całość 
zespołu. Musieliśmy wypracować 
nowy styl pracy i naszej komunikacji 
w zespole merytorycznym, osób za-
rządzających, administracji, rejestra-
cji, by móc z zachowaniem poczucia 
bezpieczeństwa pracować zdalnie. To 
była tytaniczna wspólna praca, która 
wyszła daleko poza godziny zwykłego 
harmonogramu. 
Utrzymaliśmy zebrania kliniczne ze-
społu, które odbywają się w naszych 
ośrodkach cztery razy w tygodniu. Te-
raz je z powodzeniem kontynuujemy, 
tyle że przez Skype. Od początku na 
bieżąco omawialiśmy nasze trudności 
i wątpliwości. Po pierwszych dwóch 
tygodniach takiej pracy mieliśmy już 
poczucie, że to wszystko robi się bar-
dziej stabilne, że poruszamy się pew-
niej w ramach, które wypracowali-
śmy. I wtedy właśnie zaczęliśmy my-
śleć o grupach. Następny krok to po-
wrót do przerwanych diagnoz i… być 
może, jeśli wirus nie odpuści, do kwa-
lifikacji do leczenia.

Grupach prowadzonych zdalnie?
Tak, ponieważ już dotarło do nas, że 
ta przerwa w tradycyjnym modelu 
pracy potrwa dłużej niż tydzień czy 
dwa. Mieliśmy przecież stałe grupy, 
które pracowały od dawna i osią-
gnęły już jakiś etap w terapii, któ-
rej nie byłoby dobrze przerywać. To 
wymagało od nas decyzji, czy roz-
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wiązujemy grupy (ale jak tu rozwią-
zać grupę bez pożegnania?), czy też 
po przerwie wznowimy je i poprowa-
dzimy dalej przez internet. 
Uznaliśmy, że podejmiemy wyzwanie 
pracy zdalnej w grupach terapeutycz-
nych bardziej zaawansowanych, zaś 
treningów, czy grup wstępnych, psy-
choedukacyjnych, nie kontynuujemy, 
przenosząc tymczasem treści i cele 
tej pracy do indywidualnego settingu.

Co na to pacjenci?
Powiem szczerze, że więcej było opo-
rów i wahań ze strony terapeutów niż 
pacjentów. Nic dziwnego, mamy tu 
więcej odpowiedzialności i zadań do 
wykonania. Był lęk, obawy, jak to ro-
bić, a nasze grupy zareagowały na tę 
możliwość chętnie. 
Prowadzimy grupy zdalnie od dwóch 
tygodni i muszę przyznać, że działa 
to lepiej niż się spodziewaliśmy. Choć 
wcześniej zapewniliśmy członkom 
grup podtrzymującą relację indywi-
dualną z terapeutą, to jednak oka-
zała się ona niewystarczająca. Spo-
tkanie z grupą, która jest ważna jako 
obiekt, koi i uspokaja, jest trudne do 
zastąpienia. Oczywiście, w grupach 
przygotowaliśmy kontrakty uzupełnia-
jące, uwzględniające realia nowego 
zdalnego sposobu pracy.

Jakie są ich najważniejsze 
punkty?

Poruszyliśmy na przykład kwestię za-
kazu nagrywania sesji czy robienia 
zdjęć kamerkami. Każdy przecież 
z zacisza domowego może to bez 
problemu zrobić. Podkreślaliśmy też 
konieczność zadbania o tło, jak naj-
bardziej neutralne i spokojne, żeby 
gdzieś za plecami osoby będącej 
w trakcie sesji grupowej nie kręcili się 
domownicy. 
Podczas sesji zdalnych terapeuta 
musi być trochę bardziej dyrektywny, 
czasami może prosić o wyłączenie 
mikrofonów, żeby usłyszeć dobrze 
osobę, która mówi. Dotąd to tera-
peuta organizował przestrzeń terapii, 
teraz to pacjenci biorą odpowiedzial-
ność za miejsce, z którego uczest-
niczą w sesji, troszczą się o warunki 
i granice jej poufności. 
Uczymy się też rozpoznawania specy-
ficznych zjawisk, które mogą być pre-
tekstem do unikania angażowania się 
w terapię, odcinania się od niej czy 
obustronnych nadużyć i staramy się 
to normalizować.

Jakie obszary pracy pojawiają się 
teraz najczęściej w terapii?

W terapii indywidualnej i grupowej 
pojawia się coraz częściej wątek kry-
zysu. Należy spodziewać się, że bę-
dzie on przewijał się jeszcze długo, 
ale już dzisiaj widzimy, że da się pro-
wadzić pracę psychoterapeutyczną, 
wiążąc obecną sytuację ze stałymi 
tematami do pracy, z historią życia, 
np. u osób z syndromem DDA, które 
oczywiście na początku tego kryzysu 
włożyły swoje zbroje, świetnie funk-
cjonowały, a dopiero teraz przestają 
to wytrzymywać, dotykają swoich lę-
ków, depresyjności. 
Terapia online działa i przyjmuję to 
z dużą ulgą, bo trudno wyobrazić sobie 
zawieszenie pracy na kilka miesięcy (jak 
potem do niej wracać?). To kwestia na-
szej etyki i odpowiedzialności.

Wszystkie działania terapeu-
tyczne udało się już przenieść do 
internetu?

Niestety nie. Prowadzę maratonowe 
grupy wyjazdowe, miałam z grupą 
wyjeżdżać teraz na wiosnę i już wiem, 
że ona się nie odbędzie. Podob-
nie jest ze wspomnianym oddziałem 
dziennym, czy treningami. 
Musieliśmy ograniczyć naszą ofertę 
leczenia, częściowo też ją zmodyfi-
kować. Doświadczamy frustracji i jak 
nigdy odczuwamy, że nie jesteśmy 
omnipotentni. 
Czym innym jest przecież prowadze-
nie grupy online, kiedy od początku 
została ona tak zakontraktowana, 
a czym innym jest, kiedy pojawia się 
gwałtowna zmiana formy z bezpośred-
niego prowadzenia na coś absolutnie 
nowego, poprzez ekran, w dodatku 
dzieje się to pod naciskiem epidemii. 

Każdy wymaga pewnie w tej sy-
tuacji wsparcia, nie tylko pa-
cjenci?

Tak, my terapeuci również. Ostat-
nio mieliśmy sesję superwizji w gru-
pie, w której uczestniczę. Jako su-
perwizorzy kontaktujemy się i wymie-
niamy doświadczeniami, rozmawiamy 
o trudnościach i ograniczeniach. 
Teraz na gorąco dzieliliśmy się prak-
tyką pierwszych tygodni pracy zdal-
nej, próbujemy wspólnie to jakoś 
poukładać i opracować. Myślę, że 
wciąż jeszcze wielu rzeczy nie jeste-
śmy świadomi, wszystko dzieje się na 
naszych oczach. Odkrywamy, do-
świadczamy, próbujemy zreflektować, 

poszukujemy i wymieniamy się lite-
raturą na ten temat, tworzymy nowe 
standardy… w jakimś sensie to prze-
łomowe doświadczenie. Wiele jest 
w nas pytań, dużo trudu, ale jestem 
przekonana, że wszystkim pracują-
cym terapeutom superwizje są obec-
nie niezbędne.

Skąd taki wniosek?
Jesteśmy przecież narzędziem tera-
pii dla naszych pacjentów, więc mimo 
swoich bieżących frustracji i kryzy-
sów musimy pomieścić ich niepokoje 
i traumy. Dlatego superwizja jest tak 
ważna, bo może ona nas odciążyć, 
sprawić, że nasz terapeutyczny konte-
ner stanie się bardziej pojemny. Warto 
mieć szansę wypowiedzieć nasze 
własne lęki, niepokoje i omówić ich 
wpływ na terapię, zwłaszcza obecnie, 
gdy cały świat ze strachu przed zara-
żeniem zatrzasnął się w czerech ścia-
nach i wstrzymał oddech. 

Czy w obecnej sytuacji nie ma pro-
blemu z dostępem do superwizji?

Wydaje mi się, że nie. My w ośrodku 
przez pierwsze dwa tygodnie odwoła-
liśmy superwizje, gdyż to był moment 
przeorganizowania się, ale szybko do 
niej wróciliśmy. 
Nie wyobrażam sobie pozostawania 
bez takiego wsparcia. Superwizorzy 
pracują także zdalnie, trzeba po pro-
stu skontaktować się ze swoim super-
wizorem. Jeśli ktoś nie korzystał z su-
perwizji, to w tym czasie powinien zna-
leźć kogoś, z kim da się umówić na se-
sje online. Zachęcam, by nie odkładać 
tego. Warto nie myśleć o trudzie i do-
datkowym wysiłku, ale o uldze i opar-
ciu w tym trudnym czasie. 
W razie jakichkolwiek kłopotów pole-
cam kontakt z nami, z Radą Super-
wizorów, będziemy starali się pomóc 
w znalezieniu superwizora. 
Jako szefowa placówki też chętnie 
będę dzielić się pomysłami i naszymi 
doświadczeniami w organizowaniu 
pracy zdalnej. Nie pozostawajmy 
z tym sami. 
Już po miesiącu epidemii bardziej niż 
kiedykolwiek czuję podziw dla pa-
cjentów, którzy kontynuują psycho-
terapię i wdzięczność dla współpra-
cowników. Chcę im podziękować za 
wzajemne zaufanie i niezłomność 
w przekraczaniu konwencjonalnych 
rozwiązań. Trzymam kciuki za nas 
wszystkich.

Rozm. AL
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To artykuł o tych przekonaniach, ich 
skutkach i o tym, że się uczymy dziś pra-
cować i pomagać w procesie doświadcza-
nia, własnego i pacjenta. I o tym co jest 
nam potrzebne, aby zaktualizować swoje 
kompetencje. Wymusiła to obawa, po-
twierdzona przykładami, że pacjenci wy-
padają lub mogą wypadać z terapii oraz 
o to, jaki jest nasz własny w tym udział.

Kiedy kończyłem już pisać ten tekst, 
pojawiła mi się ostatnia teza, że takie ar-
tykuły (kilka z nich w tym numerze pi-
sma zawiera podobne treści i wnioski) są 
dziś zapewne bardzo potrzebne. Ale i tak 
ostatecznie, to co najważniejsze, dzieje 
się w „superwizyjnym rozpakowaniu” 
wielu problemów, które wynikają właśnie 
z doświadczania tej sytuacji i naszego 
sposobu prowadzenia terapii. Oczywi-
ście, praca online jest wyzwaniem, ale 
praca online w trakcie pandemii czyni je 
wyjątkowym

KRyzyS

Co się składa na to wyzwanie? Dla pa-
cjenta terapeuta najczęściej jest bezpiecz-
nym i dostępnym obiektem, ale nie teraz. 
Obecnie ryzyko zachorowania jest wyż-
sze, może umrzeć, kontakt z nim może 
się zerwać nagle. Terapeuta również 
może doświadczać straty bliskich osób 
i paraliżującego lęku o życie, o byt. 

Gabinet jest zwykle miejscem, do któ-
rego się wchodzi i wychodzi (pacjent ma 
chwilę, żeby ze sobą pobyć), ale nie teraz. 
Gabinetem bywa mieszkanie, samochód, 
czasem klatka schodowa. Nasza sytuacja 

„teraz” jest tak samo nieprzewidywalna 
dla obu stron. 

Jednak to wspólne doświadczanie glo-
balnego kryzysu może być również tera-
peutycznym zapleczem. Zagrożenie stało 
się punktem odniesienia do „samego sie-
bie”, które wyostrza i konfrontuje z wie-
loma problemami. Wiele z nich często 
pojawia się jednocześnie. To kryzys, 
który przeciąża nasze „kruche” miejsca 
i wymaga, abyśmy sami umieli się w nim 

odnaleźć, od strony emocjonalnej, egzy-
stencjalnej, kompetencyjnej, technicznej. 
Oczywiście nie jest to jakiś imperatyw, 
lecz kierunek, perspektywa doświadcza-
nia, w której każdy pojawiający się pro-
blem otwiera jakiś proces. Kilka ostat-
nich tygodni pokazują, że może być bar-
dzo dynamiczny. Dla pacjenta i terapeuty, 
jeśli decyduje się mu w tym towarzyszyć. 

dyLeMAty teRAPeUty, 
dyLeMAty PAcJeNtA 

W pierwszych reakcjach na informację 
o pracy online pojawiał się często odruch 
zatrzymania. Myśl, że w tych warunkach 

„nie da się” prowadzić terapii. 
Kiedy to pierwsze wrażenie spowodo-

wane paniką minęło, pojawiły się pytania: 
Co będzie dalej? Jak pracować? Co z moją 
pracą i ze mną? Co z pacjentami? Jak za-
pewnić im pomoc, jak reagować, aby nie 
wypadali z terapii? Jak pomóc sobie? Na 
co mam wpływ, a na co zupełnie nie? Jak 
to sprawdzać? 

Zebrałem te problemy i dylematy z do-
tychczasowych superwizji. Dość szybko 
się okazało, że są to również dylematy, 
które rozstrzygają w sobie pacjenci. Od 
tego, jaki jest finał tych poszukiwań, 
wiele zależy. 

Terapeuta (w swojej głowie): A może 
niedługo wrócimy do normy… poczekamy…

Pacjent (w swojej głowie): Jakoś to 
będzie, trzeba teraz zaczekać, może się 
zmieni... jakoś dam radę… są teraz waż-
niejsze sprawy niż terapia... 

T: Ale czy ja potrafię poradzić sobie tech-
nicznie z taką pracą? Skąd mam wiedzieć, 
czym się posługiwać? Kto mi w tym po-
może?

P: To mi nie odpowiada, nawet nie 
chcę sprawdzać, w życiu tego nie opa-
nuję. Nigdy nie rozmawiałem tak z nikim, 
nie lubię siebie widzieć na ekranie. Skąd 
ja wezmę komputer, internet? I gdzie 
będę siedział?

T: To niepełnowartościowa terapia, to 
nie może się udać...

P: Co ja mam mówić przed tym ekra-
nem... no co?

T: Jak ja mam brać za to pieniądze (w 
przypadku płatnych terapii) lub – jak za 
to płacić, jak rekomendować taką pracę (w 
przypadku płatnika), skoro jest „gorsza”, 
może powinienem obniżać stawki...

P: No tak, może nie mają co robić, to 
teraz będą cisnąć, żeby wycisnąć... też 
się boją…

T: Mam przymuszać do takiej pracy? 
Jak ja mam przymuszać, jak sam nie zno-
szę być postawiony pod murem..?

P: Czego on ode mnie właściwie teraz 
chce? Napiera na mnie...

T: Jak ja mam pomóc, kiedy sam się 
boję? O co chodzi teraz w takiej terapii...

P: Nikt mi teraz nie pomoże, bo co 
on może, jak mi się wali życie... Sam też 
w tym jest. Po co mamy się spotykać? Po-
rozmawiać? O czym i po co?

T: To nie jest bezpieczne, ktoś może pod-
słuchiwać lub nagrywać... co w domu? co 
ja zrobię, jak ktoś wejdzie? Nie, to niemoż-
liwe…

P: To nie jest normalne, wszystko 
można nagrać. Są programy do podsłu-
chu, ktoś się włamie... w domu ktoś pod-
słuchuje… będą się śmiać, nie, to nie 
ma sensu…

T: Jak tak, to niech sam podejmie decy-
zję, napiszę do niego...

P: Ja odpadam… to za trudne i jeszcze 
w tej sytuacji, to już za dużo dla mnie…

W takich mniej więcej monologach ro-
dziły się decyzje. Często informacja wy-
syłana była „smsem” pod hasłem Mam 
teraz taką dla pani/pana propozycję…W 
domyśle lub wprost, to informacja, że je-
steśmy w sytuacji przejściowej, wyjątko-
wej… i do czasu… to może przez internet, 
to proszę się zastanowić.

Oddawanie odpowiedzialności prze-
ciąża i tak nadwyrężone kryzysem siły. 
Te pierwsze reakcje terapeutów, podobne 
pacjentów, które nie podlegały rozpo-
znaniu, często odsuwały od pracy online, 
przerywały procesy. 

Z doświadczeń superwizyjnych i terapeutycznych wynika, iż epidemia, zmuszając nas do pracy online, 
skonfrontowała nas z wieloma przekonaniami, dotyczącymi prowadzenia terapii oraz kształcenia w zawodzie

Ireneusz Kaczmarczyk

„MIędzy tOBą A MNą ONLINe,  
tO JeSt teŻ MIędzy NAMI”
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Jeden z pacjentów w trakcie indywidu-
alnej sesji stwierdził, że i owszem otrzy-
mał „propozycję” pracy grupowej online, 
ale z niej nie skorzysta. I przeszedł do 
innych spraw. Zatrzymanie się na tej sy-
tuacji i na formie tej propozycji odkryło 
w nim wiele złości, lęku i smutku. „Nie 
chcę dziś o niczym decydować, chcę żeby 
mi ktoś powiedział, co mam robić, żeby 
się ktoś mną zajął, poprowadził, i chcę 
się spotkać z innymi, którzy mnie zro-
zumieją. Nie mam żadnej mapy, a oni mi 
każą decydować i wybierać, kiedy ja nie 
wiem, o co chodzi i się boję, że jak stracę 

z nimi kontakt, to zacznę ćpać”. (Osta-
tecznie skorzystał z oferty).

Oczekiwanie na „normalność” jest 
bardzo męczące, a jeszcze zapewne po-
trwa. Z czasem prowokuje kolejne kry-
zysy, otwiera stare traumy, bo sytuacja 
staje się „nie do wytrzymania”. Tak jak 
kiedyś. „Czekanie” wiąże się często z od-
tworzeniem pierwotnych reakcji, dyso-
cjacji, paraliżującego lęku i depresji przy 
przedłużającym się napięciu i braku 
wsparcia. Adaptacja znaczy „trzeba prze-
trwać”. W wielu domach dziś ten proces 
ma miejsce. Ale do czasu, bo coraz mniej 

naturalnych możliwości regulacji emocji 
i zadań, które stanowią treść życia, a co-
raz więcej lęku zamiast nich. 

W tych okolicznościach rejestrujemy 
więcej przemocy, wzrasta sprzedaż alko-
holu, leków, pornografii… Czekanie na 
normalność utrwala te schematy. Peter 
Levin mówi, że trauma to nie zewnętrzne 
wydarzenie, ale to, co pozostaje w czło-
wieku po tych wydarzeniach, jeśli zabra-
kło empatycznego świadka. Dziś mamy 
do czynienia z nakładającymi się na sie-
bie traumatycznymi zdarzeniami. Od 
terapeutów zależy, jak wielu pacjentów 
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będzie miało taką możliwość i będzie 
mogło ich skutki niwelować, a być może 
w tych szczególnych warunkach je leczyć. 

Stąd ważna jest ta osobista decyzja te-
rapeuty, bezpośredni kontakt z pacjen-
tem, rozmowa o tym, co nas czeka. Przej-
ście z „tam i wtedy” do „tu i teraz”. Taki 
wybór wiąże się z własną „terapeutyczną 
aktualizacją” w trzech przynajmniej ob-
szarach. To jedynie symboliczna próba 
uporządkowania pewnego procesu na 
podstawie własnych doświadczeń, a nie 
jakiś aksjomat. 

PO PIeRWSze: INfORMAcJA

Pod tym sformułowaniem kryje się wiele 
kwestii. Od decyzji, jak rozmawiać o tym, 
co dalej z procesem terapii, do sposobu 
kształtowania terapeutycznej relacji. Zda-
nia: „Do czasu, kiedy minie… Dopóki nie 
wrócimy do normalności” odsuwają od 
doświadczenia tej sytuacji takiej, jaką ona 
jest naprawdę. Wraz z emocjami, które 
jej towarzyszą, a tym samym potrzebami, 
które odsłania. Pojawiają się więc podsta-
wowe pytania: Co jest teraz celem terapii? 
Na ile ten kryzys zbliża nas do odpowiedzi 
na to właśnie pytanie? Czy będziemy ob-
jaśniać i uczyć „radzenia sobie” ze złością 
czy lękiem, czy pomagać, kiedy złość i lęk 

„tu i teraz” obejmuje najważniejsze relacje 
i obszary życia? 

Terapia nie wydaje się być w tych wa-
runkach pomaganiem w „zdrowieniu” 
i pracą nad objawem, psychoedukacją, 
lecz terapeutycznym oddziaływaniem 
bądź tworzeniem warunków do terapii 
tego, co leży u podstaw danego objawu, 
często samotności i nieusymbolizowa-
nego posttraumatycznego bólu. 

Pierwsze „zawieszenie” możliwości 
pracy grupowej online właśnie ukazuje 
nam znaczenie takiej terapii, pokazuje jej 
potrzebę, potencjał i to, jak ważne jest ro-
zumienie procesów grupowych, znaczenia 
relacji, bezpieczeństwa, budowanie wza-
jemnego wsparcia. Stanęliśmy więc dziś 
bliżej korekcyjnych doświadczeń w psy-
choterapii niż pracy z objawem, bowiem 
wszystko, co się teraz dzieje, urucha-
mia emocje, a emocje uruchamiają sche-
maty reagowania i konkretne zachowania. 
Trudno jest więc powiedzieć pacjentowi 

„teraz nie będziemy się tym zajmować”, czy 
na „trudne emocje przyjdzie czas później”. 
Pojawiają się pytania, na które terapeuta 
ma więc sobie odpowiedzieć: Jak będę 
pracował? Na co pacjent może liczyć, jaką 
otrzyma pomoc i w czym? Na co się umó-
wię? Co będzie inaczej niż do tej pory, co 

się zmieni w przebiegu sesji? Co się zmieni 
„między nami?”. W ten sposób terapeuta 
„otwiera drzwi” do relacji. Jeśli znajdzie 
w sobie odpowiedzi, w pełniejszy sposób 
będzie mógł wyrażać siebie w kontakcie 
z pacjentem.

Urealnienie trudności takiej pracy 
w rozmowie bezpośredniej, uznanie wy-
siłku i obaw pacjenta obniża pierwsze 
lękowe reakcje. Jednocześnie oparciem 
staje się dla pacjenta deklaracja naszego 
zaangażowania w taki proces, pomaga-
nie w opanowaniu również kwestii tech-
nicznych oraz wiara, że taka praca ma 
również sens i niesie w sobie potencjał 
zmiany. Zapewnienie, że można razem 
szukać czegoś, na czym można się dziś 
oprzeć, jest już początkiem tej zmiany. 
Informacja o swojej dostępności i wy-
jaśnienie, dlaczego się angażuję właśnie 
w ten kontakt z tym pacjentem, tworzy 
pomost do spotkania. Zbliża do pacjenta. 
Terapeuta staje się w ten sposób bardziej 
aktywny, być może czasem dyrektywny, 
przy sprawdzaniu, jak to pacjent rozumie, 
choć bardziej bym jednak powiedział, że 
chodzi o intensywność tworzenia ram 
dla procesu. Zasada jawności i otwar-
tości chroni i kształtuje relacje. Działa 
w obie strony. Odnalezienie „siebie” na 
wspólnej płaszczyźnie znaczeń, rozumie-
nia swojej sytuacji, jest już takim korek-
cyjnym dla pacjenta doświadczeniem. 
A ta sytuacja w paradoksalny sposób 
temu sprzyja. Ustaliła nam dziś bowiem 

„równą” pozycję. Rozmawianie o tym, jak 
to jest, jeszcze ją pogłębia. Buduje zaufa-
nie niezbędne w kontakcie z nami, mię-
dzy tym, co znane pacjentowi („wycofać 
się”, „wytrzymać”) i tym, co nieznane, do-
tąd niedoświadczone. Bycie z innym/i 

w realnym kryzysie i przyjęcie pomocy, 
docieranie do tego wyboru przez pa-
cjenta wymaga zaangażowania terapeuty 
i jego obecności. Potrzebuje poszerzenia 
kontraktu, również z powodu tego dy-
namicznego tworzenia relacji. Terapeuta 
rozstrzygając swoje dylematy, staje się 
więc gotowy, aby wychodzić naprzeciw 
dylematom pacjenta. Ma przygotowane 
odpowiedzi na swoje i jego pytania. 

Szczególnego charakteru nabiera więc 
dziś superwizja; jak to jest tak pracować, 
co we mnie wywołuje taki kontakt, jakie 
myśli, jakie reakcje, jakie uczucia? Brak 
jasnej w sobie odpowiedzi na te wątpli-
wości, to brak pewności siebie. Obejmuje 
to również kwestie techniczne.

MóJ KOMUNIKAtOR  
– MóJ GABINet

Internet został ostatnio zasypany pyta-
niami o to, co najlepiej służy pracy online. 
Ważniejsze się wydaje jednak samo po-
dejście do tego zagadnienia. Wybór pro-
gramu to tak jak wyposażenie gabinetu; li-
czy się jego jakość, bezpieczeństwo, ogra-
niczenia i możliwości. Przygotowanie się 
od strony technicznej jest podstawą, przej-
ście samemu całego procesu jego opano-
wania, a najlepiej kilku (łącznie z ze sposo-
bami pracy tylko przez komórkę, bo wiele 
osób pracuje na słuchawkach) daje tera-
peucie poczucie bezpieczeństwa. 

Wskazówki do kontaktu:
•	 kontakt	bezpośredni,	telefoniczny.
•	 szczegółowe	omówienie	–	z	opisem	emocjonalnych	

reakcji	–	przewidywanych	problemów	(techniczne,	
finansowe,	warunki	łączenia,	dyskrecja	i	intymność,	
RODO;	omówienie	ograniczeń,	np.	brak	pomieszczenia,	
bycie	w	mieszkaniu,	w	samochodzie	etc.)

•	 kontrakt	na	autentyczność,	wskazanie	obszarów	
własnego	zaangażowania	i	terapeutycznej	obecności;	
omawianie	warunków	bezpieczeństwa	kontraktu;	ramy,	
przewidywalność,	sojusz,	omówienie	strategii	w	przy-
padku	własnej	choroby	terapeuty	i	pacjenta.

•	 uwzględnienie	sytuacji,	która	jest	dynamiczna	–		
np.	„jedna	sesja,	jeden	problem,	jeden	proces”.

•	 omawianie	na	koniec	sesji	jej	przebiegu.	Jak	było,	jak	
jest	„tu	i	teraz”	ze	szczególnym	uwzględnieniem	emocji,	
tego,	jak	to	jest	„między	nami”,	danie	dla	tego		
doświadczenia	więcej	czasu	niż	zwykle.

Problemy (najczęściej):
•	 nasilenie/ujawnienie	lęku	o	swoje	życie	i	zdrowie.
•	 doświadczanie	straty	finansowej,	utraty	bezpieczeństwa	

swojego	i	bliskich.
•	 straty	ważnych	osób	i	żałoby.
•	 napięcie;	powrót	do	używania,	nadużywania,	obsesyjne	

słuchanie	„informacji”	(tv,	internet).
•	 napięcie	wynikające	z	problemów	w	relacjach,	niezała-

twionych	spraw	dynamizujących	się	aktualnie	w	domu	
lub	w	pracy	(konflikty).

•	 agresja,	złość,	szukanie	winnego.
•	 powrót	symptomów	(OCD,	od	lęku	do	depresji,	dysocja-

cje,	stany	psychotyczne,	nadwrażliwość	na	bodźce	etc.).
•	 podejmowanie	irracjonalnych	decyzji,	„acting	out”.
•	 doświadczenia	presji	przełożonych	lub/i	członków		

rodziny.
•	 trudne	wybory	i	decyzje	życiowe.
•	 pytania	egzystencjalne	po	co	mi	to	wszystko,	jaki	jest	

tego	sens...
•	„powierzanie”	się	sile	wyższej,	religii,	bez	doświadczania	

emocji	(Bóg	mnie	ochroni,	to	z	nim	o	tym	rozmawiam).
•	 obszar	polityki,	ograniczenia	systemowe,	wcześniejsze	

doświadczenia	(stan	wojenny,	izolacja,	więzienie	etc.).
•	 katastroficzne	wizje	przyszłości	lub	spiskowe	teorie	

pojawienia	się	wirusa	jako	próby	unikania	doświadcza-
nia	„tu	i	teraz”	(ci	klienci	mówią,	że	nie	czują	lęku,	ale	
ujawnia	się	w	takich	fantazjach).
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Podobnie jak wypracowanie spo-
sobów postępowania, kiedy dzieje się 
w trakcie sesji coś nieprzewidzianego, 
zaskakującego; przygotowanie kilku wa-
riantów reakcji na zerwanie połączenia, 
zapewnienie sobie bezpiecznych przerw 
między sesjami. 

Tworzenie bezpiecznej przestrzeni te-
rapeutycznej jest po naszej stronie. Tu 
się nic nie zmieniło. Ta kompetencja po-
zwala nam dziś jednak wspierać pacjenta. 
Tak jak inwestujemy w gabinety, tak mo-
żemy inwestować w programy, które dają 
poczucie komfortu dla wszystkich. Im 
więcej znajdziemy odpowiedzi na własne 
wątpliwości, im więcej zniwelujemy swo-
ich luk, tym więcej mamy do zapropono-
wania pacjentowi. I tym bardziej zmienia 
się do takiej pracy jego nastawienie.

PO dRUGIe: JęzyK teRAPII

W „normalnych” warunkach podstawą 
terapeutycznego zaangażowania stano-
wią reakcje ciała, emocje, zmysły, prze-
pływająca energia i słowa. A teraz trzeba 
się w sposób szczególny dostroić do pa-
cjenta, posługując się bardziej niż dotąd 
jego językiem, wsłuchiwać się w znacze-
nia słów, które wypowiada, uwzględniać 
kulturę, wykształcenie, system rodzinny. 
Triada Rogersa w czasie pandemii na-
biera szczególnego charakteru. Wiemy, 
że akceptacja i „przyjęcie pacjenta” prze-
rywa jego cykl ochrony siebie i izola-
cji. Empatyczne rozumienie obejmuje 
dziś dodatkowo te wszystkie kwestie, 
które już tu poruszyliśmy, oznacza uzna-
nie obaw i trudu takiej pracy. Akcepta-
cja nieporadności, braku umiejętności 
zbliża. Autentyczność była zdaniem Ro-
gersa najważniejszym elementem triady, 
a teraz nabiera jeszcze głębszego znacze-
nia. Otwartość terapeuty staje się „na-
rzędziem” budowania relacji w sytuacji, 
w której to niewerbalny język zostaje za-
stąpiony językiem werbalnym. Wymaga 
nie tylko większej aktywności, ale rów-
nież czasem głębszego niż dotąd odsło-
nięcia terapeuty. Nie można udawać, że 
kryzys nas nie dotyka. 

Szczególne stają się więc kompetencje 
komunikowania; odzwierciedlania, pa-
rafrazowania, opisywania emocji, reakcji 
z ciała, sprawdzania, jak to jest po stronie 
pacjenta, kontraktowania się na ten cha-
rakter terapeutycznej aktywności. Two-
rzymy w ten sposób przestrzeń do wyra-
żenia emocji. Nie chodzi tylko o ich „zro-
zumienie”, lecz przede wszystkim o re-
gulacje i doświadczenie ulgi w napięciu. 

Wymaga to ogromnego zaangażowania 
emocjonalnego terapeuty, aby ten auten-
tyczny pomost „między nami” umożli-
wiał nawiązywanie relacji przez pacjenta 
z „sobą samym”. Narzędziem jest od-
zwierciedlanie, reagowanie na słowa pa-
cjenta, na słowa klucze, które niosą jakiś 
głębszy ładunek emocji i uczuć. Wsłu-
chiwanie się w akcent, mocniejszy ton, 
zmianę klimatu spotkania, ruch ciała, ci-
szę, która się pojawia. Czasem wymaga 
to zatrzymania, aby wrócić do czegoś 
istotnego, co się „poczuło” i sprawdzania, 
czym TO u pacjenta jest. Przypomina 
okoliczności znanego ćwiczenie pod ty-
tułem „ślepiec”, które zapewne większość 
z nas ma za sobą. Tak jak w ciemnym 

pokoju wyostrzają się zmysły, tak przed 
ekranem również mobilizuje się całe ciało. 
Koncentracja na emocjach, również swo-
ich, sprawdzanie, co się pojawia w ciele, 
informowanie o swoich odczuciach czę-
ściej niż zwykle (kiedy pan to mówi, to 
we mnie się pojawia…) jest wyczerpu-
jące. Z pewnością werbalizacja własnych 
reakcji, których teraz nie widać, powo-
duje, że pacjent zyskuje na ich świadomo-
ści i staje się bliższy przetwarzaniu swo-
ich bieżących doświadczeń. Pomagają tu 
również metafory, rozpoznanie swojej 
sytuacji z metapoziomu pozwala na jej 

„przeżycie” bez paraliżującego lęku. Tera-
peuta działa również jak „echo”, wszystko 
po to, aby pacjent usłyszał „samego siebie” 
i poczuł, co się w nim dzieje. Częściej niż 
zwykle odzwierciedla proces, w którym 
pacjent jest „tu i teraz”, co mówi, jak i o 
czym mówi, co go rozprasza, dotyczy to 

głównie tych osób, które próbują unikać 
kontaktu z emocjami związanymi z pan-
demią. Wszystko po to, aby ten kontakt 
umożliwić i przeżyć go w warunkach 
bezpiecznego, terapeutycznego kontaktu.

„Między nami” obejmuje również i na-
sze reakcje na kryzys. Pacjenci są ciekawi, 
jak terapeuta przeżywa swoją sytuację, 
jak sobie radzi z lękiem, czy o siebie dba. 
Ta egzystencjalna sytuacja przybliża, uka-
zując to, co istotne – więzi. Tworzą się 
w ten sposób warunki do tego, aby praca 
w tym kryzysie stała się doświadczeniem 
korekcyjnym, umożliwiającym choćby 
drobną zmianę. 

Symbolizowanie doświadczeń posze-
rza pacjentowi obszar danych na swój 
temat, dynamizuje w ten sposób pro-
ces terapii, zbliża do rzeczywistej relacji 
o dużym potencjale zmiany, przy zacho-
waniu jej terapeutycznego charakteru. 
Czasem w „normalnej” sytuacji trwa to 
bardzo długo, bywa też trudnym proce-
sem. Przez to jednak, że spotykamy się 
w podobnej sytuacji, może stać się jego 
bardzo znaczącą treścią. Mówimy bo-
wiem bardziej wprost o sobie, do siebie. 
Tym samym jesteśmy obecni w kontakcie, 
co staje się uwalniającym i leczącym do-
świadczaniem. 

Często słyszałem pytanie ze strony pa-
cjentów, czy mnie czegoś nie potrzeba 
i czy jestem zdrowy. Omawiam te kwe-
stie łącznie z ostatecznymi, na wypadek 
gdyby nasz kontakt stał się niemożliwy. 
Poszukiwanie języka, słów, opisu po-
szerza obszar doświadczeń pacjenta. Te 
nowo odkryte słowa przybliżają do ko-
lejnych. Wypełnia się dotychczasowa 

„pustka” czy bezradność. Jedna z osób po-
równała ten proces do „zrobienia” maleń-
kiego oczka w materiale, które ciągnąc się 
już dalej, otwiera i poszerza zamkniętą 
dotąd przestrzeń.

PO tRzecIe: WIeRzę W tO, 
cO ROBIę

Rozwiązywanie swoich problemów na bie-
żąco, w bardziej intensywnej superwizji, to 
jedno. Pogłębianie i poszerzanie kompe-
tencji, które buduje przekonanie terapeuty, 
że „wie, co robi”, to drugie. Jeśli dołożyć do 
tego własny terapeutyczny proces, mamy 
do czynienia z intensywnym rozwojem. To 
daje oparcie w sobie terapeucie i poczucie 
bezpieczeństwa pacjentowi. W przeszłości 
trzeba było podobne sytuacje „wytrzymać”, 
liczyć tylko na siebie, unikać, uciekać, nie 
czuć. Dziś nie musi się to tak kończyć. Ro-
zumiemy ten proces. 

Możliwości terapeutyczne:
•	 przyjmowanie	pacjenta,	towarzyszenie.	
•	 praca	z	objawem	dynamizowanym	sytuacją	pandemii.
•	 pomoc	w	rozpoznawaniu	reakcji	z	ciała,	emocji,	od-

krywanie	ich	znaczenia	i	przetwarzanie	bieżących	do-
świadczeń.

•	„czyszczenie	przestrzeni”,	szukanie	bezpiecznego	miej-
sca	(nauka	na	sesji,	czasem	również	po	to,	aby	pacjent	
odpoczął	od	napięcia).	

•	 uczenie	regulacji	emocji	(medytacja,	techniki	beha-
wioralne).

•	 przekierowanie	od	regulacji	objawu	(używki,	TV)	do	
relacji	z	innymi,	w	tym	do	relacji	terapeutycznej		
(np.	kontakt	sms	w	napadach	paniki).

•	 obecność	przy	pytaniach	egzystencjalnych,	poszukiwa-
nie	sensu	w	działaniach,	wartościach,	w	pracy,	w	do-
tychczasowych	osiągnięciach.	

•	 rytuały,	czynności,	np.	pisanie	dziennika.
•	 poradnictwo,	doradztwo:	wyposażenie	w	wiedzę,	in-

formacje	prawne,	instytucjonalne,	kontakt	z	psychiatrą,	
grupy	wsparcia,	AA	etc.

•	 uczenie	asertywności	i	komunikacji.
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Jeden z pacjentów powiedział: „Wycho-
wałem się z głuchymi rodzicami, dla mnie 
milczenie jest „normalne”, łatwo mi się 
odsunąć od takiej terapii, ale mogę słu-
chać i żeby ktoś do mnie mówił…”, a także 

„Kiedy Pan to tak wszystko nazywa, to się 
uspokajam, nie wiedziałem, że tak jest, 
ale tak to właśnie czuję”. Musimy się więc 
uczyć słuchania i mówienia, konfrontując 
się również ze swoją historią. 

tReść SeSJI

 Ważnym staje się odpowiadanie na po-
trzeby pacjenta (emocje), rozpoznawa-
nie jego sytuacji (słowa klucze), aktualny 
problem (obdarzanie uwagą), jego moż-
liwości radzenia sobie (pytania, które za-
daje). Reagowanie więc na to, co się po-
jawia „tu i teraz”, często sprowadza jedną 
sesję do „jednego procesu terapeutycz-
nego”. Nieprzewidywalność (przyszłości) 
oznacza, że jedna sesja „tu i teraz” może 
być spotkaniem, w której pacjent już uzy-
skuje inną perspektywę, inaczej rozumie 
swoje doświadczenie, swoją sytuację. Se-
sją, która przez to wiele zmienia, a dzięki 
temu zbliża w zaufaniu do następnej. 

Pracuję z pacjentami, którzy są w kwa-
rantannie, którzy już stracili swoich bli-
skich, których bliscy zachorowali na cho-
roby współistniejące i ich pójście do szpi-
tala jest ryzykiem. To „tu i teraz” staje 
się przestrzenią wsparcia, pomocy lub/i 
terapii. Efekt daje pacjentowi oparcie 
pomiędzy sesjami. Czas pandemii „mie-
rzony z sesji na sesję” i nasz kontakt na-
bierają tu szczególnego egzystencjalnego 
charakteru. W takiej „naszej” sytuacji pa-
cjenci szybciej ujawniają niektóre swoje 

problemy, pragną rozwiązywać niezała-
twione sprawy, nawiązywać pozrywane 
relacje z bliskimi. Bliskość wyostrza urazy, 
pojawia się więcej historii, które potrze-
bują słuchacza. Nabierając zaufania, czu-
jąc oparcie w relacji, mówią o Bogu i po-
lityce – tematach zawsze trudnych w tera-
pii, a teraz emocjonalnie nasyconych. 

W takich okolicznościach możliwa 
staje się również praca doświadczeniowa, 
focusingowa, z zastosowaniem technik 
EFT, która umożliwia porządkowanie 
wielu problemów. Pacjenci intuicyjnie 
często przyjmują ten rodzaj wsparcia, 
ufając, że to ma pomóc, a nie że to jedy-
nie jakiś eksperyment. 

Postawa kogoś, kto wierzy w sens takiej 
pracy, powoduje, że po stronie pacjenta, 
który widzi nasze staranie, następuje rów-
nież mobilizacja i emocjonalny wysiłek. 

Jeden z uzależnionych pacjentów po-
wiedział, że dla jego bliskich zachowania 
w kwarantannie nie są jego normą, że jest 
w innym miejscu, ma inne potrzeby i po-
trzebuje zrozumienia, czuje się bardziej 
zagubiony i samotny. Dowiaduje się w tym 
zamknięciu więcej o sobie, potrzebuje też 
w tym intensywnej pomocy: „Znalazłem 
się nagle w czasie, w którym oglądam 
film o tym, dlaczego zacząłem brać nar-
kotyki i zanim zacząłem je brać. Jak ja 
mam z nimi (rodzicami) o tym teraz roz-
mawiać? To nie jest deja vu, to się dzieje 
naprawdę”. Dostrzegam, że to odkrywanie, 
ujawnianie siebie, następuje o wiele szyb-
ciej, pacjenci milczący nagle więcej mó-
wią, również o swoich uczuciach. Pacjenci, 
którzy wypadli kiedyś z terapii, wracają. 
Ale i przychodzą nowi. 

Jeden z nich, który trafił na konsultację 
online (narkotyki, benzodiazepiny), po 
wielu podejściach zdecydował się na te-
rapię w tej właśnie chwili. Poczuł się po-
trzebny swoim bliskim. Odwołał się przy 
tym do relacji, więzi sprzed swojej inicjacji 
narkotykowej. W doświadczeniach kry-
zysowych potencjałem zmiany jest to, co 
pierwotne w emocjach i więziach właśnie.

PROBLeMy eGzySteNcJALNe

Problemy, które się ujawniają wprost, od-
wołują się do pytań egzystencjalnych: 
sensu, celu życia, zrozumienia swojej prze-
szłości, aktualnych wyborów, winy, zagu-
bienia, pustki, przygniecenia odpowie-
dzialnością, życiowych pomyłek, pytania 

„kim jestem?”, co dalej, przemijania, obaw 
przed przyszłością, braku czasu i strat, 
zmiany życiowych ról, sytuacji upokorze-
nia (w pracy). Napięcie pojawia się tam, 

gdzie rodzi się potrzeba uporządkowania 
i zrozumienia samego siebie. Pacjenci po-
trzebują również pomocy i korekty swo-
ich zachowań, jakiejś nowej kompetencji, 
tak aby mogli przetrwać lub się ochronić, 
narzędzi, jak sobie radzić z presją rodziny 
i szefów. Potrzebują, aby towarzyszyć im 
w lęku, czasem wyjaśnienia, konkret-
nej wiedzy i rady, wsparcia z sesji na se-
sję. Mówią do nas jak do kogoś bliskiego, 
kto rozumie ich codzienność, zna bliskie 
osoby. To sprzyja uzyskiwaniu odpowie-
dzi na najważniejsze pytania. 

Dla wielu pacjentów kryzys może się 
stać doświadczeniem granicznym pro-
wadzącym do głębokiej zmiany. Sprzyja 
temu w bardziej zaawansowanych proce-
sach rozpoznawanie „o czym to wszystko 
jest”? Odpowiedź otwiera drzwi do wielu 
faktów z życia, również bólu, które można 
przywołać do „tu i teraz”, rozpoznać ich 
trwogę, przywołać wartości. Rozmawia-
nie o nich z terapeutą staje się doświad-
czeniem korekcyjnym. Nie trzeba tu 
zwykle wielkich interwencji, wystarczy 
obecność. „Coś dzieje się inaczej”, ina-
czej jest to w relacji doświadczane, ina-
czej również teraz (w trakcie sesji) gdzieś 
w sieciach neuronalnych „zapisywane”. 
Do tych bolesnych historii często nikt nie 
miał dotąd dostępu, były głęboko chro-
nione, a ten wirus je „nam” przybliżył. 
Dziś w tak budowanej otwartości proces 
terapii mocno się dynamizuje.

* * *
Na końcu tak rozstrzyganego procesu swo-
ich dylematów pojawia się zwykle więcej 
pewności siebie i komunikat kierowany do 
pacjenta: „Tak, mamy trudną sytuację, nie 
czekamy, aż minie, tylko będziemy się spo-
tykać. Pracujemy online, co nie jest pro-
ste, ale się do tego przygotowałem. Będę 
w tym również Tobie pomagał i będę cier-
pliwy. Zapraszam na spotkanie, bo wie-
rzę, że ma ono sens. Będziemy rozmawiać 
o wszystkim, co się teraz pojawia, w Tobie 
i między nami, co się dzieje w Twoim ży-
ciu, będziemy szukać rozwiązania i radzić, 
bo ostatecznie właśnie w takich warunkach 
nabiera to szczególnego znaczenia”.

W każdym bowiem chaosie ostatecznie 
najważniejsze jest to, co dzieje się między 
nami. Terapia online tego nie zmieniła.

Ireneusz Kaczmarczyk  
– doktor socjologii, 
psychoterapeuta 
humanistyczno–doświadczeniowy 
(PCE EUROPE), superwizor 
w procesie (PTIPDiES), 
superwizor terapii uzależnień 
(PARPA), superwizor grupowego 
treningu (PTP).

zadania terapeuty:
•	 dbanie	o	siebie	(i	żeby	nie	wymagać	od	siebie	zbyt	

wiele),	stała	superwizja.
•	 obecność	terapeutyczna,	zaangażowanie.
•	 rozpoznawanie	„języka	pacjenta”.
•	 autentyczność	w	relacji	–	triada	Rogersa.
•	 bycie	„przy”	pacjencie	i	dawanie	temu	wyrazu,	większa	

aktywność	„tu	i	teraz”	(minikontrakt	na	częstsze	spraw-
dzanie	„jak	jest	teraz”).

•	 odzwierciedlanie,	parafrazy.
•	 kojenie	w	rozregulowaniu,	pomieszczanie	lęku,	roz-

paczy.
•	 dawanie	nadziei	bez	pocieszania	i	dawania	rad.	
•	 odwołanie	do	„tu	i	teraz”,	„do	dobrych	doświadczeń”	

–	przytrzymywanie	przy	emocjach,	które	wynikają	z	ko-
rekcyjnego	doświadczenia;	ulgi,	poczucia	zrozumienia,	
bezpieczeństwa,	wdzięczności	etc.	

•	 psychoedukacja,	zestaw	technik	radzenia	sobie	z	na-
głymi	sytuacjami	lub	emocjami.	

•	 szczególną	ostrożnością	kierujemy	się	w	pracy	nad	
traumatycznymi	doświadczeniami.
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Bezpośrednią inspiracją do zajęcia się 
trudnościami w pracy ze zróżnicowa-
nymi zespołami terapeutycznymi było 
spotkanie grupy superwizji, do której na-
leżą autorki. Okazało się, że superwizorzy 
w swojej pracy z zespołami terapeutycz-
nymi stają wobec kłopotów, które, wyda-
wałoby się, są dość oczywiste, a jednak 
w praktyce stanowią nie lada wyzwanie 

– zarówno dla superwizora, jak i dla sa-
mego zespołu.

* * *
Zacznijmy od opisu zjawiska zróżnico-
wania zespołu. Pierwsza zmienna, z jaką 
mamy do czynienia, to płeć. Terapeuta 
uzależnień to zawód zdecydowanie sfe-
minizowany. 

Nie mamy dostępu do pełnych danych 
w tym zakresie, ale te, do których dotar-
łyśmy, w pełni potwierdzają tę tezę. Lista 
PARPA (dostępna na stronie interneto-
wej parpa.pl, aktualna na dzień 3 marca 
2020. Lista nie jest pełnym wykazem 
osób z certyfikatami – obejmuje tylko te 
osoby, które wyraziły zgodę na udostęp-
nienie danych zgodnie z nowymi przepi-
sami RODO) obejmuje 285 specjalistów 
psychoterapii uzależnień i 38 instrukto-
rów terapii – wśród specjalistów prze-
waga kobiet jest miażdżąca: 233. Propor-
cja wśród instruktorów jest odwrotna, ale 
przewaga mężczyzn jest nie tak dominu-
jąca – na 38 instruktorów dwudziestu to 
mężczyźni. 

KBdPN nie publikuje list osób z cer-
tyfikatami, ale proporcje dotyczące płci 
widoczne są chociażby na liście osób do-
puszczonych do egzaminu w edycji wio-
sna 2020 (https://www.kbpn.gov.pl/por-
tal): na 123 osoby tylko 28 to mężczyźni 
(specjaliści), a na trzy przyszłe instruk-
torki przypada jeden mężczyzna. 

Krzywa dominacji kobiet w zawodzie 
nieco się spłaszcza, kiedy bierzemy pod 
uwagę listy superwizorów. Na liście KB-
dPN tej różnicy nie widać – jest na niej 
osiemnaście superwizorek i sześciu super-
wizorów. Jednak już na liście PARPA prze-
waga kobiet nie jest tak duża – 33 kobiety 

i 24 mężczyzn. Lista zintegrowana (dla 
szkoleń rozpoczętych w 2020 roku) obej-
muje 39 superwizorek i 21 superwizorów. 

Co to oznacza w praktyce? Przede 
wszystkim, że w zespołach terapeutycz-
nych, kobiety są w zdecydowanej prze-
wadze. Wiele zespołów składa się z sa-
mych kobiet, wydaje się, że nie istnieje 
zespół męski, zespoły zrównoważone 
pod względem płci należą do rzadkości. 
Tymczasem demografia pacjentów uza-
leżnionych jest dokładnie odwrotna do 
demografii zespołów, jeśli bierzemy pod 
uwagę płeć. 

Kolejna zmienna to wykształcenie po-
szczególnych członków zespołu. Złożo-
ność tego zagadnienia częściowo ilustruje 
grafika. Dlaczego częściowo? Ponieważ 
do danych z wykresu należy dodać, że 
specjaliści to osoby z bardzo różnym 
wykształceniem tzw. kierunkowym (nie 
tylko psycholog i pedagog – dopiero od 
niedawna katalog kierunków został ujed-
nolicony, ponieważ był szerszy w Biurze, 
a węższy w PARPA). 

Osoby będące specjalistami mogą także 
posiadać uprawnienia psychoterapeuty 
lub starać się o nie, uczestnicząc w specja-
listycznych szkoleniach w dowolnym nur-
cie psychoterapeutycznym. 

Biorąc pod uwagę zmienną, jaką jest 
wykształcenie, musimy także uwzględ-
nić specyfikę grupy, jaką są instruktorzy 

– wśród nich mamy osoby z wyższym wy-
kształceniem, ale spoza 
katalogu uwzględnia-
nego w kształceniu spe-
cjalistów, oraz osoby 
z wykształceniem śred-
nim. Obie ta grupy 
mogą aspirować do uzy-
skania uprawnień spe-
cjalisty poprzez zdoby-
cie wykształcenia wyż-
szego kierunkowego. 

Zarówno w grupie 
specjalistów jak i in-
struktorów, mamy jesz-
cze osoby z własnym do-

świadczeniem uzależnienia (przyjęło się 
uważać, że to głównie instruktorzy, co nie 
jest prawdą). Osoby z takim doświadcze-
niem na ogół przeszły przez terapię wła-
sną. Terapii własnej doświadczyły także 
osoby szkolące się w szkołach psychotera-
pii oraz te, które uznały, że własna psycho-
terapia jest im potrzebna. 

Grafika nie uwzględnia szkół obecnie 
rekomendowanych przez KBdPN (jest ich 
dziewięć), ponieważ nie dorobiły się jesz-
cze absolwentów, choć ich studenci będą 
lub już są zatrudniani w zespołach. Każda 
ze szkół, które kiedykolwiek uczyły bądź 
uczą, ma swój etos, akcentuje inne ele-
menty pracy z pacjentem uzależnionym 
i jego rodziną, ma prawo do przekazywa-
nia różnej interpretacji treści nauczania, 
choć te wydają się być ujednolicone, acz 
w obrębie jednego nurtu (PARPA lub KB-
dPN). 

Superwizor, prowadząc superwizję ze-
społu, stara się zazwyczaj dostosować ję-
zyk i repertuar pojęciowy do percepcji ze-
społu. Ale jak opisać tę percepcję przy tak 
zróżnicowanym poziomie i rodzaju wy-
kształcenia? To trudne zadanie. 

Powyższe czynniki nie wyczerpują ele-
mentów zróżnicowania zespołów tera-
peutycznych – kolejna zmienna to wiek 
terapeutów. Rozpiętość jest w tym przy-
padku imponująca, ponieważ w zespołach 
mamy do czynienia z osobami we wszyst-
kich przedziałach wiekowych, jakie funk-

Tekst jest oparty na wystąpieniu autorek pt. „Od trudności do potencjału – superwizja zróżnicowanych 
zespołów terapeutycznych”, które miało miejsce 30 listopada 2019 roku na VII Zjeździe Superwizorów 
Psychoterapii Uzależnień

Agnieszka Kolano, Joanna Wawerska–Kus

POteNcJAŁ RóŻNOROdNOścI

zespół

PARPA – 3142  
wystawionych 

statusów  
7 szkół

KBdsPN  
(brak statusów)  

8 szkół

specjaliści
2051 osób

instruktorzy
457 osób

specjaliści
1563 osoby

instruktorzy
316 osób
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cjonują na rynku pracy. Wydaje się, że ta 
zzmienna jest bardzo istotna, ponieważ 
w jednym zespole mogą się spotkać cztery 
różne pokolenia. 

Obecnie wyznaczniki określające przy-
należność pokoleniową, nie opierają się już 
na pojęciach hierarchii rodzinnej (dziadek/
babka – ojciec/matka – syn/córka), ale na 
stosunku do rzeczywistości, jaki tworzy się 
w przynależności do konkretnej grupy wie-
kowej, urodzonej w kolejnych dekadach. 
Skrócenie tej perspektywy z dwudziesto-
lecia do dziesięciolecia spowodowało, że 
w obrębie jednego zespołu mamy osoby, 
które dorastały w XX wieku i takie, które 
w ogóle XX wieku nie pamiętają. Różnice 
wynikające z tego faktu to inny stosunek 
(praktyczny i teoretyczny) do technologii, 
mediów społecznościowych, ekologii, femi-
nizmu i wielu innych kwestii, żywych w dys-
kursie społecznym. 

W czasach izolacji społecznej bardzo 
wyraźnie widać, że młodzi terapeuci mają 
większą łatwość przestawienia się na pracę 
zdalną. Nawet nie chodzi o techniczne 
umiejętności obsługi komputera i narzę-
dzi komunikacji, różnica jest widoczna 
także w lepszym radzeniu sobie z kwe-
stiami bezpieczeństwa w sieci. Młodzi 
komunikują się w ten sposób od dawna, 
mają więc mniej wątpliwości etycznych co 
do dyskrecji, intymności, fragmentarycz-
ności czy wyłączności w kontakcie online. 

Wydaje się także, że wiek terapeutów 
implikuje kolejny element zróżnicowania 
zespołów terapeutycznych – to forma za-
trudnienia, w jakiej pracują. Młodzi chęt-
nie pracują na kontraktach i zleceniach, 
wolą pracować w kilku miejscach jedno-
cześnie, nie tylko dywersyfikując źródła 
zarobków, ale także ułatwiając sobie po-
tencjalną zmianę miejsca pracy.

* * *
Jak więc tę różnorodność okiełznać super-
wizyjnie, żeby zamiast blokować, stymu-
lowała rozwój? Na omawiane zagadnienia 
trzeba popatrzeć z różnych perspektyw: 
struktury organizacyjnej zespołów, proce-
sów w nich zachodzących oraz z perspek-
tywy relacji superwizyjnej. 

Odnosząc się do struktury organiza-
cyjnej, można zadać na przykład pytanie 
o udział szefa w superwizji zespołu – czy 
jego obecność jest wskazana, czy może 
szkodzi oraz kto powinien o tym decydo-
wać. Wydaje się, że wobec tego dylematu 
rolą superwizora jest obserwacja oraz 
poddawanie wspólnej refleksji, jaki wpływ 
na pracę podczas superwizji ma obecność 
szefa (lub brak jego obecności) oraz wy-

korzystywanie wiedzy o dynamice relacji 
w zespole do pogłębiania świadomości 
zespołu jako grupy. Zdarza się, że obser-
wujemy w grupie superwizyjnej nierówne 
pozycje jej członków, które są odzwier-
ciedleniem relacji w zespole. Wiadomo, 
czyje zdanie zawsze jest najważniejsze, kto 
mówi ostatni, a kogo słucha się z tzw. przy-
mrużeniem oka. Niezreflektowana odtwa-
rzana w grupie superwizyjnej sztywność 
ról może negatywnie wpływać na proces 
uczenia się. 

Inną trudność stanowią nierozwią-
zane, ukryte (jawne też, choć w mniej-
szym stopniu) konflikty w zespole oraz 
problemy w komunikacji. Mocno zróżni-
cowany język używany do opisu zjawisk 
psychologicznych wynikający z różnych 
modalności i różnego stopnia wtajemni-
czenia może znacząco utrudniać angażo-
wanie się w superwizję, szczególnie w ze-
spole, którego członkowie są nastawieni 
rywalizacyjnie oraz skonfliktowani. 

Niemniej istotna jest rama superwizji, 
w której wszystko się odbywa, czyli sta-
łość miejsca, regularność, częstotliwość 
i forma spotkań. Szczególne znaczenie 
trzymającej bezpiecznej ramy odczuwamy 
mocno w obecnym czasie pandemii ko-
ronawirusa, ale już wcześniej zdarzały się 
problemy z utrzymaniem tzw. settingu. 
Powodem może być na przykład brak 
możliwości regularnego finansowania su-
perwizji przez zakład pracy czy też trud-
ność w zebraniu się całego zespołu od-
działu dziennego bez konieczności opusz-
czania pacjentów. 

Źródło innych trudności doświadcza-
nych w superwizji stanowi duża grupa 
czynników intrapsychicznych i relacyj-
nych. Warto wymienić te najczęściej ob-
serwowane: lęk superwizantów przed ob-
nażeniem swojej niewiedzy/niekompeten-
cji, duża zależność od autorytetu lub prze-
ciwnie – niewygoda obcowania z autory-
tetem, potrzeba gratyfikowania lub dewa-
luowanie superwizora, nieuświadamiane 
przeniesienie. To tylko niektóre zjawiska 
mogące zakłócić proces superwizji. 

W konsekwencji omawianych trudno-
ści może dojść do oporu manifestującego 
się poprzez: 
•	 Unikanie przez superwizantów podda-

wania analizie własnej pracy na tle ze-
społu z powodu niechęci do ujawnia-
nia trudności.

•	 Delegowanie odpowiedzialności na su-
perwizora za atmosferę w zespole czy 
rozwiązanie konfliktów.

•	 Trudności w otwartej komunikacji – 

ukryte gry superwizyjne.
•	 Przerwanie relacji superwizyjnej. 

* * *
Na szersze omówienie zasługują gry su-
perwizyjne. Gry transakcyjne według kla-
sycznej teorii analizy transakcyjnej Erica 
Berne’a dotyczą również relacji superwi-
zyjnej. Można się zastanawiać, dlaczego 
superwizorzy i superwizanci angażują się 
w gry, jednak słuszniej byłoby zapytać, 
dlaczego mieliby nie grać? 

Gra transakcyjna w superwizji to strate-
gia adaptacji, czyli obronne przystosowa-
nie się do trudnej relacji, w której zarówno 
superwizowany jak i superwizant przeży-
wają lęk. Relacja superwizyjna jest różna 
od większości relacji społecznych z uwagi 
na jej bliskość i intymność. Bliskie relacje 
z powodu swojej złożoności, również wy-
stępowanie wrogich instynktów, generują 
napięcie – podobnie dzieje się w relacji su-
perwizyjnej. Gry mają funkcję obniżania 
poziomu lęku. Jeśli nie są na bieżąco re-
flektowane, mogą znacząco zakłócać pro-
ces superwizji. 

Źródła lęku u superwizorów:
•	 poczucie zagrożenia swojego statusu 

w hierarchii (środowisku),
•	 niepewność własnego autorytetu,
•	 niechęć do posługiwania się profesjo-

nalną władzą.
Źródła lęku u superwizantów:

•	 niechęć do poddawania się ocenie 
i kontroli,

•	 wątpienie w swój profesjonalizm 
i kompetencje,

•	 poczucie zagrożenia swojej pozycji 
profesjonalnego terapeuty.

Superwizanci stosują gry w celu obniże-
nia wymagań stawianych przez superwi-
zora – dążą wówczas do przedefiniowania 
relacji superwizyjnej z założenia skośnej 
na równą albo nieformalną lub dążą do 
tworzenia sojuszu z superwizorem prze-
ciwko jakiemuś wspólnemu wrogowi. 

Innym celem gier superwizantów jest 
redukowanie lęku przed władzą superwi-
zora poprzez dążenie do przejęcia kontroli 
lub unikanie odpowiedzialności.

Częstą grą wykorzystywaną przez su-
perwizantów jest MY DWOJE PRZECIW 
PLACÓWCE. Polega ona na wciąganiu 
superwizora w koalicję przeciwko admi-
nistracji, dyrekcji, zarządzaniu czy organi-
zacji pracy placówki. Poprzez narzekanie 
na biurokrację i formalności, lekceważe-
nie administracyjnych procedur superwi-
zor jest zachęcany do udziału „w przewro-
cie”, przygotowywaniu „strajku” itp. 

Inna gra BĄDŹ MIŁY DLA MNIE, PO-
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Agnieszka Kolano – superwizor 
psychoterapii uzależnień PARPA, 
superwizor aplikant i psychoterapeuta 
PTP, kierownik Szkoły Zintegrowanej 
Psychoterapii Uzależnień SWPS.

Joanna Wawerska–Kus, 
psychoterapeutka, superwizorka PARPA, 
KBdPN i RSPU. 

NIEWAŻ JA JESTEM MIŁY DLA CIEBIE 
polega na schlebianiu superwizorowi, aby 
ten, otrzymując gratyfikacje, tracił zdol-
ność do stawiania wymagań. 

Zdarza się, że superwizant zaprasza do 
gry ZAOPIEKUJ SIĘ MNĄ. Dotyczy to 
sposobu wnoszenia materiału do super-
wizji i rozłożenia akcentów omawianych 
trudności. Superwizant, eksponując wła-
sną osobę, a nie swoją pracę, zaciera gra-
nicę pomiędzy relacją superwizyjną a rela-
cją terapeutyczną. 

LISTA PYTAŃ to z kolei gra, poprzez 
którą superwizant angażuje superwizora do 
wygłaszania mikrowykładów, a sam kon-
centruje się tylko na zadaniu kolejnego py-
tania, niezależnie od odpowiedzi superwi-
zora. To „dobry” sposób na kontrolowanie 
relacji z superwizorem, którą superwizant 
może przeżywać jako zagrażającą jego po-
czuciu kompetencji czy samoocenie. 

Strategia gry CO TY MOŻESZ O TYM 
WIEDZIEĆ polega na podkreślaniu przez 
superwizanta tych swoich atrybutów, któ-
rych nie ma superwizor np. wieku, lat 
pracy, doświadczenia życiowego, inten-
sywnego praktykowania z pacjentami itp. 
Gra służy temu, żeby superwizor poczuł 
się mniej pewnie i unikał poruszania kwe-
stii trudniejszych i konfrontacyjnych. 

Do osłabienia superwizora w jego roli 
może być użyta gra A INNY SUPERWI-
ZOR TO…, która polega na przywoływaniu 
autorytetów innych superwizorów. 

Powszechnie stosowaną grą w celu uni-
kania odpowiedzialności jest BIEDNY MIŚ. 
Rozgrywają ją też superwizanci – poprzez 
wchodzenie w rolę nicniewiedzącego ocze-
kują rozwiązania od superwizora. 

Gry superwizorów polegają zasadniczo 
albo na abdykacji, albo na władzy. Superwi-
zor dzięki grom może rezygnować ze swo-
jej profesjonalnej władzy i unikać odpowie-
dzialności, ale może też mieć władzę abso-
lutną w reakcji na bezradność lub uległość 
superwizantów. Przykładem gry abdykacji 
jest CHCIAŁBYM, GDYBYM MÓGŁ, ALE 
NIE MOGĘ. Superwizor jedynie deklaruje 
chęć podjęcia działań, ale ich nie podejmuje, 
tłumacząc się wyższymi okolicznościami, 
które mu to uniemożliwiają. 

Zdarzają się też praktyki skracania spo-
tkań superwizyjnych, przenoszenia trud-
niejszych pytań na ostatnie dziesięć minut, 
wydłużania przerw – superwizor wówczas 
pozoruje własne zaangażowanie, grając 
w JA BIEDNY ZAPRACOWANY. 

W reakcji na własny lęk i niepewność 
superwizor może podjąć grę JESTEM 
RÓWNYM GOŚCIEM polegającą na 

wzmacnianiu swojego życzliwego obrazu. 
Dzięki temu superwizor unika oceny czy 
krytycznego nastawienia superwizanta. 

Odmienną funkcję ma gra PAMIĘTAJ, 
KTO TU JEST SZEFEM – superwizor 
kontroluje relację poprzez władzę abso-
lutną, nie dopuszcza wątpliwości, dyskusji, 
jest krytycznym rodzicem wymagającym 
podporządkowania. 

Jeszcze inna gra władzy OJCIEC/
MATKA WIE NAJLEPIEJ nadaje super-
wizantowi rolę bezradnego dziecka, w któ-
rej superwizor w celu wzmocnienia po-
stawy dominującej używa swojego statusu, 
dojrzałości czy doświadczenia życiowego. 

Sposoby radzenia sobie z grami:
•	 Odmowa udziału w grze poprzez sta-

wianie czoła własnym lękom i słabo-
ściom, zaakceptowanie swoich wad 
i ograniczeń.

•	 Demaskowanie gry, czyli „o co tak na-
prawdę chodzi?”. Superwizor musi od-
kryć obronne znaczenie gier inicjowa-
nych przez superwizanta i nazwać to 
w bezpieczny sposób, pozostając w roli 
superwizora, a nie terapeuty.

•	 Otwarta wspólna analiza trudności 
w funkcjonowaniu w roli superwizo-
wanego. Tu superwizor musi wykazać 
się szczególną wrażliwością i empatią 
oraz zachować granicę pomiędzy su-
perwizją a psychoterapią.

•	 Analiza własnego funkcjonowania 
w roli superwizora – superwizja super-
wizji.

Z perspektywy superwizanta w sytuacji, 
kiedy mamy do czynienia z grami abdyka-
cji, bardzo ważne jest jasne formułowanie 
swoich potrzeb przez superwizanta oraz 
wyrażanie oczekiwania profesjonalnego 
wsparcia w relacji z superwizorem. Po-
nadto pomaga koncentracja superwizo-
wanego na profesjonalnych problemach, 
jego aktywność, postawa zaciekawienia 
oraz nastawienie na wspólne poszukiwa-
nie rozwiązań. 

W szerszym znaczeniu właściwa ko-
munikacja w dialogu superwizyjnym po-
winna być:
•	 Dostosowana – poprzez wspólny język 

i właściwy kąt otwarcia. 
•	 Pobudzająca – do zmiany „krok po 

kroku”. 
•	 Pomieszczająca – umożliwiająca wyra-

żanie trudnych uczuć, bez konieczno-
ści przemieszczania ich poza relację su-
perwizyjną.

* * *
Na koniec warto wskazać na idee postmo-
dernistyczne, które wydają się szczególnie 

pomocne wobec dużego zróżnicowania 
zespołów terapeutycznych i obserwowa-
nych trudności w superwizji – wielower-
syjność, optymalna różnica i irrewerencja.

Wielowersyjność w superwizji oznacza 
uwzględnianie różnych koncepcji, sposo-
bów widzenia, rozumienia pacjenta i jego 
problemów, które się uzupełniają, a nie 
wykluczają. Żywa wymiana myśli skłania 
do uważnego przyglądania się problemom 
i poszukiwania rozwiązań. Zróżnicowanie 
zespołu jest tu atutem!

Optymalna różnica, czyli właściwy kąt 
otwarcia na wymianę myśli i uczuć. Róż-
nica pomiędzy tym, co jest w głowie su-
perwizanta, a tym, co pojawia się w dia-
logu superwizyjnym, nie powinna być ani 
za mała, ani zbyt duża, tak żeby superwi-
zant mógł przyjąć i skorzystać z nowego 
opisu rzeczywistości. Zasada optymalnej 
różnicy skłania do refleksji, jaki superwi-
zor byłby najlepszy dla danego zespołu 
(jeśli chodzi o modalność, doświadczenie 
itp.) oraz czy optymalne jest zróżnicowa-
nie pomiędzy członkami zespołu – chodzi 
o ich doświadczenie, wykształcenie, repre-
zentowane szkoły psychoterapii.

Irrewerencja to zachowanie pozycji nie-
wiedzenia, która pozwala nadać wybranej 
teorii statut jednej z możliwości, przez co 
różne teorie dają wiele możliwości analizo-
wania i wyjaśniania zjawisk psychologicz-
nych. W superwizji chodziłoby o osłabia-
nie znaczenia dominującego paradygmatu. 

Zarówno z perspektywy osoby super-
wizowanej, jak i superwizującej warto 
pamiętać jeszcze o jednym – zespół tera-
peutyczny jest zespołem pracowniczym. 
Dlaczego to ważne? Ponieważ zasady su-
perwizji częściej opierają się na prawach 
i teoriach zarządzania, a nie na zasadach 
terapii grupowej. Czasami te perspektywy 
się mylą. 

Bibliografia
1. Berne E., W co grają ludzie. Psychologia 

stosunków międzyludzkich, Wydawnictwo Na-
ukowe PWN 2019

2. Chrząstowski Sz., B. de Barbaro, Postmoder-
nistyczne inspiracje w psychoterapii, WUJ 2011

3. Olech A., Gry transakcyjne w superwizji, 
A. Olech, L.Trzaska, Elementy zarzqdzania su-
perwizyjnego. Warsztaty pracy z zespolem, [w:] 
J Szmagalski (red.), Superwizja pracy socjalnej. 
Zastosowania i dylematy, IRSS 2005



252/2020

akcent

TUiW – Specjalizuje się Pani w psy-
choterapii grupowej prowadzonej 
w duchu terapii psychodynamicz-
nej. Jakie są najważniejsze założe-
nia tego podejścia?

Bożena Maciek–Haściło – Uzależ-
nienie w ujęciu psychodynamicznym, 
zwłaszcza teorii więzi, oraz teorii regu-
lacji emocji to zaburzenie, które wiąże 
się z trudnościami w relacjach z ludźmi 
i z regulacją emocjonalną. Kłopoty 
w relacjach biorą się stąd, że osoby 
uzależnione nie miały we wczesnym 
etapie swojego życia doświadcze-
nia bezpiecznego przywiązania. Na-
wet gorzej, zdecydowana większość 
z nich, a niektóre badania wskazują, 
że około osiemdziesięciu procent do-
świadczyło traum w relacjach z innymi 
w dzieciństwie. 
To potwierdza również moja praktyka – 
sto procent moich pacjentów stanowią 
osoby, które w dzieciństwie były nad-
używane, ośmieszane, wykorzystywane, 
traktowane bardzo ambiwalentnie – od 
uwielbienia po odrzucenie. Uzależnie-
nie jest właśnie reakcją na te dawne 
doświadczenia, w których nie można 
było uzewnętrznić swoich emocji, po-
czuć się bezpiecznie. Dopiero substan-
cja czy jakaś kompulsywna czynność 

dają to bezpieczeństwo i pozwalają wy-
regulować emocje.

Jak to rozumienie uzależnienia 
przekłada się na praktykę tera-
peutyczną?

W związku z tym, że w takim myśle-
niu uzależnienie to próba uzupełnie-
nia deficytowych obszarów związanych 
z więzią, psychoterapia musi skupić się 
na relacyjności. Aby osoba mająca te 
deficyty i traumy mogła wyrazić siebie 
i zaufać znowu drugiemu człowiekowi, 
musi uzyskać wgląd w tę relacyjność, 
w swoje mechanizmy obrony przed 
bliskością, w trudność w budowaniu 
związków z innymi. 
Drugi obszar pracy wiąże się z wyre-
gulowaniem emocji, które często do-
świadczane jest jako niezrozumiałe 
napięcie, żeby przeżywane emocje 
były dla danego człowieka możliwe 
do zniesienia, żeby już nie musiał ich 
rozładowywać za pomocą substancji. 
Wiele teorii, w tym teoria mentaliza-
cji, mówi, że to wyregulowanie emocji 
możliwe jest jedynie w kontakcie z dru-
gim człowiekiem.

Lepiej to robić w kontakcie indywi-
dualnym z terapeutą czy w grupie?

Badania nie pokazują różnic w skutecz-
ności terapii indywidualnej i grupowej. 
W kontakcie indywidualnym oczywi-
ście można przepracować traumy i pro-
blemy związane z więzią. 
Natomiast ja jestem zwolenniczką 
pracy grupowej, w grupie dzieje się 
więcej, ludzie są różnorodni, można 
odtworzyć całe spektrum emocji, jakie 
pojawiają się w relacjach. Większa jest 
też wzajemność. Pracę w grupie uwa-
żam za bogatszą, bo daje więcej moż-
liwości terapeutycznych, okazji do tego, 
aby każdy z pacjentów dotknął swoich 
deficytów, obron, konfliktów, rozpoznał 
je i przepracował.

Jaki jest cel uczestnictwa w grupie 
prowadzonej w ten sposób?

To oczywiście zależy od tego, na co 
się umówimy, na jakim poziomie pra-
cuje grupa. W przypadku grupy osób 
uzależnionych ważne jest coraz głęb-
sze poznawanie swojej sfery emocjo-
nalnej i doświadczanie tych uczuć, 
również poprzez rozpoznawanie do-
znań z ciała, zmniejszenie lęku przed 
przeżywaniem silnych emocji. To jeden 
z naszych celów. 
Drugi związany jest z relacjami – po-
znajemy nasze mechanizmy ochronne 
przed zbliżeniem się i zaufaniem dru-
giemu człowiekowi. Patrzymy na to 
z trzech perspektyw. Po pierwsze re-
lacji w grupie, tu i teraz, potem rela-
cji w obecnym życiu każdego pacjenta, 
a na końcu, z perspektywy zaburzenia 
relacji, które dokonało się gdzieś we 
wczesnym dzieciństwie. 
W to wszystko oczywiście włączone jest 
też badanie funkcji, jaką substancje 
spełniały czy wciąż spełniają w życiu 
emocjonalnym i relacyjnym pacjentów.

Czy taka grupa jest propozycją dla 
osób, które dopiero rozpoczynają 
leczenie swojego uzależnienia, czy 
raczej na późniejsze etapy psycho-
terapii pogłębionej?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to 
pytanie. Tu liczy się nie tylko staż w absty-
nencji czy terapii uzależnienia. 
Metoda psychodynamiczna opiera się na 
wglądzie, na zdolności człowieka do wej-
rzenia w głąb siebie i reflektowania do-
świadczeń z aktualnego życia z życiem 
z przeszłości, do abstrakcyjnego myśle-
nia. Nie wszyscy pacjenci uzależnieni i w 
ogóle nie wszyscy ludzie mają taką zdol-
ność, a od tej zdolności zależy skutecz-
ność uczestnictwa w takiej grupie. 
Drugi warunek jest taki, że dana osoba 
musi mieć już zdolność do utrzyma-
nia pewnej abstynencji. Bycie trzeźwym 
na samej sesji jest bezdyskusyjne, ale 
i poza nią trzeba już w jakimś zakre-
sie panować nad uzależnieniem. Praca 

Panuje przekonanie, że grupy online są jednak czymś gorszym od tych w realnym świecie. Ja bym jednak 
nie przywiązywała się do tej myśli. W internecie też można prowadzić głęboką psychoterapię z osobami 
uzależnionymi, pracować z emocjami i relacjami
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na takiej grupie, przynajmniej na po-
czątku, wzmaga bowiem napięcie i to 
może nasilić potrzebę picia czy brania. 
Na własny użytek uznałam, że moi pa-
cjenci powinni móc zachować absty-
nencję przez około dwa tygodnie, żeby 
móc efektywnie uczestniczyć w grupie. 
Muszą być gotowi do przyjęcia infor-
macji, że to właśnie alkohol czy narko-
tyki stoją na przeszkodzie do budowa-
nia relacji. 

Jakie najważniejsze procesy za-
chodzą w grupie prowadzonej 
w podejściu psychodynamicznym?

To zależy od tego, jaka to jest grupa. 
Prowadzę grupy zamknięte, które ra-
zem zaczynają i kończą pracę, ale rów-
nież takie, do których uczestnicy do-
chodzą w trakcie, wchodzą wtedy, kiedy 
ktoś kończy. 
Generalnie początek takiego procesu 
grupowego zwykle wiąże się z dużym 
poziomem lęku i napięcia. W tym, jak lu-
dzie wówczas się zachowują, co mówią, 
odzwierciedla się ich sposób radzenia 
sobie z lękiem. 
Następnie, w kolejnej fazie, kiedy lęk już 
opadnie, pojawia się także dużo innych 
uczuć, dużo złości, prób zaznaczenia 
swojej odrębności, różnicowania. 
Potem, jeżeli dobrze pójdzie – a przecież 
nie musi, bo praca w grupie zawsze jest 
nieprzewidywalna – nadchodzi moment 
zbliżenia, gotowości do odsłaniania 
swoich traum. Patrząc ze swojej perspek-
tywy na osoby uzależnione, nieustannie 
się przekonuję, że dla nich najważniejsze 
jest zapewnienie poczucia bezpieczeń-
stwa w relacji z grupą i ze mną.

Jak Pani wspominała, cała praca 
opiera się na bliskości i relacjach 
pomiędzy członkami grupy. Czy 
można to osiągnąć w grupie, która 
pracuje online, a jej uczestnicy wi-
dzą się tylko w okienkach w kom-
puterze?

Mam aktualnie dwie grupy, które pro-
wadzę online. Jedna grupa, przezna-
czona dla osób uzależnionych i uży-
wających w sposób problemowy spoty-
kała się już cztery razy. Druga, grupa 
przeznaczona dla rodzin, spotkała się 
w wirtualnym świecie do tej pory raz. 
Pierwsze spotkanie grupy odbyło się na 
Skype, ale potem przeszłam na Zoom, 
bo to jest narzędzie dające terapeucie 
o wiele więcej możliwości i wydaje się 
jednak bezpieczniejsze.

Jak wyglądają takie spotkania?
Yalom powiedział „Grupa pracuje, za-

nim jeszcze zdąży się spotkać”. Tutaj 
dzieje się podobnie, samo przygotowa-
nie do przejścia na tryb online jest dla 
grupy terapeutycznym wyzwaniem. 
W jednym przypadku zrobiłam to 
szybko i intensywnie, mogłam zaufać 
mojej grupie. Ale może nie zawsze 
warto się spieszyć, bo trzeba się do tego 
przejścia dobrze przygotować – znaleźć 
bezpieczne narzędzie, trzeba poinstru-
ować pacjentów na temat dyskrecji – 
na wspólnym ekranie nie powinny po-
jawiać się nazwiska członków grupy czy 
w ich adresach mailowych nie powinno 
być informacji ich identyfikujących. Pa-
cjenci muszą też mieć zapewnioną in-
tymność w domu i możliwość spokoj-
nego uczestnictwa w grupie. Osoby 
uczestniczące z domu, w którym są inni 
domownicy, muszą mieć słuchawki. 
Dla wielu moich pacjentów takim za-
pewniającym najwięcej spokoju miej-
scem okazał się samochód. 
Grupa spotyka się o określonym czasie, 

wszystkie dotychczasowe zasady obo-
wiązują, dochodzą tylko nowe. Prosimy 
pacjentów, by podobnie jak przycho-
dzą na terapię, żeby się nie spóźniali na 
sesję online, byli do niej przygotowani, 
np. nie z turbanem na głowie po ką-
pieli. Ważne jest też tło, żeby nie prze-
mykali w nim domownicy. 
Kiedy widzę taką sytuację, natychmiast 
wyłączam pacjenta. Ostatnio zdarzyło 
się, że do pokoju weszła żona jed-
nego z uczestników grupy. Narzędzia 
na Zoom pozwalają na szybką reakcję 
w takich sytuacjach. Pacjenci poczuli, 
że nadal czuwam nad ich bezpieczeń-
stwem i ramami psychoterapii.

Czy w czasie dotychczasowych se-
sji pojawiły się jeszcze jakieś pro-
blemy?

Tak, na przykład problem, który zauwa-
żam i superwizuję u osób prowadzą-
cych w ten sposób grupy – co zrobić, je-
śli nie wszystkie osoby z grupy zgadzają 
się na przejście na tryb online. Grupa 
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to całość i każdy uczestnik jest niezwy-
kle ważną jej częścią. 

Co zrobić, jeśli dwie osoby z dzie-
sięcioosobowej grupy mówią, że 
nie są zainteresowane sesjami on-
line – nie chcą, nie mają warunków, 
nie na to byliśmy umówieni. Co to 
oznacza dla reszty grupy? Czy ta 
grupa dalej istnieje? A może nie 
powinno się aktywować grupy on-
line, dopóki wszyscy jej uczestnicy 
się na to nie zgodzą? 

Nie mamy w tej sprawie jednoznacz-
nego rozstrzygnięcia, korzystam ze swo-
jego wieloletniego doświadczenia tera-
peuty grupowego, jednocześnie szuka-
jąc zupełnie nowych rozwiązań, których 
nikt wcześniej nie testował. Taka jest 
właśnie ta sytuacja – stare miesza się 
z nowym, dopiero odkrywanym.

W Pani grupach są osoby, które nie 
zdecydowały się na przejście do 
pracy zdalnej?

Na szczęście tylko w jednej. Jedna grupa 
przyjęła propozycję i pracują wszyscy, 
w drugiej grupie dwie osoby z różnych 
względów nie mogły dołączyć. 
Jednak znalazłam jakieś rozwiązanie. Nie 
wykluczyłam tych osób z grupy, tylko po 
każdej sesji piszę do wszystkich jej człon-
ków na maila podsumowanie tego, co 
zdarzyło się na grupie i dołączam do od-
biorców te osoby, które nie biorą udziału 
w pracy online. W ten sposób mają one 
jakąś ciągłość uczestnictwa w pracy 
grupy, ich obecność jest podtrzymana.
Moim zdaniem to ważne, zwłaszcza, 
że nie mamy pojęcia, jak długo ten 
tryb pracy potrwa. Wszystko jest wiel-
kim eksperymentem, nieustannym po-
szukiwaniem dobrych rozwiązań. Ba-
dania i wskazówki dotyczące grup on-
line oczywiście istnieją, ale teraz sytu-
acja jest inna – nigdy wcześniej nikt nie 
prowadził grup online w sytuacji kryzysu 
społecznego, jakim okazała się pande-
mia, i braku możliwości wyboru pomię-
dzy grupą w realu a online. 
Na ten moment wybór jest ograniczony 
albo rezygnacja z grupy, albo grupa 
online – to już tworzy bardzo ciekawą 
i trudną sytuację terapeutyczną. 
Nie było żadnych wskazówek, jak 
szybko i sprawnie przestawić grupę pra-
cującą w realnym świecie na tryb online.

Kiedy grupa zaczyna już pracować 
na sesjach online, to czym one się 
różnią od tradycyjnych spotkań?

Panuje przekonanie, że grupy online są 
jednak czymś gorszym od tych w real-

nym świecie. Ja bym jednak nie przy-
wiązywała się do tej myśli. Rzeczywiście 
pewne rzeczy są w tej pracy niemożliwe, 
ale w związku z tym trzeba znaleźć spo-
sób, żeby te braki uzupełnić. Online też 
można prowadzić głęboką psychotera-
pię, pracować z emocjami i relacjami.

Jakie to na przykład braki?
Chociażby fakt, że tracimy trochę kon-
trolę nad tym, co dzieje się z poszcze-
gólnymi osobami w grupie poza tym, że 
widać, co one robią, czy z całą uwagą 
uczestniczą w sesji, czy może po cichu 
przeglądają inne strony w internecie. 
W moim odczuciu można ten niedosta-
tek kontroli zniwelować, rozmawiając 
z pacjentami o tym, tłumacząc, że tylko 
stuprocentowa ich obecność i uwaga 
jest gwarantem tego, że to terapeu-
tyczne przedsięwzięcie może się po-
wieść. Opieramy się w większym stopniu 
nie na kontroli, ale na zaufaniu do pa-
cjentów. Ale też widzimy więcej – część 
pacjentów zaprasza nas jako grupę do 
swoich domów i to również coś oznacza.

Czy brak fizycznej bliskości ma 
duże znaczenie?

Rzeczywiście, sesja online to spotkanie, 
w którym nie możemy się dotknąć, nie wi-
dzimy nawzajem swojego ciała. Przecież 
obecność fizyczna stanowi element regu-
lacji emocji, bardzo silny, a tutaj tego nie 
ma. Jednak nie oznacza to, że na sesjach 
przed komputerem mniej się dzieje pod 
względem psychoterapeutycznym. 
Mam już za sobą spotkania online, na 
których pacjenci otwierali się, płakali, 
wylewały się z nich emocje. Pacjenci 
mają taką mądrość, że, aby trochę 
zwiększyć tę bliskość i bezpośredniość, 
częściej mówią do siebie po imieniu. 
Terapeucie może też pomóc częstsze 
odwoływanie się do doznań z ciała. 
Warto pamiętać, że niektórym pacjen-
tom ta odległość pomaga się odsłonić, 
czują się bezpieczniej i to jest też ko-
lejna możliwość do pracy psychotera-
peutycznej. 

Jakie jeszcze wskazówki można 
przekazać innym terapeutom?

Na podstawie moich doświadczeń 
mogę powiedzieć, że generalnie tera-
peuta w sesjach online powinien być 
aktywny bardziej niż na tradycyjnych se-
sjach, kierować uwagę pacjentów na tu 
i teraz, na siebie nawzajem. 
Coraz częściej superwizuję osoby po-
dejmujące pracę online i w trakcie tych 
superwizji dostrzegam, że terapeuci 
mają tendencję do brania na siebie zbyt 

dużej odpowiedzialności za przebieg 
sesji, odczuwają to tak, jakby tylko od 
nich zależało, czy wszystko się uda. Pró-
bują aktywizować grupę, angażować 
wszystkich pacjentów, co staje się bar-
dzo wyczerpujące, budujące napięcie. 
Warto dużą część tej odpowiedzialności 
przenosić na grupę, uświadamiać sobie, 
że nie wszystko od nas zależy. Zachę-
cam terapeutów do obserwowanie tego 
procesu w sobie. 
Kolejną wskazówką jest obserwowanie 
tendencji do wspierania przy równocze-
snym rezygnowaniu z interwencji tera-
peutycznych. 
Oczywiście, sytuacja pandemii gene-
ruje wiele nowych problemów naszych 
pacjentów i to wymaga wsparcia – jed-
nak jesteśmy umówieni na psychotera-
pię, której wsparcie jest tylko jednym 
z komponentów. 
Inną sprawą wartą przyglądania się oraz 
superwizowania stanowi proces, który 
jest w nas terapeutach i implikuje nasze 
grupowe interwencje, a wiąże się z tym, 
że i my, i pacjenci w dużej mierze pozo-
stajemy w tej samej sytuacji kryzysu zdro-
wotno–społecznego. I pacjenci wiedzą 
o tym. Dopytują, jak sobie z tym radzimy. 
My częściej przeżywamy podobnie jak 
nasi pacjenci. Ważne jest, by to zjawisko 
obserwować i być go świadomym. 

Jednak może lepiej przeczekać ten 
czas i wrócić do normalnych spo-
tkań face to face, kiedy będzie to 
już możliwe?

Z tym się nie zgadzam. Teraz nasi pa-
cjenci bardzo potrzebują dobrych, bez-
piecznych relacji. Kwarantanna jest bo-
wiem dla uzależnionych osób bardzo 
niebezpieczna. 
Wielu z nich zostało odciętych od róż-
nych kontaktów, które są dla nich wspie-
rające i ważne. Inni z kolei są narażeni 
na niezwykłą intensyfikację kontaktów 
z natury bardzo trudnych – z własną ro-
dziną. A przecież mamy do czynienia 
z kimś, kto trud bycia w relacji, emocji 
w relacjach regulował za pomocą sub-
stancji. Oczywiste jest, że u tych osób 
napięcie będzie rosło, a wraz z nim po-
trzeba wyregulowania emocji. Jeżeli my 
te osoby zostawimy samym sobie, wrócą 
do najskuteczniejszych sposobów, jakie 
znały dotychczas. Tymczasem grupa on-
line może naprawdę pomóc w zmniej-
szeniu napięcia generowanego przez sy-
tuację, w jakiej wszyscy jesteśmy.

Dziękuję za rozmowę.
Rozm. AL
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Tym razem jestem całkowicie przekonany, 
że wchodzę na pole minowe. Jest prawdą, 
że pisanie o uzależnieniach wymaga pew-
nej odwagi, ponieważ każdy czuje się spe-
cjalistą od nałogów. Każdy ma swoje zda-
nie, a często i osobiste doświadczenia. Ale 
uzależnienie od pornografii i to w dodatku 
u kobiet?! Po usłyszeniu takiego tematu 
trzeba się najpierw oburzyć, potem wyrazić 
swoje negatywne zdanie na temat zjawiska, 
a na końcu zapytać: „Kobiety?!”

W tym artykule chcę opisać zjawisko 
uzależnienia od pornografii u kobiet, jego 
złożoność i możliwe formy pomocy. To 
temat w miarę nowy, z bardzo rozmaitym 
piśmiennictwem naukowym, tworzonym 
w warunkach dalekich od obiektywnych 
i pełnym błędów w podejściu do tematu. 
Dlatego na początku chciałbym wspo-
mnieć, skąd się biorą te trudności z obiek-
tywizmem, żeby uczulić czytelnika na wie-
loznaczność problemu i konieczność stoso-
wania krytycznego myślenia podczas po-
znawania tematu.

Seks jest dziedziną naszego życia, o któ-
rej mówimy rzadko. Jeśli już mówimy, to 
w cytatach, dowcipach, zasłyszanych cie-
kawostkach, ale zawsze mamy gotowość 
do szybkiej zmiany tematu. Dla osób reli-
gijnych rozmowa o seksie graniczy z grze-
chem, a dla polityków seks stał się tematem 
wzmożonej aktywności ustawodawczej. To 
polityka ustala, jaki seks jest normalny, kto 
i kiedy ma do niego prawo, jak i kiedy uczyć 
i mówić o seksie oraz co robić z nieposłusz-
nymi. Jednym słowem seks stał się tema-
tem politycznym i już to jest pierwszym 
powodem braku obiektywności w działa-
niach poznawczych.

W patriarchalnym społeczeństwie to męż-
czyzna określa normy społeczne, zarówno 
religijne, jak i polityczne. To mężczyzna jest 
szefem firmy i określa, jak firma będzie dzia-
łać. Czy tą firmą jest rodzina, społeczeństwo 
czy biznes – to on ustala reguły. Kobieta zaś 
jest mu posłuszną. Wzorcowa modlitwa za-
czyna się od słów „Ojcze nasz”. 

Kto więc określa, jakie zachowania sek-
sualne są akceptowane społecznie? Ksiądz, 

polityk, mężczyzna czy kobieta? Tak na-
prawdę oni wszyscy i właśnie w tej kolej-
ności. To są kolejne powody braku obiek-
tywizmu w badaniach zachowań seksual-
nych. W dalszych rozważaniach będę starał 
się pominąć księdza i polityka, bo chociaż 
ich zdanie liczy się najbardziej, to naprawdę 
mają oni na ten temat najmniej do powie-
dzenia. Muszę więc zacząć od jakiejś fanta-
zji, bliższej serialowi filmowemu „Sex Edu-
cation” niż naukom proponowanym przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Normalność seksu ustalają partnerzy. 
Normalny seks jest tym, na co obydwoje się 
godzą i czym obydwoje są zainteresowani. 
Partnerzy rozmawiają o tym, co ich seksu-
alnie podnieca i co im sprawia przyjemność. 
Nie tylko opowiadają sobie, ale też wzajem-
nie doświadczają siebie, swojego dotyku 
i cielesności. Ich szczerość i empatia budują 
intymność, dzięki której wiele granic zbudo-
wanych przez kulturę (księdza i polityka) jest 
przekraczana bez odczuć wstydu czy zaże-
nowania. Tak doświadcza się miłości i seksu. 

Czy oglądanie seksu w wykonaniu in-
nych osób niż seks z partnerem jest dobre? 
Można kusić się o odpowiedź z dziedziny 
etyki, moralności, zasad religijnych i spo-
łecznych ale, jak wcześniej wspomniałem, 
skupię się głównie na dobrostanie partne-
rów seksualnych. We wszystkich dalszych 
rozważaniach jednym z tych partnerów za-
wsze będzie kobieta. Wspomnę, że można 
również mówić o zaspokajaniu potrzeb 
seksualnych samotnej kobiety, bez partnera. 
Większość danych będę podawał na pod-
stawie prac przeglądowych dotyczących 
tego tematu, szczególnie tych poświęco-
nych tematyce kobiecej.

Zanim przejdę do pornografii, chciał-
bym zaznaczyć, że nie znalazłem żadnych 
powodów, aby wątpić, że najlepszym prze-
żywaniem swojej seksualności jest pozna-
nie samego siebie (jako mężczyzna uży-
wam męskiej formy, ale żeńska jest tak 
samo właściwa) i budowanie intymności 
z partnerem bez pomocy osób trzecich tak 
w rzeczywistym świecie, jak i wirtualnym. 
Jednak, z różnych powodów, ludzie znaj-

dują przyjemność w oglądaniu pornografii. 
Niestety, przyjemność ta czasami zmienia 
się w problem, a nawet w uzależnienie. 

czyM WŁAścIWIe JeSt 
PORNOGRAfIA

Autorzy prac naukowych poświęconych 
pornografii narzekają na brak jednej, 
wspólnej definicji, dzięki której wyniki 
prac można łatwo porównywać (Bridges 
i wsp., 2016). W tym omówieniu za por-
nografię uważam każdy materiał (z pomi-
nięciem dzieł sztuki lub ich reprodukcji), 
który powstał w intencji wywołania pod-
niecenia seksualnego u odbiorcy. Rozwój 
technologii bardzo przyśpieszył rozpo-
wszechnienie pornografii, która stała się 
łatwo dostępnym i bezpiecznym sposo-
bem rozładowania napięcia seksualnego. 
Tak dla mężczyzn, jak i dla kobiet.

W tym krótkim zdaniu definiującym 
pornografię pojawia się pierwszy i zasad-
niczy problem: jak ten sam obraz może 
pełnić podobną rolę w podnieceniu sek-
sualnym w przypadku obu płci? Czy ob-
raz mężczyzny mającego widoczny or-
gazm w chwili zmuszania kobiety do 
seksu jest tak samo podniecający dla ko-
biety, jak i dla mężczyzny? 

Okazuje się, że większość badań doty-
czących pornografii nie uwzględnia różnic 
płci ani różnic kulturowych. Nie uwzględ-
nia roli polityki i roli religii w tworzeniu 
norm społecznych, tak istotnych w oma-
wianiu zachowań seksualnych. 

Oto kilka danych statystycznych do-
tyczących pornografii (Rogala & Tydén, 
2003; Vandenbosch & van Oosten, 2017) 
oraz wyników badań cytowanych w pracy 
Patriny Mosley, wydanej przez Family 
Research Council Washington, D.C., 
oraz na podstawie amerykańskich stron 
internetowych takich jak Good Therapy 
poświęconych temu zjawisku (te same 
dane są powtarzane przez wiele stron):
•	 30% informacji przekazywanej przez 

internet dotyczy pornografii. To naj-
szybciej rozwijający się biznes, wart 
już około jednego biliona dolarów 

Kobiety, podobnie jak mężczyźni, znajdują przyjemność w oglądaniu pornografii, zwłaszcza tworzonej 
specjalnie pod kątem kobiecych potrzeb. Niestety, przyjemność ta czasami zmienia się w problem, a nawet  
w uzależnienie 

Ryszard Romaniuk

KOBIety I PORNOGRAfIA
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w USA i dziesięć bilionów na świecie.
•	 Ma więcej odbiorców niż Netflix, 

Amazon i Twitter razem wzięte.
•	 W USA cztery na pięć osób oglądało 

pornografię, a jedna trzecia osób 
uważa, że pornografia wpłynęła na ich 
zachowania seksualne.

•	 Zachowania seksualne i pornografia 
są tematem tabu w społeczeństwie, co 
prowadzi do izolacji osób, których za-
chowania przybrały formę problema-
tycznych. Sytuacja ta jest szczególnie 
poważna w przypadku kobiet.

•	 W latach siedemdziesiątych najpopu-
larniejszym tematem filmów porno-
graficznych był seks oralny. W ostat-
nich latach ta tematyka przesuwa się 
w kierunku obrazów seksu analnego. 
W wywiadach kobiety przyznają, że 
nie lubią tej zmiany. Zwracają rów-
nież uwagę, że seks oralny w wykona-
niu kobiet trwa zazwyczaj wiele minut, 
a w wykonaniu mężczyzn trwa znacz-
nie krócej i w oglądaniu jest mniej sa-
tysfakcjonujący. 

•	 76% kobiet w wieku od 18 do 30 lat 
oświadczyło, że korzysta z pornografii 
przynajmniej raz w miesiącu.

•	 3% kobiet (trzy miliony kobiet) uważa, 
że mogą być uzależnione od ogląda-
nia pornografii.

•	 Większość obrazów pornograficznych 
ukazuje kobiety w scenach przemocy jako 
obiekty męskich zachowań seksualnych.

•	 Kobiety, które wykorzystują inter-
net do zachowań seksualnych (cyber–
seks), częściej powtarzają takie zacho-
wania w swoim życiu. Mają również 
więcej partnerów seksualnych w po-
równaniu do kobiet niestosujących 
cyber–seksu.

•	 Popularna strona ofiarująca porno-
grafię, Pornhub, w swoim rocznym ra-
porcie podaje dane statystyczne doty-
czące wizyt na ich stronie pochodzące 
z dwudziestu krajów. Polska znajduje 
się na czternastym miejscu. Te dane 
nie były przeliczane na gęstość zalud-
nienia. Okazało się, że wśród zainte-
resowanych ofertą Pornhub znajduje 
się proporcjonalnie duża liczba kobiet 
z Polski, dochodząca do 35%. Liczną 
grupę stanowią młode kobiety. Wśród 
najchętniej oglądanych przez kobiety 
obrazów wymieniana jest pornografia 
o tematyce lesbijskiej.

KOBIety I PORNOGRAfIA

Już ta wyliczanka danych i powszechnie 
cytowanych opinii na temat pornografii 

wskazuje, że zjawisko to jest ściśle zależne 
od płci i uwarunkowań społecznych, któ-
rym podlegają mężczyźni i kobiety. W dal-
szej części skupię się na doświadczeniach 
kobiet z pornografią. Będę opierał się na 
badaniach autorów, których celem było 
szukanie specyfiki zjawiska zależnej od 
płci. Przykładem takich autorów, a raczej 
autorek, jest grupa Ashton, McDonald 
i Kirkman, które same się określiły jako 

„kobiety, feministki, wyszkolone w dziedzi-
nie psychologii”. W swojej pracy (2018) za-
mieściły rozdział, zawierający rzadko spo-
tykaną w pracach naukowych „autoreflek-
sję”, stwierdzając, że dużo dyskutowały na 
temat swoich własnych uprzedzeń i ocen, 
które mogłyby zakłamać wyniki badań. 

Oto kilka wybranych wniosków z badań. 
Po pierwsze, kobiety nie są jednorodną 

grupą. Odbierają pornografię w zależno-
ści od etapu swojego rozwoju, inaczej jako 
nastolatki, skupione na zmianach swojego 
ciała, a inaczej w późniejszym wieku, po 
doświadczeniach związanych z osobistymi 
relacjami z partnerami i macierzyństwem. 
Kobiety odnajdują pornografię później 
niż mężczyźni i rzadziej z niej korzystają. 
Częściej oglądają ją z partnerem i rzadziej 
wykorzystują do masturbacji. Kobiety mó-
wią, że pornografia zarówno je podnieca, 
jak i odrzuca. Reakcje negatywne mogą 
być związane z tym, że większość obrazów 
pornograficznych została stworzona przez 
mężczyzn dla mężczyzn, a rolą kobiet jest 
uległość w stosunku do męskich potrzeb. 
Niektóre kobiety odkryły, że pornogra-
fia tworzona przez gejów sprawia im wię-
cej przyjemności.

Kobiety zdają sobie sprawę, że zgodnie 
z normami kulturowymi nie powinny oglą-
dać pornografii. Wierzą, że pornografia jest 
tylko dla mężczyzn, i boją się, że ich zacho-
wanie może być źle ocenione przez najbliż-
szych. Nastolatki są często niechętne por-
nografii, a wiele z nich krytykuje obrazy 
pornograficzne jako nierealistyczne, na 
przykład te, w których nie stosuje się pre-
zerwatyw. Z kolei nastolatki, które nie mają 
dostępu do edukacji seksualnej, często wi-
dzą pornografię jako źródło informacji na 
temat zachowań seksualnych. 

Kobiety, oglądając pornografię dla męż-
czyzn, dowiadują się, co lubi mężczyzna 
w zachowaniach seksualnych, porównują 
swój wygląd do kobiet aktorek i obserwują 
ich zachowania. Gdy gra gwiazdy porno-
graficznej jest nierealistyczna, kobieta ob-
serwując taką scenę, nie odczuwa podnie-
cenia, a zaczyna myśleć o sytuacji aktorki. 
Kobiety zastanawiają się, dlaczego one to 

robią: czy dla pieniędzy, czy może czerpią 
z tego przyjemność? Wolałyby oglądać ko-
goś, kto naprawdę przeżywa podniecenie. 

Kobiety zauważają, że w scenach por-
nograficznych kobieta buduje nastrój po-
przez rozbieranie się i pokazywanie swo-
jego ciała dla przyjemności mężczyzny, 
ale rzadko zdarzają się sytuacje odwrotne. 
Istnieje wiele możliwości wykorzystania 
kobiety jako obiektu pożądania seksual-
nego, ale mało jest takich sytuacji w przy-
padku mężczyzny. Orgazm mężczyzny da 
się pokazać na wiele różnych sposobów, co 
w przypadku kobiety nie jest tak filmowe, 
może poza sceną z filmu „Kiedy Harry po-
znał Sally”. 

Gdy kobieta odkryje, że mężczyzna, 
który jest jej partnerem, ogląda potajemnie 
pornografię, odczuwa to jak zdradę, która 
niszczy ich intymność i ostatecznie wpływa 
negatywnie na związek. Ale kobiety też czę-
sto oglądają pornografię razem z partne-
rem. Niektóre z nich twierdzą, że takie za-
chowanie pozwala na lepszą komunikację 
dotyczącą seksu i buduje intymność. Inne 
z kolei, porównując się do aktorki i obser-
wując reakcje partnera, nabierają negatyw-
nych opinii na swój temat, tak co do swo-
jego wyglądu, jak i możliwości zaspoka-
jania potrzeb mężczyzny. Prowadzi to do 
obniżenia ich poczucia własnej wartości 
oraz wzmocnienia uczucia wstydu wynika-
jącego z oglądania pornografii.

Pomijając specjalne produkcje zoriento-
wane na sceny dręczenia, przemoc w obra-
zach pornograficznych prawie zawsze doty-
czy kobiet. Wydaje się naturalną rzeczą, że 
kobieta dostaje klapsa. Sytuację odwrotną 
można zobaczyć bardzo rzadko. W litera-
turze przywoływana jest scena, w której 
gwiazda porno, Sasha Grey, zwraca się do 
mężczyzny: „Możesz dać mi klapsa, jeżeli ja 
też mogę dać ci klapsa” (Fritz & Paul, 2017). 
Scena ta odnosi się do zagadnienia spraw-
czości i kontroli sytuacji. W pornografii to 
mężczyzna kontroluje sytuację, a kobieta 
jest usłużna. W scenie z Sashą Grey kobieta 
odzyskuje kontrolę nad swoim zachowa-
niem i obydwoje cieszą się z takich samych 
praw w swojej relacji.

PORNOGRAfIA, SeKS  
I ReLIGIA

Pornografia jest tylko jedną z form zacho-
wań seksualnych. Najbardziej znanymi 
zachowaniami, które od zawsze budzą 
reakcje społeczeństwa, jest seks pozamał-
żeński, seks z wieloma partnerami i seks 
ryzykowny, w którym naraża się swoje 
zdrowie. Ponieważ seks jest biologicznie 
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jednym z instynktów samozachowaw-
czych istotnych dla całej populacji, pod-
lega podobnym mechanizmom jak inne 
aktywności kontrolujące nasze przetrwa-
nie. Otóż każde wykorzystanie takich 
działań niezgodne z ich biologicznym 
celem może doprowadzić do wytworze-
nia uzależnienia behawioralnego, w któ-
rym człowiek powtarza czynność w celu 
obniżenia napięcia emocjonalnego lub 
zmiany negatywnych odczuć, takich jak 
strach, wstyd czy poczucie winy. Stąd 

uzależnienia od jedzenia czy hazardu. 
Hazard wykorzystuje naszą potrzebę 

do budowania gniazda, domu, w którym 
dzięki fortunie uzyskanej z gry możemy 
mieć wszystko, czego potrzebujemy do życia.

Uzależnienie od seksu jest od dawna 
znane i ciągle badane. Niestety, najczęściej 
mówimy o uzależnieniu wśród mężczyzn, 
a bardzo rzadko u kobiet. Generalnie uważa 
się, że uzależniony mężczyzna to człowiek, 
który ma problem i trzeba mu pomóc, ale 
uzależnionych kobiet nie ma, są tylko pro-
stytutki. Wynika to znowu z norm społecz-
nych, zgodnie z którymi kobieta jest albo 
madonną, albo prostytutką. 

W rzeczywistości uzależnienie od seksu 

wśród kobiet zdarza się bardzo często i do-
chodzi do do 40 a nawet 50% wszystkich 
uzależnionych (McKeague, 2014). W przy-
padku kobiet uwarunkowań uzależnienia 
należy poszukiwać w czterech domenach: 
historii przeżytej traumy, zaburzenia więzi 
międzyludzkich, uczucia wstydu i uwarun-
kowań kulturowych (takich jak na przykład 
przekazy społeczne czy religijne).

,Uważa się, że najściślej związane z uza-
leżnieniem od seksu jest uczucie wstydu, 
szczególnie u kobiet (McKeague, 2014). Na-

kazy religii i normy społeczne są tutaj bar-
dzo silne; kobieta ma być dobrą żoną, dobrą 
matką, a seks powinien być poza jej zaintere-
sowaniami. Chyba że chodzi o cele prokre-
acyjne. Oczywiście w nowoczesnym społe-
czeństwie kobieta staje się coraz bardziej nie-
zależna i ma podobne prawa do mężczyzn. 
Jednakże to ciągle droga pełna codziennych 
zmagań o równouprawnienie. 

Prawdą jest, że kobiety religijne w porów-
naniu do kobiet niepraktykujących rzadziej 
korzystają z pornografii. Jednakże współod-
działywanie religii i pornografii nie jest takie 
proste. Otóż gdy kobieta religijna korzysta 
z pornografii, ogarnia ją wstyd i szybciej od-
czuwa negatywne skutki swoich zachowań. 

Kobieta nie radzi sobie dobrze z poczuciem 
wstydu i wtedy szuka znanych tylko sobie 
metod zagłuszania negatywnych odczuć. Do 
tych metod może należeć seks lub alkohol 
i tak powstaje samonapędzająca się spirala 
uzależnień. Z drugiej strony religia może po-
móc w chęci zwrócenia się o pomoc (Lew-
czuk i wsp., 2017). 

Jedną z bardziej ciekawych współzależno-
ści między pornografią a religią jest stosunek 
odbiorców pornografii do kobiet. Powszech-
nie uważa się, że pornografia zwiększa po-

ziom agresji mężczyzn w stosunku do kobiet 
i podpowiada zachowania, które są dla ko-
biet degradujące. Rzeczywiście, takie zjawi-
ska były odnotowane i trudno im zaprzeczyć. 

Jednakże gdy porównamy religijność 
mężczyzn z ich stosunkiem do kobiet, sytu-
acja się nieco komplikuje. Otóż mężczyźni 
religijni, którzy korzystają z pornografii, 
mają bardziej liberalny i egalitarny stosunek 
do kobiet niż religijni mężczyźni niekorzy-
stający z pornografii (Rasmussen & Kohut, 
2019). Zjawisko to tłumaczone jest tzw. dy-
sonansem poznawczym, kiedy uznane war-
tości moralne człowieka stają w sprzeczności 
z jego zachowaniem. Dysonans poznawczy 
miałby przyczyniać się do zmiany wzorców 
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postępowania w kierunku ich zgodności 
z faktycznym zachowaniem. 

PORNOGRAfIA dLA KOBIet

Wyżej wymienione trudności, z jakimi 
spotykają się kobiety, które decydują się 
na oglądanie pornografii, spowodowały 
zainteresowanie się pornografią two-
rzoną specjalnie z myślą o kobietach. 

Tak powstała pornografia femini-
styczna. Odwołuje się ona do pozytywnej 
roli seksu w życiu kobiety i przedstawia 
seks w znacznie lepszych warunkach niż 

„męska” pornografia. Aktorzy, a szczegól-
nie aktorki, są traktowani z szacunkiem, 
są dobrze płatni jak w każdej szanującej 
się firmie i zawsze mają wybór, czy zga-
dzają się na sceny, które im się proponuje. 
Osób z innych ras i kultur nie traktuje 
się jako fetysz, a ciała aktorek mają na-
turalny zakres kształtów i proporcji. Ak-
torzy i aktorki mają poczucie sprawczo-
ści i zachowują pełną kontrolę nad swo-
imi wyborami. Gdy kobieta ogląda taką 
pornografię, wierzy, że widzi autentyczne 
odczucia i że aktorka robi to, na co na-
prawdę ma ochotę.

Feministyczna pornografia nie stroni 
od przekazywania tematyki politycznej 
i obyczajowej. Głównym jej celem jest po-
zycja kobiety w jej środowisku oraz ogól-
nie lepsze funkcjonowanie społeczeństwa. 
W filmach i literaturze feministycznej na 
temat seksu dyskutuje się na takie tematy, 
jak wstyd, zaprzeczenie, strach przed in-
tymnością i lękiem przed ludźmi. Podkre-
śla się, że kobiety mają prawo do swoich 
fantazji erotycznych. Dla wielu samotnych 
kobiet feministyczna pornografia jest bez-
piecznym źródłem przeżyć seksualnych. 
Dopuszczane i szanowane są różne podej-
ścia do społecznie istotnych problemów. 
Jednocześnie uznaje się jako naczelne 
przekonanie, że wszelkie przejawy opresji 
są nie do przyjęcia. 

Pornografia wyczulona na potrzeby 
kobiet istnieje już od ponad dwudziestu 
lat. Zauważyłem, że badacze często trak-
tują feministyczną pornografię na równi 
z „męską” pornografią, a potem dziwią 
się wynikom swoich badań, z których 
widać ambiwalentny stosunek kobiet do 
pornografii. A należy zadać pytanie: ja-
kiej pornografii? Wtedy trzeba być przy-
gotowanym na rozmaitość odpowiedzi, 
albowiem każda kobieta ma prawo do 
takich reakcji i wyborów, jakich chce. 
Trzeba brać pod uwagę różne uwarunko-
wania badanych, ich wzorce kulturalne, 
religijność, wiek, historie relacji roman-

tycznych oraz – co najważniejsze – czego 
oczekują od pornografii. 

UzALeŻNIeNIe I LeczeNIe

Ponieważ uzależnienie od pornografii, 
podobnie jak uzależnienie od seksu, ma 
charakterystykę wspólną innym uzależ-
nieniom (Garcia i wsp., 2016; Lewczuk 
i wsp., 2017), wielu terapeutów stosuje 
techniki terapeutyczne podobne do sto-
sowanych przy pomaganiu osobom z in-
nymi uzależnieniami behawioralnymi. 

Po pierwsze, należy ocenić, czy mamy 
do czynienia z jednym uzależnieniem, 
czy z całym kompleksem uzależnień lub 
problemów zdrowia psychicznego, takich 
jak na przykład depresja czy stany lękowe. 

Po drugie, należy poznać, z jaką fazą 
uzależnienia mamy do czynienia oraz 
wszystkie uwarunkowania, ze specjalną 
troską zwróconą na historię przeżyć 
traumatycznych oraz ocenę poziomu od-
czuwanego wstydu. Wstyd przez wielu 
autorów określany jest jako nadrzędny 
czynnik przy rozwoju uzależnienia; to 
napędzający impuls spirali uzależnienia. 

Rozpoznaje się następujące fazy uza-
leżnienia:
•	 Faza początkowa – kobiety, które za-

częły oglądanie w młodym wieku i z 
tego powodu są grupą silnego ryzyka 
rozwoju uzależnienia.

•	 Uzależnienie – oglądanie jako rutyna, 
której nie można przerwać. Narasta 
wtedy poziom wstydu.

•	 Nasilenie (eskalacja) – więcej i wię-
cej oglądania; odrzucane poprzednio 
sceny, jako złe, zaczynają być intere-
sujące.

•	 Desensytyzacja – więcej oglądania 
już nie działa, nie ma tak złych scen 
i zachowań, które mogłyby być pod-
niecające. Sceny już nie spełniają swo-
jej funkcji.

•	 Zachowania ryzykowne – ryzy-
kowne zachowania seksualne w świe-
cie rzeczywistym. Świat wirtualny już 
nie działa.

Różne są powody, dla których kobiety 
szukają pomocy. Niektóre chcą tylko ograni-
czyć czas, jaki poświęcają pornografii, inne 
natomiast pragną zupełnie zerwać z tym za-
chowaniem. Edukacja na temat pornografii 
i tego, w jaki sposób wnika w ich życie, po-
maga w zapanowaniu nad automatyzmem 
uzależnienia (Vandenbosch & van Oosten, 
2017). Podczas terapii uczą się, jak zmie-
nić swoje rutynowe zachowania i otworzyć 
się na inne możliwości, jakie daje im życie. 
Podstawowe podejścia terapeutyczne w le-

czeniu kobiet to terapia indywidualna i gru-
powa, psychoedukacja dotycząca zachowań 
seksualnych i kontroli nad nimi oraz terapia 
skoncentrowana na rozwiązaniach. Propo-
nowane jest stosowanie wywiadu motywa-
cyjnego i psychoterapii poznawczo–beha-
wioralnej. Inne stosowane podejścia tera-
peutyczne to uważność, terapia rodzinna 
i korzystanie z grup samopomocowych 
opartych na dwunastu krokach. Główną rolą 
terapii jest przywrócenie przez pacjentkę 
pozytywnej oceny siebie, odbudowanie do-
brego samopoczucia, pokonanie uczucia 
wstydu, zdobycie umiejętności kontrolowa-
nia swoich emocji i zapobieganie nawrotom. 

Techniki stosowane w terapii femini-
stycznej:
•	 Informa cja własna – wtedy, gdy to wła-

ściwe, terapeutka opowiada o własnych 
przeżyciach, aby wykazać powszech-
ność pewnych odczuć i zachowań.

•	 Analiza ze względu na płeć – dyskusja na 
temat problemów zdrowia psychicznego 
w zależności od płci.

•	 Rola władzy – jak różnice w poczu-
ciu sprawczości i zależności od innych 
mogą wpływać na rozwój psychiczny 
i osiąganie sukcesów.

•	 Zmiana punktu widzenia – przyjrzenie 
się sytuacji z punktu widzenia własnych 
zdolności i zasobów.

•	 Działania społeczne – terapeuta poka-
zuje, jak udział w ruchach społecznych 
może pomóc w poczuciu sprawczości.

Podejście feministyczne zaznacza się 
w charakterze oferowanej terapii i w rela-
cji terapeuta – klient. Relacja ta jest bar-
dziej równościowa, bez uznania specjalnej 
roli i wyższości wiedzy terapeuty. Rolą te-
rapeuty jest przywrócenie klientce poczu-
cia sprawczości, wskazanie na jej zasoby 
i umiejętności w radzeniu sobie z sytuacją. 
Unika się oceniania i klinicznego podej-
ścia do problemu. Najczęściej wymieniane 
są takie modele terapeutyczne, jak zorien-
towane na pacjenta i na traumę. Ponieważ 
pornografia bezpośrednio dotyczy odczuć 
cielesnych, zalecane są również podejścia 
terapeutyczne zorientowane na ciało.

Piśmiennictwo dotyczące leczenia uza-
leżnienia kobiet od pornografii dotyczy 
głównie pornografii „męskiej”. Nie znam 
badań określających, jak pornografia fe-
ministyczna wpływa na rozwój uzależnie-
nia. Po pierwsze, założeniem pornografii 
feministycznej jest wyzwolenie z poczucia 
wstydu i oglądanie obrazów w warunkach 
emocjonalnie komfortowych. Kobieta zdaje 
sobie sprawę ze swoich wyborów, zna i ak-
ceptuje ten rodzaj pornografii. Jej potrzeby 



2/202032

ważne dla profesjonalisty

Większość osób zgłaszających się na tera-
pię w związku z uzależnieniem od zacho-
wań seksualnych to mężczyźni. Badania 
sugerują, że w grupie osób szukających 
pomocy w związku z seksoholizmem ko-
biety stanowią od 8 do 20%. Z uwagi na 
duży wstyd, kobiety seksoholiczki dużo 
rzadziej zgłaszają się na leczenie niż męż-
czyźni. Jak im skutecznie pomagać?

Kliniczne obserwacje często prowa-
dzą do wniosku, że seksoholizm u kobiet 
jest motywowany czynnikami relacyj-
nymi. Z drugiej strony niektórzy klinicy-
ści zwracają uwagę, że wzorce zachowań 
kobiet uzależnionych od seksu nie różnią 
się tak bardzo od męskich (Hall, 2012). 
W naszej praktyce najczęściej spotykane 
typy zachowań nałogowych u kobiet to:
•	 nałogowe oglądanie pornografii;
•	 kompulsywna masturbacja;
•	 liczne romanse;
•	 przygodny seks;
•	 prostytucja;
•	 masochistyczny seks;
•	 fantazjowanie;
•	 flirtowanie, uwodzenie.

Maryla, trzydziestokilkuletnia ko-
bieta, nauczycielka, samotna. Wieczorem 
po pracy, szykuje się na wyjście do mia-
sta. Sam rytuał jest już dla niej mocno 
podniecający i nagradzający – wybiera-
nie bielizny, nakładanie makijażu, do-
bieranie stroju. Potem wyjście do miasta 
i podryw. Sam seks nie jest dla niej tak 
istotny. Najważniejszy jest podryw. Poczu-
cie, że się zdobyło uwagę, adorację. Cza-
sem idzie z tak poznanym mężczyzną do 
łóżka, a czasem nie. Czasem taka znajo-
mość przeradza się w romans, który trwa 
kilka tygodni albo miesięcy. Maryla żyje 
tak już od wielu lat. Jest przy tym głęboko 
nieszczęśliwa. Czuje się mało wartościowa, 
pusta w środku, martwa. Ciągłe bycie 

w ruchu – przygotowywanie się na flirt, 
uwodzenie, zdobywanie uwagi nakręca ją, 
sprawia, że czuje, że żyje.

Zdarza się również, że przyjeżdżają do 
Ośrodka na kontynuację terapii kobiety 
uzależnione od alkoholu czy narkoty-
ków, utrzymujące abstynencję. W trakcie 
pracy pogłębionej okazuje się jednak, że 
np. od wielu lat się prostytuują czy pre-
zentują inne formy nałogowych zacho-
wań seksualnych.

Aneta, czterdziestoletnia kobieta, matka 
czternastoletniej córki. Uzależniona od al-
koholu. Przebywała na leczeniu stacjonar-
nym sześć tygodni, potem kontynuowała 
terapię w poradni. W tym czasie utrzymy-
wała abstynencję od alkoholu, regularnie 
jednak się prostytuowała. Uważała, że nie 
może porzucić niektórych swoich klientów.

dIAGNOzA, RóŻNIcOWANIe 
I WSPóŁWyStęPUJące 
zABURzeNIA

Diagnozując seksoholizm u kobiet, opie-
ramy się na kwestionariuszach SAST–R 
oraz P.Hall. Główne trzy kryteria diagno-
styczne, które muszą być spełnione, to:

1. obsesja,
2. kompulsja,
3. kontynuowanie zachowań seksual-

nych mimo strat w różnych obszarach życia.
Zdarza się, że zgłaszają się do nas 

osoby, których niepokoją ich niechciane 
zachowania seksualne, gdyż są niezgodne 
z ich systemem wartości. Jeśli jednak nie 
spełniają kryteriów uzależnienia, takiej 
diagnozy nie stawiamy.

Trudnością diagnostyczną może być 
różnicowanie uzależnienia od np. CHAD 
czy OCD. Warto jednak mieć na uwadze, 
że w zaburzeniach afektywnych zachowa-
nie jest wynikiem zmiany afektu, nato-
miast w uzależnieniu zmiana afektu jest 

Niepokojąco wysoki odsetek kobiet uzależnionych od seksu ma 
doświadczenia traumy dziecięcej. W porównaniu do mężczyzn odsetek 
ten jest wyższy, a doświadczenia traumatyczne częściej mają bardziej 
dramatyczny przebieg
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seksualne uznane są za naturalne, a wybór 
zgodny z jej oceną norm socjalnych. Takie 
warunki mogą zapobiegać rozwoju uzależ-
nienia. Jeżeli jednak oglądanie pornografii 
stałoby się ryzykowne i prowadziło do ne-
gatywnych skutków, wówczas zalecana by-
łaby specjalistyczna terapia. 

Pocieszające jest, że zgodnie z rapor-
tem Pornhub najczęściej oglądaną gwiazdą 
porno przez polskie kobiety jest Sasha Grey, 
słynna z tego, że dała tyle samo praw sobie, 
co swojemu męskiemu partnerowi. Może 
właśnie rozwój pornografii feministycznej 
będzie właściwą odpowiedzią na warunki, 
w których politycy i księża mają najwię-
cej do powiedzenia na temat seksualności 
i ciała kobiety, a nauczanie seksualne jest 
wycofywane ze szkół?
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praktyka

wynikiem zmiany zachowania. Szczegó-
łowy i wnikliwy wywiad pozwala zróżni-
cować te dwa zaburzenia. W OCD z kolei, 
pacjentka doświadcza chwilowego obni-
żenia napięcia i lęku w związku z obse-
syjnymi zachowaniami, nie doświadcza 
jednak „haju”. Obniżenie lęku jest chwi-
lową korzyścią wynikającą z zachowania 
w OCD, podczas gdy w uzależnieniu to 
jeszcze stan euforyczny.

W naszej praktyce w znaczącej większo-
ści przypadków pacjentki uzależnione od 
zachowań seksualnych posiadają również 
współistniejące zaburzenia. Do najczęst-
szych należą zaburzenia osobowości, za-
burzenia odżywiania, inne uzależnienia 
(np. pracoholizm, zakupoholizm, alkoho-
lizm, narkomania), zaburzenia depresyjne, 
PTSD, zaburzenia psychosomatyczne.

etIOLOGIA

W doborze strategii pracy z pacjentkami 
uzależnionymi od zachowań seksualnych 
kluczowe jest dla nas zrozumienie funkcji 
tych zachowań oraz ich podłoża. U osób 
zdrowych seks pełni funkcję więziotwór-
czą i prokreacyjną. Ponieważ jest on sil-
nie nagradzający, może też pełnić wiele 
innych funkcji. U osób uzależnionych 
niemal całkowicie wyłączona jest podsta-
wowa więziotwórcza funkcja seksu. Seks 
staje się narzędziem przetrwania, roz-
ładowywania napięć, uśmierzania bólu, 
uciekania od rzeczywistości i bezradno-
ści, staje się narzędziem władzy i kontroli. 
Staje się podstawową strategią radzenia 
sobie w życiu. 

Badając źródła uzależnienia seksual-
nego u kobiet, badacze wyróżniają trzy 
podstawowe obszary – trauma, przywią-
zanie i wkład społeczno–kulturowy (Hall, 
2013; McKeague, 2014). Przyjrzyjmy się 
dokładniej każdemu z nich.

I. trauma

Związek pomiędzy traumą a uzależnie-
niami jest solidnie udokumentowany 
(Carruth, 2011). Mózg to twór kultu-
rowy, kształtowany przez doświadcze-
nie (van der Kolk, 2019). Doświadczenie 
emocjonalnych, fizycznych czy seksual-
nych traum w wieku dziecięcym kształ-
tuje mózg i układ nerwowy naszych pa-
cjentów. „Świat po traumie postrzegany 
jest przez zupełnie inny układ nerwowy 
o zmienionej percepcji bezpieczeństwa 
i ryzyka” (van der Kolk, 2019). Zrozu-
mienie tego, że organizm naszych pacjen-
tów po traumie jest zupełnie rozstrojony, 
determinuje naszą strategię pracy.

Uzależnienie może służyć naszym pa-
cjentom po traumie do:
1. znieczulania się – wtedy, gdy ból jest 

zbyt silny do zniesienia, zachowania 
uśmierzające będą przynosiły ulgę (np. 
obżarstwo, alkohol czy opiaty, samo-
uszkadzanie się, a z zachowań seksu-
alnych, np. ciągi pornorgaficzne, ma-
sturbacja kompulsywna),

2. pobudzania się – wtedy, gdy układ 
nerwowy jest w stanie odrętwienia; 
zachowania nałogowe dają poczucie, 
że się żyje i czuje (np. hazard, kokaina, 
amfetamina, samouszkodzenie się, ry-
zykowne zachowania seksualne, przy-
godny seks, uwodzenie, flirtowanie, 
obnażanie się),

3. fantazjowania – wtedy, kiedy rzeczy-
wistość jest tak bolesna, kiedy chce 
się znaleźć sposób, żeby od niej uciec 
(środki halucynogenne, fantazjowa-
nie, przeżycia mistyczne – podział za 
Milkman i Sunderwirth).

Wioleta molestowana seksualnie przez 
niemal całe dzieciństwo przez swojego 
starszego brata, wychowywana w rodzinie, 
w której było dużo agresji, uzależniona od 
masturbacji i napadowego obżarstwa, go-
dzinami również fantazjuje. Już w dzieciń-
stwie odkryła, że przynosiło jej to ulgę. Go-
dzinami leżała w łóżku i wyobrażała sobie, 
że jest częścią rodziny, którą widziała w se-
rialu telewizyjnym. 

Zwraca uwagę niepokojąco wysoki od-
setek kobiet uzależnionych od seksu z do-
świadczeniami traumy dziecięcej. W po-
równaniu do mężczyzn odsetek ten jest wyż-
szy, a doświadczenia traumatyczne częściej 
mają bardziej dramatyczny przebieg (Mc-
Keague, 2014). Schwartz & Southern (2000) 
podają, że 76.2% kobiet uzależnionych 
od seksu było molestowanych seksualnie, 
52.4% miało objawy PTSD. 

Biorąc pod uwagę dane kliniczne (Car-
nes podaje, że 81% osób uzależnionych 
od seksu doświadczyło wykorzystania 
seksualnego), warto mieć na uwadze, że 
pracując z kobietami uzależnionymi od 
seksu, często pracujemy z ofiarami nad-
użyć seksualnych. Szczególna wiedza 
z tego obszaru jest niezbędna dla tera-
peuty, który chce kompetentnie pomagać 
kobietom seksoholiczkom. 

Podstawowe cele, jakie stawiamy sobie 
w pracy z pacjentką, której źródłem uza-
leżnienia są doświadczenia traumatyczne 
(podaję za Katehakis, 2012):
1. Regulacja autonomicznego układu 

nerwowego – stabilizacja.
Na początku terapii autonomiczny układ 

nerwowy pacjentki po traumie jest albo 
hipo– albo hiperaktywny. Kiedy nauczymy 
pacjentkę regulować pobudzenie układu 
nerwowego, łatwiej jej będzie utrzymywać 
stabilne tętno, pozwoli jej szybciej się re-
laksować i przechodzić ze stanu aktywno-
ści i pobudzenia w stan wyciszenia. 

Techniki, które stosujemy z powodze-
niem w naszym ośrodku i których uczymy 
pacjentki, to mindfulness, TRE (Trauma 
Relaxing Exercises), metoda Feldenkraisa, 
planujemy wdrożenie również EMDR. 

Poza tymi technikami niezwykle po-
mocne jest dostrojenie emocjonalne te-
rapeuty do pacjentki, a także coś, co mo-
żemy nazwać współregulacją – interak-
tywnym procesem regulowania własnych 
emocji poprzez kontakt z drugim czło-
wiekiem. Oznacza to, że terapeutka, od-
czuwając na przykład lęk pacjentki, regu-
lując swój oddech, będąc samej spokojną, 
może pomóc pacjentce ustabilizować 
się. Tak samo jak stabilny, ugruntowany 
rodzic pomaga wrócić do równowagi 
dziecku przeżywającemu lęk czy złość.
2. Nauczenie pacjentki rozpoznawania 

sygnałów z ciała jako źródła wiedzy 
o własnych emocjach.
Pacjentki mają często bardzo nie-

wielką wiedzę o emocjach, związku swo-
ich doświadczeń z przeżywanymi emo-
cjami. Psychoedukacja, a także naucze-
nie pacjentek rozpoznawania własnych 
emocji, a także regulowania ich poprzez 
myśli i zachowania daje im potężne na-
rzędzie do zdrowienia. Stosujemy także 
metodę Feldenkraisa – to metoda eduka-
cyjna, w której pacjent uzyskuje kontakt 
ze swoim ciałem, ma możliwość zobacze-
nia i usłyszenia swojego ciała. Ta metoda 
pozwala też na reedukację, czyli zmianę 
tych sposobów kontaktu z ciałem, który 
jest dysfunkcjonalny.
3. Desensytyzacja najczęstszych wy-

zwalaczy związanych z traumą.
Pacjentki często nie widzą związku po-

między swoimi traumatycznymi przeży-
ciami z przeszłości, a swoim obecnym 
funkcjonowaniem. Minimalizowanie, ra-
cjonalizowanie czy wyparcie tych prze-
żyć wzmacnia dysfunkcyjne zachowa-
nia w teraźniejszości. Zobaczenie tego 
związku, a także nauczenie się troszcze-
nia o siebie, tak aby zminimalizować 
bodźce uwalniające reakcję na traumę, 
jest kluczowe w pracy i chroni pacjentkę 
przed zachowaniami acting–out.
4. Obniżenie reaktywności układu 

walcz/uciekaj/zastygnij.
Wspomniane już wcześniej tech-
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niki EMDR, TRE, mindfulness, metoda 
Feldenkraisa – wszystkie są niezwy-
kle przydatne.
5. Pobudzanie do rozwoju centrów re-

gulacji emocji w mózgu.
Umiejętność rozpoznawania, nazywa-

nia, komunikowania swoich emocji. Za-
uważanie związku pomiędzy myślami 
a emocjami to wszystko rozwija te ob-
szary mózgu naszych pacjentek, które 
były zaniedbane i zrujnowane przez do-
świadczenia traumatyczne. 

***
Wszystkie te powyższe cele realizują 
się w relacji terapeutycznej. Terapeuta 
może korzystać z tych technik, z któ-
rymi jest zaznajomiony i z którymi 
sam czuje się bezpiecznie. Warto jed-
nak brać pod uwagę, że niezwykle 
ważna w terapii pacjentek z trauma-
tyczną historią jest umiejętność tera-
peuty do emocjonalnego stabilizowa-
nia pacjentki, a także praca z ciałem, 
aby móc zdezaktywować nadmierne 
reakcje przetrwaniowe, ustabilizować 
AUN i dać pacjentce narzędzia do sa-
moregulacji. 

II. zaburzenia więzi
Według niektórych danych 95% sekso-
holików prezentuje pozabezpieczne style 
przywiązania (Leeds, 2001). W naszej 
pracy stykamy się z bardzo dużym od-
setkiem pacjentek seksoholiczek, któ-
rych uzależnienie jest związane z zabu-
rzeniami przywiązania. Wszystkie trzy 
pozabezpieczne style – lękowo–unika-
jący, zaabsorbowany i zdezorganizowany 

– pojawiają się u kobiet uzależnionych od 
zachowań seksualnych.

Pacjentki z lękowo–unikającym stylem 
charakteryzują się niespójną narracją, 
powierzchownością opisów doświadczeń, 
małym wglądem emocjonalnym, uni-
kają bliskich relacji, oczekują odrzuce-
nia, często są sztywne w myśleniu i reak-
cjach, negują przywiązanie do terapeuty 
oraz te uczucia, myśli i zachowania, które 
wskazują na przywiązanie. Kobiety te no-
szą bardzo dużo napięcia uwięzionego 
w ciele, są raczej czujne, spodziewają 
się zagrożenia. Ważne jest więc, aby za-
chować jasną i przejrzystą strukturę sesji 
oraz jasne cele terapeutyczne, do których 
można odwoływać w trakcie pracy. 

Szczególnie istotne jest, aby pomagać 
pacjentce ugruntowywać się, odnajdy-
wać sygnały z ciała, świadczące o przeży-
wanych emocjach, pomagać jej to nazy-
wać. Empatia i dostrojenie do pacjentki 
(głos, mimika, prozodia, postawa ciała) 
są istotnym elementem budowania w niej 
poczucia bezpieczeństwa. 

Warto również poświęcać czas, aby po-
magać pacjentce rozwijać jej umiejętno-
ści interpersonalne, służące zawiązywa-
niu i utrzymywaniu bliskich relacji. 

Istotnym elementem pracy na relacji, 
jest też otwarte omawianie z pacjentką 
relacji terapeutycznej. Terapeuta świa-
domy rosnącego lęku u pacjentki w miarę 
zbliżania się i zacieśniania relacji, będzie 
wspierał pacjentkę w świadomym prze-
chodzeniu przez ten proces.

Pacjentki, które prezentują zaabsorbo-
wany styl, będą raczej dużo mówić o so-
bie, lecz ich wypowiedzi mogą być płyt-
kie, niejasne. Potrafią zalewać terapeutę 
swoimi emocjami. Mają skłonności do hi-
per–pobudzenia i często potrzebują kogoś 
z zewnątrz, żeby się wyciszyć. Przeżywają 
dużo lęku, złości, niepokoju. Mają tenden-
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cje do wyolbrzymia myśli, uczuć i zacho-
wań, które wskazują na przywiązanie. By-
wają mocno zaabsorbowane przeszłymi 
relacjami. Więzi podtrzymują poprzez ne-
gatywny afekt. Bardzo boją się bliskości. 

Ważne jest więc, aby zachęcać pacjentki 
z tej grupy do otwartego wyrażania wła-
snych obaw i niepokojów. Warto pozwa-
lać takim pacjentkom na to, by uczyły się 
poprzez doświadczanie siebie w relacji 
z terapeutą i nieprzerywanie ich eksplora-
cyjnych zachowań, o ile są one bezpieczne. 
Korzystne jest, jeśli pacjentka prowadzi 
dzienniczek uczuć. Wszystkie techniki, 
dzięki którym pacjentka będzie uczyła 
się samoregulacji, są niezwykle pomocne. 
Niezwykle istotne jest też, aby pomóc 
pacjentce nauczyć się zauważać powta-
rzające się wzorce zachowań w relacjach 
oraz brać odpowiedzialność za swoje za-
chowania w relacjach z innymi, w miejsce 
obarczania innych i odpychania ich. 

Styl zdezorganizowany prezentują osoby, 
które łączą w sobie styl lękowo–unikający 
i zaabsorbowany jednocześnie. W historii 
życia kobiety te doświadczyły często drama-
tycznych nadużyć. Potrzebują więc pracy nad 
traumą, ale dopiero wtedy, kiedy zatrzymają 
swoje destrukcyjne zachodnia seksualne. Pa-
cjentki z tej grupy często przejawiają charak-
terystyczny dla borderline lęk przed pochło-
nięciem i przed odrzuceniem. Doświadczają 
silnego przeniesienia i mają trudności z iden-
tyfikowaniem go. Istotne jest, aby w pierw-
szej kolejności pracować na zatrzymaniu 
destrukcyjnych zachowań seksualnych oraz 
na problemach z więzią, zanim zacznie się 
pracę nad traumą. Należy unikać interwen-
cji potencjalnie dezorganizujących afekt na 
wczesnym etapie terapii. Zamiast tego warto 
poświęcić czas na stabilizację pacjentki, roz-
winięcie jej kompetencji w zakresie rozpo-
znawania własnych uczuć, radzenia sobie 
z afektem, samoregulacji, ugruntowywania 
się (poprzez techniki oddechowe, skupianie 
się na tu i teraz, mindfulness, joga, EMDR 
itp). Trzymanie granic, skrupulatne notatki 
z sesji, częsta superwizja – to elementy nie-
zbędne w pracy z pacjentkami z tej grupy.

Myśląc o relacji terapeutycznej, warto 
pamiętać, że kobiety uzależnione od 
seksu mogą czasem woleć pracę z kobietą 
terapeutką, bojąc się kontaktu z mężczy-
zną. Inne z kolei będą wybierały męż-
czyzn terapeutów, gdyż nie ufają kobie-
tom, silnie z nimi rywalizują i nie uważają 
ich za autorytet. Jeszcze inne z kolei, będą 
w kontakcie z mężczyzną ubierać się i za-
chowywać prowokacyjnie.

Żaneta przez ponad rok przychodziła 

na sesje do terapeuty, ubrana w spódniczkę 
mini. Zapytana – na późniejszym etapie 
terapii – czemu się tak ubierała, odpowie-
działa, że w ten sposób sprawdzała tera-
peutę, czy jest bezpieczny.

Ania, kiedy zgłosiła się na terapię, wyra-
żała rozczarowanie, że jej terapeutką jest 
kobieta. Mówiła, że poprzednim terapeutą 
był mężczyzna, że kiedy mężczyzna coś do 
niej mówi, to czuje wobec niego respekt i po-
trafi mu zaufać, że nie ufa kobietom. 

Obie pacjentki były uzależnione od 
seksu, obie były po nadużyciach seksual-
nych. Niezależnie od tego, jakiej płci jest 
terapeuta, ważne aby był bezwarunkowo 
bezpieczny. Pacjentki uzależnione od 
seksu mogą na wiele sposobów niejako 

„zapraszać” do łamania ich granic. Tera-
peuta, który bezwarunkowo szanuje inte-
gralność i granice swoich pacjentów i pa-
cjentek, jest w stanie pomagać, niezależ-
nie od tego jakiej płeć reprezetuje. 

III. Kontekst kulturowy

W pracy z kobietami seksoholiczkami 
warto mieć świadomość tego, jak wycho-
wanie i kontekst kulturowy kształtuje rolę 
kobiety i jaki może mieć wpływ na rozwój 
uzależnienia od seksu. Faree (2010) po-
dała listę najczęściej występujących prze-
konań u seksoholiczek. Niektóre z nich to:
•	 Kobiecość i seksualność to moja naj-

większa wartość.
•	 Miłość mogę uzyskać tylko po-

przez seks.
•	 Bez relacji romantycznej jestem nikim.
•	 Relacja (romantyczna) to sposób na 

każdy problem.
•	 Muszę utrzymywać określoną wagę za 

wszelką cenę.
•	 Kobiecość jest równoznaczna z moimi 

zachowaniami seksualnymi.
•	 Potrzeby innych są ważniejsze niż moje.
•	 Tylko mężczyzna może zaspokoić 

moje potrzeby (właściwe dla hetero-
seksualnych kobiet).

Przekonania na temat seksu, relacji, roli 
kobiety, mężczyzn, przyjaźni, ciała, jedze-
nia, religii są niezwykle ważne do zba-
dania w pracy z pacjentką seksoholiczką, 
gdyż wiele z tych przekonań wspiera nisz-
czące zachowania seksualne. Oczywiste 
jest przy tym, że terapeuta powinien być 
świadomy swoich przekonań i tego, jak 
jego przekonania mogą wpływać na pro-
ces terapeutyczny. Badania pokazują, że 
np. religijność terapeuty ma wpływ na 
jego ocenę zachowań seksualnych pacjen-
tów (Hecker i in., 1995). 

Podsumowując, praca z pacjentkami 

uzależnionymi od seksu niewątpliwie 
wymaga intermodalnego podejścia. Te-
rapia indywidualna, grupowa czy stacjo-
narne leczenie powinno być propono-
wane w zależności od źródeł uzależnienia, 
stopnia zaawansowania uzależnienia oraz 
możliwości pacjentki do zatrzymania de-
strukcyjnych zachowań. W terapii indy-
widualnej najbardziej skuteczne wydaje 
się być łączenie terapii poznawczo–beha-
wioralnej z elementami terapii psychody-
namicznej czy np. ericksonowskiej, opar-
tej na silnej relacji terapeutycznej. Dużym 
wsparciem dla pacjentek będzie korzysta-
nie z różnych form pracy z ciałem, które 
będą pomagać im w równoważeniu AUN 
i rozwijaniu umiejętności samoregulacji. 
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nasze doświadczenia

„Kiedy już była diagnoza, że schizofre-
nia, to zapytałem lekarza, na czym po-
lega ta moja choroba. Powiedział krótko: 
robi pan błędy w myśleniu”. 

* * * 
Władysław, lat 75: Czuję się jak w stanie 
wojennym – nic mi nie wolno. Ale może 
tak trzeba było? Zatrzymać tę karuzelę 
i po rozum do głowy… Myślę sobie, pani 
Agnieszko, że my, wszyscy ludzie bez wy-
jątku, robimy błędy w myśleniu. Ludzie 
się jednak trochę obudzili, zaczęli się 
dzielić z innymi, pomagać. 

Matka mnie nauczyła, żeby zawsze 
w domu mieć kaszę, olej i jakieś kon-
serwy. Mam gdzie spać, nie marznę, 
mam co jeść, nie jestem spragniony, nic 
więcej nie chcę. No, brakuje mi kontak-
tów z drugim człowiekiem. Ale z drugiej 
strony, to one też były trudne. 

Martwi mnie tylko mój pies, bo to mój 
terapeuta. Miał epizod padaczkowy. Le-
karz też mnie zmartwił, bo powiedział, 
że buldogi francuskie z tego powodu naj-
częściej umierają. Stary on jak i ja, a nie 
chciałbym jeszcze mieć poczucia piątego 
koła u wozu. Zadzwonię jeszcze do Pani 
około świąt. Teraz pozdrawiam i życzę 
dobrego losu. 

Tu Monika: W pierwszych słowach, 
to ja natychmiast przepraszam, że nad-
mieniam Pani wiek, ale cały czas mówią, 
że kto ma już takie większe lata jak Pani, 
to jest bardziej narażony. A ja się o Pa-
nią boję. Bo jakby nam Pani umarła, to 
byłoby to sytuacją nie do odżałowania. 
Ja w ogóle nie biorę tego pod uwagę, ale 
pod rozwagę. Chyba nie powiedziałam 
nic głupiego, bo bardzo chciałam ładnie 
powiedzieć. 

Przy okazji, to jak się nazywa czło-
wiek od mądrych ludzi? No bo od głu-
pich – psycholog, ale od mądrych to jak? 
O właśnie, o filozofa mi chodziło. Ja ich 
za bardzo nie rozumiem, ale Pani niech 
słucha, to się Pani wydobędzie z tej strefy 
zagrożenia. 

Roman mówi: Pani Agnieszko, co 
u Pani? Bo jak wszystko w porządku, to 
może przyszedłbym coś pomóc w ogro-

dzie, bo zwariuję z tego nicnierobienia. 
Niech się Pani nie martwi, że przyjdę 
podpity, bo mnie już nawet nie ciągnie. 
Więcej niż rok po tym leczeniu w Łodzi 
nie piję. Przyrzekłem swoim siostrom, 
lekarzowi, no i przecież Pani. Jak tylko 
będzie można chodzić, to ja przyjdę 
i pomogę. A takie zamknięcie to chyba 
wbrew konstytucji? /śmiech/

Z tej strony Dorota: Dzień dobry, Pani 
Agnieszko. No co, no siedzę w tym beto-
nie i czekam końca wirusa. Ale nie daję 
się wkręcić w ten wir wirusowy, żeby cał-
kiem nie zwariować. Wychodzę nakar-
mić koty przed blokiem i gadam do nich, 
no bo do kogo? Zobaczy Pani, że je nie-
długo nauczę mówić. Wracam, słucham 
muzyki, poćwiczę złamaną rękę, zatele-
fonuję do tych, co z nimi mi po drodze, 
no i do Pani. Jestem wkurzona, że pod-
czas, kiedy ja zbliżam się do stanu spo-
koju, odbieram telefon z Ośrodka i je-
stem straszona sytuacją. Jak już wyszłam 
ze zdumienia, że w ogóle ten telefon, to 
zaczęłam pocieszać, że wszystko będzie 
dobrze, że idzie tendencja zniżkowa. Pa-
ranoja! Kto tu jest chory? Kto się zgubił 
w tym wszystkim? Kto kogo powinien 
uspokajać? No trochę wiedzy z psycho-
logii by się przydało, no nie? 

Renia: Ale żadnych rozmów o po-
ezji, proszę. Nic nie piszę, głupie te moje 
wiersze. Zresztą żadnego nastroju na po-
ezję, żadnego! Żeby nie zwariować, robię 
taką bluzeczkę z zielonej włóczki. To mi 
zajmie trochę czasu, bo robotę rozciągnę 
aż się koronawirus skończy. Tak w ogóle 
schizofrenia i koronawirus w parze to 
zły pomysł!

Beata: Dobry wieczór, Pani Agnieszko. 
Aaaa… aaaa… nie radzę sobie, Pani 
Agnieszko. To znaczy, próbuję jak umiem, 
ale ta atmosfera w domu… No co ja będę 
Pani mówić, Pani wszystko wie. Nie 
mam żadnego wsparcia. Jeszcze do tego 
przeziębiona byłam. I te dzienniki tele-
wizyjne… strach ogrania. Przydałaby mi 
się teraz mądra, a nie patologiczna ro-
dzina. Mogę do Pani dzwonić, żeby nie 
mieć poczucia, że Pani nie zawadzam? 

Małgosia: Dba Pani o siebie, Pani 
Agnieszko? O mnie niech się Pani nie 
martwi. Lodówkę zapełniłam według 
Pani wskazówek, głodna nie chodzę. Na 
spacer tylko z psem. Uprałam i powie-
siłam firanki, przedtem umyłam okna. 
Uszyłam sobie też maseczkę. Cerowałam 
i cerowałam te bawełniane szmatki, ale 
nie wiem, jak ja się do tego przymierzę, 
bo się duszę w tym. Ale mniejsza o to, 
Pani niech o siebie dba, bo Pani musi 
żyć dwieście lat, bo Pani jest potrzebna 
ludziom. Przyjdę do Pani, jak tylko bę-
dzie pozwolenie na dłuższe wyjście, żeby 
Pani pomóc w ogrodzie. A Pani niech się 
nie przemęcza i o serce dba, proszę Pa-
nią o to. 

Marek: Dobry wieczór, Pani Agnieszko. 
Jak to zrobić, żeby przetrzymać tego wi-
rusa, w tych Zabłotach? Nawet nie było 
czasu, żeby jakoś się przygotować, że 
nie pojedziemy z bratem do babci na te 
święta. Wszystko stało się w okamgnie-
niu. Ogólnie czuję dobrze, ale bardzo tę-
sknię i jestem spragniony tej wolności. 

Ela: Nic nie chcę. Spokoju mi potrzeba. 
Dorota: Z ostatniej chwili, meldunek 

podaję. Poszłam, jak zawsze nakarmić 
koty, ale tym razem całą uwagę nakiero-
wałam na ziemię. A tu odkrycie – pełno 
jaskrawych, żółtych kwiatków w zielo-
nej trawie. No i zrobiło się metaforycz-
nie: dmuchawce, latawce, wiatr… Białe 
struktury dmuchawców – fruu… i z nimi 
wirus. Nakwitnie nowe. Tylko trzeba po-
czekać na dmuchawce i ponowny wstęp 
do lasu i parku. Przyroda nas zbawi. 
Ptaki nie mają na szczęście nakazu prze-
bywania w klatkach, no to póki co słu-
cham. I wiatru wiosennego i chmury 
w kształty zamieniam. I tak sobie likwi-
duję stres, a podnoszę swój stan spokoju. 

* * *
Błąd w myśleniu?! 

Nikt tak jak nasi pacjenci, w swojej „kruchości”, nie oddają „przeżycia” naszej aktualnej rzeczywistości. 
Oddajemy im dziś w numerze głos. Do naszej refleksji...

Agnieszka Illinicz–Kiełkiewicz 

BŁąd W MyśLeNIU

Autorka jest pedagogiem, malarką, 
ilustratorką naszego pisma od początku 
jego istnienia, przez wiele lat prowadziła 
warsztaty terapii zajęciowej, pracowała 
jako terapeuta w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim. 
Wieloletni wykładowca akademicki. 
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informacje
propozycje czy telnicze

egzaminy certyfikacyjne dla terapeutów uzależnień
PARPA informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną 

sesja egzaminacyjna dla kandydatów na specjalistów psychotera-
pii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień planowana od 6 do 
8 kwietnia 2020 roku została przesunięta. Nowy termin sesji eg-
zaminacyjnej to od 1 do 3 czerwca 2020 roku. Zastrzeżono jed-
nak, że rzeczywista organizacja egzaminu w tym terminie będzie 
uzależniona od sytuacji epidemicznej w kraju. O wszelkich zmia-
nach PARPA będzie informować na swojej stronie internetowej. 

Do egzaminu zgłosiło się 88 osób, w pracach trzech osób wy-
kryto plagiat lub niedopuszczalnie wysokie podobieństwo do 
wcześniej złożonych własnych prac. Jedna osoba zrezygnowała 
z przystąpienia do egzaminu. Decyzją komisji egzaminacyjnych 
prace trzynastu osób z powodu niewystarczającego poziomu me-
rytorycznego nie zostały dopuszczone do obrony. Osoby te otrzy-
mały listownie informację o niedopuszczeniu do egzaminu oraz 
pisemne uzasadnienie (szczegółową recenzję odrzuconych prac).
Ogłoszenie Krajowego Biura Przeciwdziałania 
Narkomanii dotyczące zmiany terminu egzaminu 
certyfikującego w sesji WIOSNA 2020
Z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie uczestników oraz zalece-

nia Ministerstwa Zdrowia, w związku z rozprzestrzenianiem się wi-
rusa Covid–19, część pisemna egzaminu certyfikującego w sesji 
WIOSNA 2020, która zaplanowana była na 21 marca 2020 roku, 
zostaje odwołana. Informacja o nowych terminach egzaminu zo-
stanie opublikowana na stronie internetowej Krajowego Biura ds. 
Przeciwdziałania Narkomanii.

Komunikat Nfz dotyczący realizacji i rozliczania 
świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie 
uzależnień oraz program pilotażowy w centrach zdrowia 
psychicznego w związku z wykorzystaniem systemów 
teleinformatycznych
Mając na uwadze zaistniałą sytuację związaną z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, NFZ wskazuje na 
możliwość wykonywania i rozliczania świadczeń gwarantowanych 
realizowanych w warunkach ambulatoryjnym w ramach umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psy-
chiatryczna i leczenie uzależnień oraz program pilotażowy w cen-
trach zdrowia psychicznego z wykorzystaniem systemów teleinfor-
matycznych pod warunkiem zapewnienia dostępności personelu 
wymaganego do ich realizacji w miejscu udzielania świadczeń. 

Powyższa zasada ma zastosowanie w odniesieniu do świadczeń 
realizowanych w zakresach wymienionych w Katalogu zakresów 
świadczeń do obowiązującego Zarządzenia Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia nr 7/2020/DSOZ w sprawie określenia warun-
ków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależ-
nień (zwane dalej zarządzeniem psychiatrycznym) oraz Zarządze-
nia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 55/2018/DSOZ 
w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach 
zdrowia psychicznego (zwane dalej zarządzeniem o pilotażu). 

Ważne 
i 

ciekaWe 

Obecna sytuacja zmusiła 
wiele osób do skorzysta-
nia z zasiłków i pozostania 
z dziećmi w domu. Dla 
innych, tych pracujących, 
wyzwaniem stało się pogo-
dzenie pracy z nadzorem 
nad nauką zdalną swoich 
pociech. 
Stąd książka, którą proponu-
jemy, może stać się pomocną 
lekturą. Co prawda tytuł do-
tyczy tylko kobiet, ale i wy-
paleni ojcowie znajdą w niej 
sporo cennych rad. Autorka 

to doktor psychologii specjalizująca się w terapii dzieci i ro-
dzin, proponowaną książkę pisała przez siedem lat. Często 
odwołuje się w niej do przykładów ze swojej praktyki, ale też 
do własnych, bo jest matką trojga dzieci.
Poszczególne rozdziały zawierają kwestionariusze, które 
mogą ułatwić, a przynajmniej uświadomić przeżywane trud-
ności (jak np. „Jak odpowiadać na pytania dzieci o życie 
i śmierć?”).
Szczególnie interesujące mogą okazać się części poświęcone 
relacjom między rodzicami („On tego nie rozumie”) czy pre-
sji, jaką na nas wywierają media („Ile lajków dzisiaj dosta-
łam?”). 
Zawarte w książce rady, wskazówki, przykłady z pewnością 
się przydadzą, jeśli nie w życiu prywatnym, to na pewno 
w pracy z rodzinami.

Sheryl Ziegler, „Wypalona mama. Co zrobić, kiedy masz zwy-
czajnie dość?”, tytuł oryginału: „Mommy Burnhout. How to 
Reclaim Your Life and Raise Healthier Children in the Process”, 
GWP, Sopot 2019

Kolejną pozycją wartą uwagi, 
a polecaną przez recenzentkę 

– Ewę Woydyłło–Osiatyńską, 
jest praca zbiorowa będąca 
w dużej mierze pokłosiem 
konferencji naukowej.
Autorzy to praktycy z zakresu 
uzależnień, to kolejny powód, 
dla którego warto sięgnąć po 
tę książkę.
Znajdują się w niej dwa szcze-
gólnie interesujące wątki 
poruszane przez nasze czaso-
pismo w tym i kolejnym nu-
merze.

Pierwszy dotyczy seksu, nie tylko jako uzależnienia, ale 
również znaczenia w życiu osób uzależnionych. Ponieważ to 
ważny aspekt ludzkiej egzystencji, to warto zastanowić się 
nad rolą edukacji seksualnej i rozdział na ten temat również 
znalazł się w książce.
Inny, ważny wątek, to nowoczesne technologie. Aktualna 
sytuacja wymogła na większości społeczeństwa korzystanie 
w nich w większym zakresie. To ma swoje dobre strony, ale 
może rodzić nowe problemy, zwłaszcza w przypadku dzieci. 
Temu tematowi poświęcono dwa rozdziały.

„Innowacja, Integracja, Inspiracja. Kierunki odpowiedzi na zja-
wisko uzależnień”, red. A. Dymowska, P.Prósinowski, Libron, 
Kraków 2019
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Sporządzając raport statystyczny ambulatoryjnych świadczeń 
gwarantowanych, świadczeniodawca obowiązany jest podać 
dane zgodnie z przepisami zarządzenia psychiatrycznego lub za-
rządzenia o pilotażu, z zastrzeżeniem, że wśród kodów istotnych 
procedur medycznych, wskazać należy odpowiednio do realizacji:

89.0099 – porada lekarska za pośrednictwem systemów telein-
formatycznych lub systemów łączności,
94.471 – porada psychologiczna za pośrednictwem systemów 

teleinformatycznych,
94.481 – sesja psychoterapii za pośrednictwem systemów tele-

informatycznych,
94.482 – wizyta instruktora terapii uzależnień za pośrednictwem 

systemów teleinformatycznych.
Udzielenie świadczenia za pośrednictwem systemów teleinfor-

matycznych należy odnotować w dokumentacji medycznej, wska-
zując narzędzie komunikacji, przy czym realizując sesje, dodat-
kowo wpisać czas rozpoczęcia i zakończenia świadczenia. Jed-
nocześnie ze względu na bezpieczeństwo epidemiologiczne, re-
komendujemy przerwę w udzielaniu świadczeń grupowych i w 
oddziałach dziennych ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń 
dedykowanych dzieciom, młodzieży i seniorom.

Polskie towarzystwo Psychologiczne – pomoc w stanie 
zagrożenia epidemicznego
W związku z trudną sytuacją, w której znaleźliśmy się jako spo-

łeczeństwo i jako społeczność, PTP zwraca się z prośbą o pomoc 
i wsparcie.

Osoby zajmujące się krótkoterminowymi formami pracy psycho-
logicznej: interwencją kryzysową, psychoterapią czy poradnic-
twem psychologicznym, proszone są o dołączenie do akcji Pol-
skie Towarzystwo Psychologiczne – pomoc w stanie zagrożenia 
epidemicznego. Szczegóły akcji i rejestracji znajdują się na stro-
nie www.ptp.org.pl

Ruszyła telefoniczna pomoc psychologiczna w związku 
z epidemią koronawirusa
Fundacja Vis Salutis na znak wspólnoty i solidarności ze spo-

łeczeństwem dotkniętym skutkami COVID–19 (zarówno zdrowot-
nymi, jak i emocjonalnymi) uruchomiła psychologiczną pomoc te-
lefoniczną. Pod numerem telefonu: 888–960–980, codziennie 
w godzinach 10:00–18:00, będzie dyżurował psycholog, psycho-
terapeuta.

mWSPARcIe – aplikacja telefoniczna
Na zlecenie PARPA, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii powstała 

aplikacja telefoniczna mWSPARCIE. Aplikacja wspiera osoby po 
podstawowym etapie terapii uzależnienia od alkoholu w ich dal-
szym procesie zdrowienia. Pozwala ona monitorować abstynen-
cję oraz głód alkoholowy, wzmacnia motywację do zdrowienia 
i ułatwia utrzymanie kontaktu z osobami bliskimi, również w sy-
tuacji kryzysu.
Aplikacja powstała w ramach badania naukowego „Wykorzy-

stanie nowych technologii w procesie zdrowienia z uzależnie-
nia” (mWSPARCIE 2018–2020). Aplikacja jest efektem wspólnej 
pracy zespołu naukowo–badawczego, zespołu ekspertów ds. te-
rapii, zespołu ekspertów ds. nowych technologii oraz blisko stu 
pacjentów pięciu polskich placówek terapii uzależnienia od al-
koholu. Korzystanie z mWSPARCIE jest bezpłatne i proste w ob-
słudze – do pobrania pod linkiem: https://play.google.com/store/
apps/details.

Aplikacja jest nadal w fazie testowania (projekt badawczy koń-
czy się w grudniu), ale już można z niej korzystać. Kontakt mailowy 
z zespołem badawczym pod adresem: mwsparcie@gmail.com

telefon zaufania dla dzieci i Młodzieży 116 111 działa 
całą dobę
Od 1 marca 2020 roku Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 

116 111, prowadzony od jedenastu lat przez Fundację Dajemy Dzie-
ciom Siłę, działa całą dobę. Linia uzupełnia istotną lukę w polskim 
systemie pomocy dzieciom, które nie mają dostępu do profesjonal-
nej opieki w swoim otoczeniu. Dzwoniąc pod 116 111, młodzi lu-
dzie znajdą wsparcie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Ustawa antyprzemocowa – nowy projekt 
Wprowadzenie odrębnego i szybkiego postępowania o nakaza-

nie osobie stosującej przemoc domową opuszczenie mieszkania 
i zakazanie zbliżania się do niego – przewiduje projekt nowelizacji 
kodeksu postępowania cywilnego.

Resort sprawiedliwości, który przygotował te propozycje, pod-
kreślił, że powstały one z konieczności poprawy sprawności i efek-
tywności procedur służących przeciwdziałaniu przemocy w rodzi-
nie. Projekt, określany jako ustawa „antyprzemocowa”, był już za-
powiadany w czerwcu ubiegłego roku.

Projektowane rozwiązania zakładają m.in. przyznanie Policji, 
a także Żandarmerii Wojskowej, nowego uprawnienia do wyda-
nia sprawcy przemocy nakazu natychmiastowego opuszczenia 
zajmowanego wspólnie z ofiarą mieszkania lub zakazu zbliża-
nia się do mieszkania. Decyzja ta będzie natychmiast wykonalna, 
a nakaz będzie obowiązywał przez czternaście dni. 
Jednak, zgodnie z nowym przepisem kpc, sąd będzie mógł 

udzielić zabezpieczenia również przez przedłużenie obowiązywa-
nia nakazu lub zakazu wydanego przez policję.
Źródło: www.gazetaprawna.pl
ze smutkiem żegnamy Wandę Sztander
Z głębokim smutkiem dotarła do nas ta informacja. Towarzy-

szyła nam w rozwoju, pracy, była doradcą, nauczycielem, wzorem 
psychoterapeuty. I co najważniejsze – człowieka. Zostawiła w nas 
trwały, ciepły ślad, jak nim być. 
Żegnamy wieloletnią wicedyrektor Instytutu Psychologii Zdrowia. 

Osobę zasłużoną dla polskiej psychologii i psychoterapii, która 
szkoliła wielu psychoterapeutów i terapeutów uzależnień. Poże-
gnanie Wandy Sztander odbyło się 17 marca w Kazimierzu Dol-
nym. (źródło: www.radasuperwizorow.pl)
Szkolenia online
Fundacja ETOH prowadzi szkolenia od 1992 roku. W tej no-

wej rzeczywistości chce przekazać wiedzę i doświadczenie w po-
staci szkoleń online. Na większość szkoleń można się już zapisy-
wać, informacje dostępne na stronie internetowej fundacji: www.
etoh.edu.pl

Na bieżąco będą tworzone wydarzenia na Facebooku doty-
czące aktualnej oferty szkoleniowej.

Wieczory z behawioryzmem
Bartosz Kleszcz oraz Jędrzej Piotr Grodniewicz zapraszają na re-

gularne spotkania online poświęcone dyskusjom na tematy zwią-
zane z psychologią i psychoterapią behawioralną. Spotkania są 
darmowe. Przeznaczone dla praktyków i teoretyków zaintereso-
wanych przede wszystkim filozoficznymi podstawami behawiory-
zmu, współczesną teorią języka i poznania, ewolucjonizmem oraz 
zagadnieniami teoretycznymi terapii akceptacji i zaangażowania 
oraz pokrewnych nurtów trzeciej fali terapii behawioralnych. Spo-
tkania odbywają się we wtorki co dwa tygodnie o godzinie 19 
przez platformę Zoom. Więcej informacji i link do spotkań bę-
dzie udostępniany na stronie www.uczesieact.pl/wieczory–z–be-
hawioryzmem/.

Oprac. danuta Mikuła






