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WSTĘP

Kant postawił tezę, że rozum ode-
rwany od doświadczenia nie 
może rozstrzygnąć pytań doty-

czących skończoności, wolności i Boga. 
Hegel postulował z kolei o rozsądek 
wynikający z doświadczenia, kieru-
jąc nas w stronę rozumu. Heidegger 
wprowadził do nauki pojęcie Dasein 
rozumiane również jako „bycie przy-
tomnym”. O języku, porozumieniu i eg-
zystencjalnej komunikacji mówili inni 
wielcy: Gadamer, Habermas, Jaspers.

Dorobek tych wielkich myślicieli 
leży u podstaw pomocy psychologicz-
nej i psychoterapii. Psychoterapia bez 
filozofii błądzi. Każde podejście tera-
peutyczne jest uprawnione, jeśli stoi 
za nim koncepcja człowieka. Inaczej 

pozostaje jedynie produktem, który 
nie pojmuje cierpienia wynikającego 
z utraty „samego siebie”, wolności, sen-
su, zdolności do współistnienia.  
Tymczasem osoby uzależnione cier-
pią z powodu utraty wpływu na swo-
je życie, kontaktu z duchowym pier-
wiastkiem. Właśnie to odwołanie 
do koncepcji osoby spowodowało, 
że po 23 latach ukazywania się pisma 
pod tytułem „Terapia Uzależnienia 
i Współuzależnienia” oddajemy do rąk 
naszych Czytelników pismo, w którym 
pragniemy kontynuować merytorycz-
ne tradycje, jednak pod zmienionym 
nieco tytułem „Terapia Osób Uzależ-
nionych i ich Bliskich”. Podkreślamy 
w ten sposób znaczenie podmiotowo-
ści i relacji w rodzinie, w związkach 
i szerzej w społecznych interakcjach. 
To nie tylko humanistyczne przesłanie. 
Relacja wydaje się nam dziś antidotum 
na skutki pandemii, także tej wynika-
jącej z naruszonej tkanki społecznej. 
Doświadczanie relacji oraz jej jakości 
wpływa na to, że ludzie się uzależniają, 
ale również zdrowieją.

Oddajemy naszym Czytelnikom 
kwartalnik w nieco szerszej niż dwu-
miesięcznik objętości. Nie mamy 
ambicji przekazywania bieżących 
informacji, ale podnoszenie najistot-
niejszych tematów naszego środo-
wiska. Nasza główna misja to jednak 
wspomaganie rozwoju. Merytoryczne 

inspiracje w postaci prezentowania 
dobrych praktyk i miejsc, wiedzy i ba-
dań, metod i technik wielu obszarów 
terapii oraz superwizji. Uwagą pragnie-
my objąć całe środowisko osób pracu-
jących w lecznictwie uzależnień – od 
alkoholu, środków psychoaktywnych, 
ryzykownych zachowań czy uzależ-
nień behawioralnych. Chcemy to robić 
ze szczególnym akcentem na relacje 
i ich znaczenie.

W ostatnich latach rozwinęły się 
szkoły psychoterapii, które do swoich 
założeń wprowadzają koncepcje uza-
leżnienia oraz metody pracy. Terapia 
się bowiem przenika. To znak cza-
su, w którym spotykają się zarówno 
koncepcje psychologiczne jak i stoją-
ce za nimi założenia filozoficzne, od 
których zacząłem ten tekst. Integracji 
czy też integrowania terapeuta musi 
dokonywać już sam, wspierany przez 
teorie, doświadczenia terapeutyczne 
i superwizyjne, sprzyjające środowi-
sko. I o tym jest też ten numer „Terapii”. 
Po tak wielu latach naszej współpra-
cy, mam nadzieję, że ten tytuł stanie 
się naszym Czytelnikom równie bliski 
co TUW.

Zapraszam do lektury.

Redaktor Naczelny
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SPIS TREŚCI
str. 5  PRIORYTETY – rozmowa z KATARZYNĄ ŁUKOWSKĄ p.o. Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych

str. 7 MIEJSCE PSYCHOTERAPII W TERAPII OSÓB UZALEŻNIONYCH – JAN CZESŁAW CZABAŁA
Psychoterapia jest ważną częścią terapii osób uzależnionych, ale nie jedyną formą terapii. To, jaka ona powinna być, na jakim 
etapie leczenia powinna być stosowana, jak powinien przebiegać proces psychoterapii, jakie są wspólne i odrębne cele psychote-
rapii indywidualnej, grupowej, psychoterapii rodzin – to ważne pytania w kontekście wypracowywania „standardów” skutecz-
nych oddziaływań wobec osób uzależnionych

str. 10 PSYCHOEDUKACJA W TERAPII OSÓB UZALEŻNIONYCH – JAGODA FUDAŁA
Trzeba wiedzieć, kiedy przekazywać pacjentowi wiedzę, a kiedy się od tego powstrzymać. Zadanie to wymaga nie tylko dobrego 
wykształcenia terapeutów, ale też empatii, umiejętności interpersonalnych, w tym również umiejętności pracy z grupą
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str. 12 IDZIE NOWE – ANNA BAKUŁA
Odchodzimy od bolesnej konfrontacji, w której to terapeuta był wszechwiedzącym, często karzącym bogiem, na rzecz pozosta-
wiania pacjentowi przestrzeni do samodzielnego stawiania sobie celu terapii. Towarzyszymy, wspieramy, wzmacniamy, moty-
wujemy. Zaczynamy czuć i rozumieć potrzebę indywidualizacji programu terapii

str. XX  W KIERUNKU INTEGRACJI – – rozmowa z BOGUSŁAWĄ BUKOWSKĄ – z-cą Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciw-
działania Narkomanii

str. 17  TERAPIA W PANDEMII – PANDEMIA W TERAPII – AGATA LATO

str. 17  SUPERWIZJA W PANDEMII– AGNIESZKA LITWA-JANOWSKA
Przychodzi mi na myśl pojęcie zdolności negatywnej. Dzięki temu możemy pozostać sobą i zachować żywe pragnienie rozumie-
nia i uczenia się bez konieczności zapełnienia za wszelką cenę przestrzeni na myślenie i czucie…

str. 20  LEPIEJ W OŚRODKU NIŻ POZA NIM – Rozmowa z PIOTREM ADAMIAKIEM, Dyrektorem Ośrodka Leczenia, Terapii i Re-
habilitacji Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia Monar w Łodzi, z filią w Ozorkowie

str. 22  LĘKI I OBAWY – DOROTA REGUŁA
Pandemia może zaostrzać konflikty, być w nich używana do obwiniania, ujawniać różne niedojrzałe reakcje, utrudniać nazy-
wanie wprost problemów, które często już wcześniej dręczyły zespół.

str. 23  NIECH TO SIĘ WRESZCIE SKOŃCZY –Rozmowa z KATARZYNĄ PUŁAWSKĄ-POPIELARZ, Kierownikiem Młodzieżowe-
go Ośrodka Rehabilitacji Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności w Kazuniu-Bielanach

str. 25 ADAPTACJA CZY ZMIANA? – BOŻENA MACIEK HAŚCIŁO
Figurą staje się sprawa, jak terapeuta ma zadbać o siebie, jak stawiać granice, radzić sobie ze swoimi uczuciami i dbać o szeroko 
rozumianą kondycję psychofizyczną

str. 27   E-WYMIAR JAKO ROZWÓJ – MONIKA PRZYGODA
Doświadczenie prowadzenia psychoterapii grupowej pokazało mi, że możliwe jest za „szklanym monitorem” stworzenie uczestni-
kom grupy warunków umożliwiających intymne dzielenie się przeżyciami i uczuciami w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa, 
że można doświadczyć i zrozumieć powody cierpienia i frustracji, które pojawiają się w relacji z innymi

str. 28  TERAPIA W CZASACH ZARAZY – HISTORIA PEWNEJ GRUPY – KATARZYNA CZARNECKA, JUSTYNA MATKOWSKA
Niezmiennie zostaje z nami przekonanie, że najlepszą bazą pod budowanie bezpieczeństwa, również w relacji z grupą, jest bycie 
w kontakcie ze sobą

str. 35  O TYM, CO WAŻNIEJSZE NIŻ LĘK – JUSTYNA KLINGEMANN
Słowa Ambrose Redmoon „Odwaga nie polega na nieodczuwaniu strachu, lecz na uznaniu, że coś jest ważniejsze niż lęk” to jedna 
z najbardziej trafnych definicji odwagi, jakie znam

str. 37  WSPÓLNOTA DOŚWIADCZEŃ TERAPEUTÓW I KLIENTÓW – MONIKA FRĄCKOWIAK-SOCHAŃSKA, MARCIN 
HERMANOWSKI – Pandemia stanowi czynnik, który może trwale zmienić reguły gry w systemie ochrony zdrowia psychicznego

str. 40  TERAPEUTA NA KRAWĘDZI – DOŚWIADCZENIA KOREKCYJNE W SUPERWIZJI – IRENEUSZ KACZMARCZYK
Osobiste „utknięcia” spowodowane traumą terapeutów zatrzymują procesy, a same techniki nie tylko nie prowadzą do zmiany, 
lecz wzmagają zapotrzebowanie na „bardziej skuteczne”

str. 45  PROMYK NADZIEI – BOHDAN T. WORONOWICZ
Bez względu na to, jak będziemy postrzegali problem współuzależnienia, nie ulega wątpliwości, że proponowana przez terapeutę 
forma terapii musi uwzględniać indywidualne czynniki leżące u podłoża postępowania osoby zwracającej się po pomoc
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Minął pierwszy kwartał 2021 
roku, jakie kluczowe zadania są 
do zrealizowania przez PARPA?

Kiedy słyszę pytanie o priorytety, to 
przez moją uwagę przebiega jednocześnie 
i automatycznie co najmniej kilkanaście 
takich zadań. Omówienie ich jednocze-
śnie na pewno przekracza ramy naszej 
rozmowy, zatem dokonam koniecznej 
selekcji i wybiorę te, które są najbliższe 
lecznictwu i te, które są absolutnie nowe 
i jednocześnie strategiczne.

Zacznijmy zatem od lecznictwa...
Perspektywa łączenia KBPN i PAR-

PA (nie znamy ostatecznego terminu) 
oraz wygaszanie dotychczasowych 
ścieżek szkoleń w kierunku specjalistów 
psychoterapii uzależnień oraz instrukto-
rów terapii uzależnień w KBPN i PARPA 
(ostatnie egzaminy w PARPA odbędą 
się w 2024 roku) sprawiły, że aktualnie 
mamy bardzo dużo pytań dotyczących 
tego, gdzie się zgłosić do szkolenia i w jaki 
sposób szukać szkoleń akredytowanych. 
To czas przejściowy i jest zrozumiałe, 
że jakiś rodzaj niepokoju w środowisku 
da się wyczuć.

W związku z zakończeniem dwóch 
powyższych ścieżek szkoleń powstał 
nowy program szkoleń, które są aktu-
alnie realizowane na podstawie ROZ-
PORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA 
z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie 
szkolenia w dziedzinie uzależnień. Nowa 
ścieżka ma integrować dwa programy 
szkoleń realizowane dotychczas przez 
PARPA i KBPN. Szkolenia te akredytu-
je dyrektor KBPN. Również egzaminy 
w zakresie specjalisty oraz instruktora 
dla osób szkolących się w tej ścieżce orga-
nizuje KBPN. Wszystkie osoby zaintere-
sowane rozpoczęciem szkoleń w zakresie 
specjalisty lub instruktora powinny kie-
rować się do KBPN.

Co jeszcze istotnego przewiduje 
projekt ustawy o zdrowiu publicz-
nym?

Projekt ustawy o zmianie ustawy 
o zdrowiu publicznym, który przewiduje 
łączenie PARPA i KBPN, proponuje tak-

że utworzenie nowej ścieżki szkoleń, któ-
ra miałaby być ścieżką specjalizacyjną 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu 
specjalisty w dziedzinach mających za-
stosowanie w ochronie zdrowia.

Co ważne, projekt ustawy przewidu-
je, że certyfikat specjalisty psychoterapii 
uzależnień uzyskany na podstawie do-
tychczasowych przepisów będzie uznany 
za równoważny z dyplomem potwier-
dzającym uzyskanie tytułu specjalisty 
w dziedzinie psychoterapii uzależnień.

Mam nadzieję, że będzie to pełna 
i niebudząca żadnych wątpliwości ani ze 
strony pracodawców, ani ze strony płat-
ników równoważność. Istotne jest także, 
że zgodnie z projektem ustawy wydane 
na podstawie dotychczasowych przepi-
sów certyfikaty instruktora terapii uza-
leżnień zachowują moc.

Przy tej okazji warto byłoby powo-
łać krajowego konsultanta w dziedzi-
nie uzależnień.

Czy masz poczucie, że wszystkie 
sprawy w tym procesie integracji 
są już zaopiekowane i dla wszyst-
kich oczywiste?

Wśród tych wciąż niejasnych pozo-
staje rola WOTUW-ów. Ich organizacja 
i zadania określone są w rozporządze-
niu Ministra Zdrowia z dnia 15 grud-
nia 2018 r. w sprawie funkcjonowania 
podmiotów leczniczych sprawujących 

opiekę nad uzależnionymi od alkoholu. 
Ich zadania wskazane w akcie prawnym 
obejmują tylko tematykę rozwiązywania 
problemów alkoholowych, nie zaś innych 
środków psychoaktywnych.

W sytuacji integracji systemów lecze-
nia uzależnienia od alkoholu oraz lecze-
nia uzależnienia od narkotyków, zmiany 
wymaga katalog zadań WOTUW oraz, 
co równie ważne, przygotowanie WO-
TUW do ich realizacji.

Terapeutów zapewne zainteresu-
je, czy w kwestiach finansowych 
coś może się dla nich zmienić?

Zgadzam się z opinią środowiska, 
że specjaliści psychoterapii uzależnień 
są zbyt nisko wynagradzani. Na pod-
stawie zapisów ustawy z dnia 8 czerwca 
2017  r. o sposobie ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego pracowni-
ków wykonujących zawody medyczne 
zatrudnionych w podmiotach leczni-
czych, specjaliści psychoterapii uzależ-
nień są zaliczani do 6 grupy zawodowej 
ze współczynnikiem pracy 0,73, tymcza-
sem PARPA stoi na stanowisku, że po-
winni oni być zaliczeni do grupy zawo-
dowej, dla której współczynnik pracy jest 
określony na poziomie 1,05 i w tym kie-
runku powinny być prowadzone nowe-
lizacje regulacji prawnych. Pozwoliłoby 
to na podniesienie wynagrodzeń specja-
listów na poziom bardziej adekwatny do 
nakładu pracy i odpowiedzialności.

Rozmowa z KATARZYNĄ ŁUKOWSKĄ p.o Dyrektor PARPA

PRIORYTETY
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W tym numerze pojawiają się już 
wypowiedzi dotyczące integra-
cji środowiska…

Cieszy mnie fakt współpracy z KBPN 
przy opracowaniu zasad etyki zawo-
dowej. Planujemy w tej sprawie ścisłą 
współpracę ze środowiskiem, ponieważ 
nie da się opracować mechanizmu po-
zwalającego poddawać analizie zacho-
wania i pracę terapeutów bez ich udzia-
łu. Urzędnicy nie mogą przyjmować roli 
dyktatora, zdecydowanie skuteczniejsza 
jest rola koordynatora. Tylko wtedy ist-
nieje szansa na powszechną akceptację 
wypracowanych rozwiązań.

Co na liście priorytetów PARPA 
wpisała na pozostałą część roku i 
co wykracza poza lecznictwo?

W ramach konkursu tzw. hazardowe-
go ruszamy za chwilę z dużym projektem 
edukacyjnym zaadresowanym do gmin 
pt. „Ogranicz dostępność alkoholu”.

Celem zadania jest przygotowanie sa-
morządów gminnych do podejmowania 
działań w zakresie ograniczenia dostęp-
ności alkoholu w samorządzie gminnym 
oraz w zakresie podejmowania interwencji 
w sprawie nielegalnej promocji i reklamy 
napojów alkoholowych, a także promocja 
działań w tym zakresie.

To projekt szczególnie mi bliski, po-
nieważ chciałabym, żeby samorządy 
bardziej świadomie prowadziły lokalną 
politykę wobec alkoholu i w większym 
zakresie korzystały z przysługujących im 
prawnych kompetencji w tym zakresie.

Promocja tych zagadnień będzie od-
bywała się w lokalnej prasie oraz wśród 
opinii publicznej.

Jaki macie pomysł na realizację 
tego projektu?

Planujemy m.in. zgromadzić i upo-
wszechnić pochodzące z przeglądu li-
teratury aktualne dowody naukowe 
w dwóch aspektach: związku pomiędzy 
dostępnością alkoholu a wielkością jego 
spożycia oraz związku, jaki zachodzi 
pomiędzy reklamą alkoholu a wielkością 
jego spożycia.

W ramach projektu odbędzie się 
konferencja prasowa, gminy otrzyma-
ją materiały prasowe i promocyjne 
tak, aby mogły je przekazać lokalnym 
mediom. Samorządy otrzymają tak-
że dedykowane tej tematyce publika-
cje m.in. dla radnych, ponieważ to oni 

ostatecznie decydują o kształcie lokalnej 
polityki wobec alkoholu i należy ich do 
tego przygotować.

Czego dotyczą te publikacje?
Przed nami trzy ważne zadania zwią-

zane z upowszechnianiem „produktów” 
wytworzonych i poddanych ewaluacji.

Pierwszy z nich to programy pro-
filaktyczne adresowane do dzieci 
i młodzieży. Chcemy w drodze umów 
licencyjnych przekazać prawo do ich re-
alizowania oraz do przygotowywania 
realizatorów. To samorządy mają klu-
czowe środki finansowe na profilaktykę, 
PARPA w ramach funduszu hazardowe-
go przygotowała kilka programów i teraz 
czas na ich upowszechnienie w środowi-
skach lokalnych.

Nasz drugi produkt to polskie re-
komendacje diagnostyczne w sprawie 
rozpoznawania spektrum płodowych 
zaburzeń alkoholowych.* Do tej pory 
specjaliści nie mieli ujednoliconego sche-
matu postępowania obowiązującego 
w poszczególnych ośrodkach, co przekła-
dało się na diagnozy oparte o zbyt su-
biektywne oceny badających.

Pierwszy krok, czyli opracowa-
nie polskich zaleceń diagnostycznych, 
za nami, a przed nami, chyba znacznie 
trudniejsze, wdrożenie ich na szeroką 
skalę i przygotowanie wielodyscyplinar-
nych zespołów do diagnozy i planu dal-
szego postępowania.

Przedstawię ostatni produkt, z któ-
rego jestem, nie zawaham się użyć tego 
określenia, szczególnie dumna. W czasie 
pandemii udało nam się w interdyscy-
plinarnym gronie ekspertów złożonym 
z przedstawicieli sądów, lecznictwa od-
wykowego a także Ministerstwa Spra-
wiedliwości opracować i co ważniejsze, 
poddać ewaluacji, program szkolenia 

dla kuratorów sądowych sprawujących 
nadzór nad osobami zobowiązanymi 
sądownie do leczenia odwykowego. Usta-
wa o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi wymaga, 
aby takie nadzory powierzać kuratorom 
przygotowanym do tego rodzaju pracy. 
Jednak te kompetencje nie zostały ni-
gdzie określone.

Ten projekt został zainicjowany przez 
kuratora okręgowego z Torunia, który 
przysłał do PARPA pismo z pytaniem 
o zakres tych kwalifikacji. I tak od sło-
wa do słowa narodziło się wartościowe 
przedsięwzięcie, którego efekt w postaci 
programu musimy puścić dalej w świat. 

Tak postrzegam rolę PARPA – inspi-
rującą i służebną. Opracowujemy stan-
dardy, programy, wytyczne i staramy się 
je szeroko wdrażać w całej Polsce, szuka-
jąc do tego partnerów.

W nieustannym działaniu…
To fascynująca praca! Od ponad 

dwudziestu lat spotykam w niej lu-
dzi otwartych i gotowych do sięgania 
po nowe, lepsze, do tej pory niezna-
ne, działania, które z sukcesem wspól-
nie realizujemy.

Dziękuję za rozmowę
rozm. Ireneusz Kaczmarczyk

KATARZYNA ŁUKOWSKA
prawnik administratywista, psycholog, doktorant-
ka na Uniwersytecie SWPS, honorowy członek 
Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej

* https://www.mp.pl/pacjent/inne-zagadnie-

nia-medyczne/245442,rozpoznawanie-spek-

trum-plodowych-zaburzen-alkoholowych

COVID A WZROST SPOŻYCIA ALKOHOLU
Ukazują się już pierwsze wyniki badań nad wpływem covid-19 na spożycie 

alkoholu. 
W badaniu  w ramach projektu RAND American Life Panel wzięło udział 

1540 dorosłych Amerykanów (średnia wieku 56,6 lat, 57% kobiet).Okazało się, 
że wiosną 2020 r. uczestnicy spożywali alkohol średnio 6,22 dni w miesiącu, 
co stanowi wzrost o 14% w porównaniu z wiosną 2019 r. Co ciekawe, większy 
wzrost odnotowano wśród kobiet. W tej grupie o 41% wzrosła liczba dni ze 
spożyciem co najmniej 4 standardowych drinków w ciągu kilku godzin (heavy 
drinking days). Dla co dziesiątej kobiety odnotowano zwiększenie problemów 
związanych z alkoholem w skali Short Inventory of Problems.

Źródło: JAMA Netw Open. 2020;3(9):e2022942. doi:10.1001/
jamanetworkopen.2020.22942 
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Od ponad trzydziestu lat trwa 
przekształcanie systemu le-
czenia osób uzależnionych od 

substancji psychoaktywnych. Najważ-
niejsze wydarzenia w tym zakresie to 
powołanie dwóch Agencji Minister-
stwa Zdrowia: Państwowej Agencji 
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych i Krajowego Biura ds. Przeciw-
działania Narkomanii. Obie Agencje 

za szczególnie ważne uznały przygoto-
wanie specjalistów do pracy terapeu-
tycznej z osobami uzależnionymi oraz 
ich rodzinami. 

Już w 2000 roku rozpoczęły się ta-
kie szkolenia. Programy szkoleń opra-
cowują najbardziej znani terapeuci, 
prowadzący ośrodki leczenia osób 
uzależnionych. Podstawą programów 
są ogromne doświadczenia kliniczne 

autorów, ich wiedza dotycząca tego, 
jak wygląda terapia uzależnionych 
na świecie (głównie w USA) oraz wła-
sne preferencje teoretyczne i syste-
mowe dotyczące „czynników leczą-
cych” w terapii osób uzależnionych. 
Programy szkoleń, zarówno w części 
teoretycznej jak organizacyjnej, były 
przygotowywane w obu agencjach nie-
zależnie od siebie. W efekcie różnych 

Jan Czesław Czabała

Wydaje mi się, że po wielu latach doświadczeń klinicznych i wielu znaczących zmianach organi-
zacyjnych, opierając się na wynikach badań empirycznych, odwołując się do dotychczasowego 
dorobku wybitnych specjalistów z zakresu terapii osób uzależnionych i do wyników badań empi-
rycznych, warto skupić się na refleksji nad programami leczenia osób uzależnionych, w tym nad 
miejscem i rolą, jaką powinna spełniać w tym programie psychoterapia

MIEJSCE PSYCHOTERAPII 
W TERAPII OSÓB 
UZALEŻNIONYCH
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modyfikacji tych programów, czasem 
opartych na wynikach badań ewalu-
acyjnych, były one w treści programo-
wej podobne.

ROZWÓJ 
Dzięki działaniom organizacyjnym 

i realizacji szkolenia przygotowującego 
do prowadzenia terapii osób uzależ-
nionych, leczenie to bardzo zmieniło 
się w ostatnich latach. W większości 
placówek terapeutycznych pracują cer-
tyfikowani specjaliści i instruktorzy te-
rapii uzależnień, co pozwala na coraz 
bardziej świadome planowa-
nie oddziaływań terapeutycz-
nych, często zróżnicowanych 
i dostosowywanych do potrzeb 
pacjenta. Zebrania kliniczne, 
analizowanie problemów kli-
nicznych i społecznych poszcze-
gólnych pacjentów, pozwalają 
na poszerzanie świadomości 
terapeutów o indywidualnych 
uwarunkowaniach objawów 
uzależnienia. W wielu placów-
kach leczenia osób uzależnio-
nych prowadzi się superwizję, 
co pozwala terapeutom na do-
skonalenie swoich umiejętności 
terapeutycznych, a  poszczegól-
nym ośrodkom terapeutycznym 
na refleksję nad „ideologią” i sto-
sowanymi u nich programami 
terapeutycznymi. 

Mimo dużych trudności udało się 
ostatecznie stworzyć warunki do po-
wstania wspólnej instytucji, która bę-
dzie kształtować politykę w zakresie 
profilaktyki i leczenia osób uzależnio-
nych, niezależnie od tego, czy to osoby 
uzależnione od alkoholu, narkotyków 
czy uzależnień behawioralnych. 

Jednym z pierwszych takich 
działań jest udzielenie akredytacji 
na prowadzenie szkoleń dla kandyda-
tów przygotowujących się do uzyska-
nia certyfikatu specjalisty psychotera-
pii uzależnień i certyfikatu instruktora 
terapii uzależnień.

PROGRAMY
Z opisów programów leczenia 

można wywnioskować, że podstawo-
wą metodą leczenia osób uzależnio-
nych ma być psychoterapia. W ist-
niejących standardach i procedurach, 
zalecanych w leczeniu osób uzależnio-

nych (Standardy wykonywania świad-
czeń zdrowotnych w zakresie lecenia 
osób z zaburzeniami spowodowanymi 
używaniem alkoholu oraz członków 
rodzin, PARPA, 2015) najwięcej czasu 
przeznacza się na psychoterapię indy-
widualną i grupową. 

Co najmniej dwanaście sesji in-
dywidualnych i codzienne sesje psy-
choterapii grupowej – w leczeniu 
stacjonarnym; w warunkach ambu-
latoryjnych do pięćdziesięciu sesji 
psychoterapii indywidualnej i do 
240 godzin psychoterapii grupowej 
w okresie roku. 

W opisie programów leczenia za-
burzeń związanych z używaniem al-
koholu z 18.07.2017 (strona PARPA) 
zapisane są propozycje różnych spo-
sobów postępowania terapeutyczne-
go, w zależności od tego, czy program 
leczenia jest „nakierowany” na abs-
tynencję, interwencję kryzysową czy 
„nawrót”. 

W przypadku programu mającego 
doprowadzić do abstynencji wyróżnia 
się następujące etapy leczenia: etap 
podstawowy, etap utrwalania zmiany 
i etap dalszego zdrowienia i rozwoju 
osobistego (tzw. terapii pogłębionej). 

Na etapie podstawowym celem te-
rapii jest uświadomienie sobie uzależ-
nienia, podjęcie decyzji o zachowywa-
niu abstynencji, nauka zapobiegania 
nawrotom, uzgodnienie i przyjęcie pla-
nu zmiany. Wygląda na to, że te zada-
nia to w zasadzie kształtowanie moty-
wacji do zmiany wynikającej z uznania 

własnego uzależnienia. Przewidziany 
czas na realizację to osiem tygodni le-
czenia stacjonarnego albo sześć mie-
sięcy ambulatoryjnego.

Kolejny etap to „utrwalanie zmia-
ny”, jego celem jest nabycie umiejętno-
ści zapobiegania nawrotom, określenie 
potrzeb i celów służących dalszemu 
zdrowieniu, a także wzmacnianie we-
wnętrznej motywacji do zmiany; iden-
tyfikowanie, rozwijanie, korzystanie 
z zasobów osobistych i społecznych; 
wspieranie rozumienia siebie i rozwi-
janie zdolności do samoregulacji. Czas 
realizacji przewidziano na dziewięć 

miesięcy, a na miejsce placów-
ki ambulatoryjne.

Potem przychodzi kolej 
na „etap dalszego zdrowienia 
i rozwoju osobistego (tzw. tera-
pii pogłębionej)”. Zakłada się, 
że powinien on trwać do dwu-
nastu miesięcy i odbywać się 
w terapii ambulatoryjnej. W za-
sadzie dopiero na tym etapie 
przewiduje się „rozpoznanie 
i zmianę mechanizmów funk-
cjonowania psychologicznego, 
w tym mechanizmów leżących 
u podłoża uzależnienia”. Do-
tyczy to identyfikacji i zmiany 
w zakresie: emocji, „procesów 
wolicjonarnych”, procesów po-
znawczych, stosunku do sa-
mego siebie, sensu życia i war-
tości. To ma być także okres 

rozwijania się pacjenta w zakresie relacji 
interpersonalnych, umiejętności spo-
łecznych, umiejętności rozwiązywania 
aktualnych problemów życiowych. 

Na każdym z tych etapów wymienia 
się psychoterapię wśród metod osiąga-
nia zmian. 

MIEJSCE PSYCHOTERAPII 
Czytając ten opis, można powie-

dzieć, że psychoterapia zaczyna być 
stosowana dopiero po około półtora-
rocznym leczeniu pacjentów (osiem 
tygodni w oddziale stacjonarnym, 
sześć miesięcy w ambulatorium – 
pierwszy etap i dziewięć miesięcy 
etap drugi). 

Przykład opisu programu leczenia 
w Samodzielnym Publicznym Zakła-
dzie Profilaktyki Zdrowotnej Ośrod-
ku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień 
w Zabrzu pokazuje, że w konkretnym 
programie zasady te rozpisane są 
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także na trzy etapy: praca nad mo-
tywacją i wprowadzaniem zmiany 
(trzy miesiące), wzmacnianie zmiany 
(sześć miesięcy) i terapia pogłębiona 
(w tym ostatnim etapie przedmiotem 
działań jest praca z procesem nawro-
tu – trzy miesiące) i nad „rozwiązywa-
niem problemów osobistych” przez 
okres dwunastu miesięcy. Większość 
oddziaływań odbywa się w procesie 
psychoterapii grupowej (por. Program 
z 2017 r.).

Psychoterapia jest definiowana 
jako: „Świadome i zamierzone zasto-
sowanie metod klinicznych i inter-
personalnych zabiegów, w celu to-
warzyszenia ludziom w modyfikacji 
ich zachowań, właściwości poznaw-
czych, emocji i/lub innych osobi-
stych charakterystyk na takie, które 
wydają się uczestnikom tego procesu 
pożądane” (Norcross, 1990, s.218). 
Małgorzata Kowalcze pisze, że w le-
czeniu uzależnień najczęściej stoso-
wana jest psychoterapia poznawczo-
-behawioralna, ale pozostałe główne 
nurty, podejście psychodynamiczne, 
systemowe, humanistyczno-do-
świadczeniowe, integracyjne też 
mają zastosowanie (2016). 

W podstawowych podręcznikach 
(Miller, 2013; Miller, 2014; Connors 
i in., 2015; Jabłoński i in., 2012; Melli-
bruda i in., 2006) określenie „psycho-
terapia” jako metoda leczenia osób 
uzależnionych oraz członków ich ro-
dzin wymieniane jest tylko w książce 
Mellibrudów i Jabłońskiego. Wymie-
nia się raczej „metody terapeutyczne”, 
a wśród nich poznawczo-behawioral-
ne terapie uzależnień, dialog motywu-
jący, krótką interwencję, zapobieganie 
nawrotom, wsparcie społeczne (Miller, 
2013). W książce pod red. Jabłońskie-
go i in. wymienione są różne metody, 
od farmakologicznych po redukcję 
szkód, a wśród nich podaje się psy-
choterapię umieszczoną w rozdziale 
„psychologiczne metody w leczeniu 
uzależnień”. Nawet w książce Mel-
librudów, której tytuł „Integracyjna 
psychoterapia uzależnień” powinien 
sugerować, że będzie w niej mowa 
o psychoterapii jako metodzie lecze-
nia osób uzależnionych, znajdują się 
raczej opisy postępowania „struktu-
ralizującego” kolejne „etapy” procesu 
zdrowienia. 

JAKA JEST DZIŚ 
PSYCHOTERAPIA 
UZALEŻNIEŃ? 

Czy stanowi ona jedną ze składo-
wych form terapii, czy też jest nieco 
inaczej definiowana i zawiera w defi-
nicji oddziaływania mające na celu dy-
daktykę (dostarczanie nowej wiedzy), 
wsparcie społeczne, wykonywanie za-
lecanych „zadań”?

Dotychczasowa terapia osób 
uzależnionych od substancji psy-
choaktywnych nawiązuje do wie-
dzy, wyników badań empirycznych 
i doświadczeń własnych. Wydaje się, 
że w praktyce klinicznej, opartej nawet 
na różnych modelach, psychoterapia 
jest jedną z wielu stosowanych metod 
terapeutycznych. Zresztą dzieje się 
tak zgodnie z zaleceniem Polskiego 
Towarzystwa Psychiatrycznego, że po-
winna być „integralną” częścią progra-
mu terapeutycznego.

Wydaje mi się, że po wielu latach 
doświadczeń klinicznych, opierając 
się na wynikach badań empirycznych, 
odwołując się do dotychczasowego 
dorobku wybitnych specjalistów z za-
kresu terapii osób uzależnionych i do 
wyników badań empirycznych, warto 
skupić się na refleksji nad programami 
leczenia osób uzależnionych, w tym 
nad miejscem i rolą, jaką powinna speł-
niać w tym programie psychoterapia. 

Zdaję sobie sprawę, że istnieje obec-
nie tendencja do nazywania wszelkich 
oddziaływań psychologicznych mia-
nem „psychoterapii”. W mojej ocenie 
to nie jest słuszne. Psychoedukacja, 
oddziaływania motywujące, treningi 
umiejętności społecznych, treningi ra-
dzenia sobie z głodem, uczenie się za-
pobiegania nawrotom, psychoterapia 
są bardzo ważne, ale to różne rodzaje 
programu terapii osób uzależnionych. 

Kluczowe jest świadome i zamie-
rzone wpisanie ich do standardów 
postępowania terapeutycznego, iden-
tyfikacja ich specyfiki, potrzeby i czasu 
ich zastosowania, miejsca w „modelu” 
leczenia osób uzależnionych. Progra-
my szkolenia, przygotowujące specjali-
stów do leczenia osób uzależnionych, 
powinny chyba uwzględniać tę różno-
rodność, a nie identyfikować wszystkie 
takie oddziaływania jako „psychotera-
pię uzależnień”. Wydaje się, że obecnie 
poszczególne zespoły terapeutyczne 

same muszą „wypracowywać” takie 
standardy. Często wprowadzają wszyst-
ko, co jest im znane, do programu le-
czenia wszystkich swoich pacjentów, 
zapominając trochę o zasadzie „dopa-
sowania” terapii do pacjenta (por. Mil-
ler, 2014). Czy można byłoby stworzyć 
warunki do dyskutowania nad takimi 
standardami, nad programami mo-
nitorującymi ich praktyczne znacze-
nie, a w konsekwencji na rozumienie 
procesu leczenia osób uzależnionych 
jako „świadomych i zamierzonych” 
oddziaływań? 

Psychoterapia jest ważną częścią 
terapii osób uzależnionych, ale nie 
jedyną formą terapii. To, jaka ona po-
winna być, na jakim etapie leczenia 
powinna być stosowana, jak powinien 
przebiegać proces psychoterapii, jakie 
są wspólne i odrębne cele psychote-
rapii indywidualnej, grupowej, psy-
choterapii rodzin – to ważne pytania 
w kontekście wypracowywania „stan-
dardów” skutecznych oddziaływań 
wobec osób uzależnionych.

JAN CZESŁAW 
CZABAŁA
Jest profesorem psychologii 
w Instytucie Psychologii 
Akademii Pedagogiki 
Specjalnej w Warszawie, 
psychoterapeutą z ponad 
40-letnim stażem klinicz-
nym, superwizorem psycho-
terapii. Współpracuje od 
wielu lat z PARPA i KBPN 
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Pod nazwą „psychoedukacja” kryją 
się zaplanowane lub spontanicz-
ne działania dostarczające wiedzy 

i doświadczeń pomagających pacjentom 
lepiej radzić sobie z trudnościami, emo-
cjami, relacjami. Mogą być one realizo-
wane w kontakcie indywidualnym i pod-
czas sesji grupowych poprzez:

• edukację polegającą na upo-
wszechnianiu wiedzy psycho-
logicznej lub medycznej, pro-
wadzoną najczęściej metodami 
aktywnego uczenia się (warsztaty, 
dyskusje, wykłady),

• treningi służące rozwojowi osobi-
stemu, kształcące określone umie-
jętności: interpersonalne, asertyw-
ności, komunikacji, radzenia sobie 
z emocjami itp.

Celem psychoedukacji w leczeniu 
osób uzależnionych jest lepsze zrozumie-
nie przez pacjenta swojego zaburzenia 
oraz wzmocnienie jego mocnych stron 
i zasobów w radzeniu sobie z nim, by sku-
teczniej zapobiegać nawrotom i poprawić 
jakość swojego funkcjonowania. Mogą to 
być działania realizowane w różnych eta-
pach procesu leczenia, jako jedna z metod.

W ofertach polskich placówek leczenia 
uzależnienia od alkoholu psychoedukacja 
w obu formach (jako przekaz wiedzy oraz 
treningi umiejętności) zajmuje od zawsze 
znaczącą pozycję. W strukturalno-strate-
gicznych programach psychoterapii nie-
odłącznym składnikiem oddziaływań we 
wszystkich etapach leczenia są wykłady, 
prezentacje filmów, lektury, zaś w póź-
niejszych etapach – treningi umiejętności 
psychologicznych i społecznych służące 
zdrowieniu (Mellibruda i Sobolewska-Mel-
libruda, 2006).

NAUCZANIE MAŁO 
EFEKTYWNE

Badania efektywności stosowania 
różnych metod w programach terapii 
zaburzeń związanych z używaniem al-
koholu dowodzą, że edukacja pacjentów 
uzależnionych od alkoholu, skoncentro-
wana na przekazywaniu im wiedzy jest 
nieskuteczna (Anderson, Gual i Colom, 
2007), zaś treningi umiejętności ocenia-
ne są jako skuteczne (Anderson i inni, 
2007; Miller, Forcehimes i Zweban, 2014; 
Miller, 2013).

W psychoedukacji nie chodzi bo-
wiem o to, aby odbiorca dowiedział się 
czegoś nowego czy poszerzył swoją świa-
domość, lecz aby zechciał z przekazywa-
nych mu informacji skorzystać, zmie-

niając swoje nastawienie i zachowania. 
Samo dostarczanie wiedzy nie wystar-
czy, aby pacjenci lepiej rozumieli siebie 
i stosowali nowe sposoby radzenia sobie 
w życiu. Warto się zatem zastanowić, 
czy nie skorygować dotychczasowych 
sposobów edukowania pacjentów. Nie 
chodzi o to, aby całkowicie wyelimino-
wać przekaz wiedzy czy informacji z pro-
gramów leczenia zaburzeń związanych 
z używaniem alkoholu, ale by poddać 
krytycznej ocenie wartość stosowanych 
dotychczas oddziaływań, zwłaszcza pro-
gramowych wykładów, które w zapla-
nowany sposób przekazują pacjentom 
dużo informacji niezależnie od stopnia 
ich gotowości do zmiany, potrzeb, moż-
liwości poznawczych i rzeczywistego 

Jadwiga Fudała

Trzeba wiedzieć, kiedy przekazywać pacjentowi wiedzę, a kiedy się od tego powstrzymać. Zadanie 
to wymaga nie tylko dobrego wykształcenia terapeutów, ale też empatii, umiejętności interpersonal-
nych, w tym również umiejętności pracy z grupą

PSYCHOEDUKACJA 
W TERAPII OSÓB 
UZALEŻNIONYCH
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zainteresowania. Takie nauczanie ex 
cathedra, zwłaszcza w początkowych fa-
zach leczenia (na OLAZAch, w grupach 
wstępnych), kiedy pacjenci mają znacz-
nie osłabione zdolności poznawcze i naj-
częściej nie rozważają jeszcze na poważ-
nie decyzji o zmianie wzoru spożywania 
alkoholu, ma bardzo małą efektywność. 
Czas poświęcony na taką edukację le-
piej zastąpić działaniami wydobywają-
cymi i wzmacniającymi motywację do 
zmiany: analizę aktualnych problemów 
pacjentów, rozpoznanie potrzeb, bilans 
korzyści i strat wynikających z dotych-
czasowego funkcjonowania, budowanie 
wizji zmiany i wspieranie nadziei, że jest 
ona możliwa, wzmacnianie poczucia 
samoskuteczności i odpowiedzialności. 
Być może doświadczenia wynikające 
z prowadzenia pracy terapeutycznej 
online w czasie pandemii pomogą tera-
peutom przemyśleć na nowo zawartość 
programów terapeutycznych w ich pla-
cówkach, odejść od sztywnych schema-
tów edukowania ex cathedra na rzecz 
bardziej elastycznych i skutecznych me-
tod przekazywania pacjentom przydat-
nych informacji.

Edukowanie pacjentów może być 
bardziej efektywne, jeśli ma charakter 
spontaniczny i jest uzasadnione kon-
tekstem sytuacji, np. gdy pacjent pyta, 
a terapeuta odpowiada na jego pytanie, 
lub kiedy w toku rozmowy pojawia się 
temat wart pogłębienia. Warunkiem sku-
tecznego edukowania jest to, że zanim 
przekażemy pacjentowi jakąś niewielką 
porcję informacji, powinniśmy spytać 
go, czy ma wiedzę na ten temat i dopy-
tać, czy chciałby dowiedzieć się czegoś 
więcej. Zaś po dostarczeniu przez nas 
informacji sprawdzimy, co myśli o tym, 
co powiedzieliśmy, jak teraz ocenia sy-
tuację. Ważne, aby nie wywierać presji, 
że powinien zmienić natychmiast swoje 
dotychczasowe (błędne) myślenie, przy-
znać nam rację.

Takie zasady edukowania opisy-
wane przez Dialog Motywujący (Miller, 
Rollnick, 2014) promują autonomię, 
uruchamiają ciekawość, otwierają pa-
cjenta na nowe treści i pozwalają poddać 
je refleksji. Wtedy pojawia się szansa, 
że informacje zostaną lepiej zapamięta-
ne, przemyślane i w przyszłości wykorzy-
stane na rzecz zmiany.

WYMAGANIA WOBEC OSÓB 
REALIZUJĄCYCH DZIAŁANIA 
PSYCHOEDUKACYJNE

Psychoedukacja wcale nie jest pro-
stym zadaniem, zwłaszcza kiedy zrezy-
gnujemy z przygotowanych wykładów 
na rzecz edukowania kontekstowego. 
Trzeba mieć bardzo dobrze ugruntowa-
ną, aktualną, szeroką wiedzę w określo-
nym obszarze, umiejętnie dokonywać 
wyboru przekazywanych treści, dostoso-
wać język przekazu do możliwości rozu-
mienia odbiorcy oraz potrafić na tyle go 
zaktywizować, aby nie tylko zapamiętał, 
ale by wzbudził w sobie gotowość do 
przyjrzenia się sobie i do eksperymen-
towania z zastosowaniem uzyskanych 
informacji. Trzeba wiedzieć, kiedy prze-
kazywać pacjentowi wiedzę, a kiedy się 
od tego powstrzymać. Zadanie to wy-
maga nie tylko dobrego wykształcenia 
terapeutów, ale też empatii, umiejętności 
interpersonalnych, w tym również umie-
jętności pracy z grupą.

Terapeuci uzależnień nie negują ko-
nieczności doskonalenia zawodowego, 
ale bardziej od poszerzania swojej wie-
dzy, cenią sobie rozwój doświadczenia 
i umiejętności prowadzenia psychotera-
pii. Tu najchętniej kierują swoją aktyw-
ność w zakresie dalszej nauki po otrzy-
maniu certyfikatu i od tego uzależniają 
ocenę osobistych kompetencji zawodo-
wych (Fudała, 2015). Tak, jakby teoria 
w obszarze zaburzeń związanych z uży-
waniem alkoholu i/lub innych substancji 
psychoaktywnych, psychopatologii, psy-
chologii, psychoterapii, w tym psycho-
terapii osób uzależnionych i ich bliskich 
nie była potrzebna terapeutom do pro-
wadzenia psychoterapii. Otóż praktyka 
kliniczna musi opierać się na teoriach, 
paradygmatach, prawidłowościach, wy-
nikach badań. Nie da się tego rozdzielić. 
Terapeuta pracujący z pacjentem musi 
rozumieć jego funkcjonowanie, wiedzieć, 
dlaczego i po co stosuje określone me-
tody. Podejmowanie decyzji w kwestii 
leczenia, w tym psychoterapii, nie może 
opierać się na utrwalonych schematach 
(„bo zawsze tak było”, „bo takie są proce-
dury, standardy”, „bo tak mnie uczono”), 
powielanych praktykach („u nas tak się 
to robi”) czy osobistych teoriach ludz-
kiego zachowania („uważam, że to słusz-
ne”), lecz na nauce, na aktualnej wiedzy 
i obowiązujących paradygmatach (Okun, 
2002; Fudała, 2018).

Poza obowiązkiem uzyskania certyfi-
katu specjalisty psychoterapii uzależnień 
lub instruktora terapii uzależnień tera-
peuci powinni zatem śledzić najnowszą 
literaturę, uczestniczyć w szkoleniach, 
konferencjach i superwizjach. Podjęcie 
nauki w szkołach psychoterapii niewąt-
pliwie poszerza horyzonty, wzbogaca 
warsztat psychoterapeutyczny, zwiększa 
wiedzę na temat zaburzeń psychicznych 
i różnych metod ich leczenia. Ważne są 
też różne formy kształcenia wewnętrzne-
go w zespołach terapeutycznych i samo-
kształcenia. Powyższe zalecenia wydają 
się oczywiste.

Jeśli chcemy być dobrymi terapeuta-
mi, musimy nieustannie gromadzić nie 
tylko doświadczenia kliniczne, ale też 
poszerzać wiedzę w zakresie psychologii, 
psychopatologii, psychiatrii oraz teorii 
(podejść) stanowiących zaplecze prak-
tycznych umiejętności pomagania.

JADWIGA FUDAŁA
jest specjalistą psychoterapii 
uzależnień, terapeutą motywu-
jącym. W latach 2005 – 2020 
kierowała Działem Lecznictwa 
Odwykowego i Programów 
Medycznych PARPA
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Na stronie PARPA od 2017 roku 
widnieją zalecenia opracowane 
przez Zespół Doradców Dyrek-

tora PARPA dotyczące terapii uzależ-
nienia od alkoholu. Wynikają one ze 
zmiany sposobu myślenia o uzależ-
nieniu i możliwościach postępowania 
terapeutycznego. Oparte są na naj-
nowszych badaniach w tym temacie. 
Zalecenia te odchodzą od paradygma-
tu całkowitej abstynencji jako jedynej 
metodzie trzeźwienia, wymuszonej 
na pacjentach uzależnionych, rozumie-
jąc, że dla niektórych z nich programy 
wysokoprogowe są w obecnym mo-
mencie ich życia za trudne. Pozwalają 
ludziom z problemem uzależnienia 
na stawianie sobie własnych celów, 
poszukiwanie własnej drogi trzeźwie-
nia, dokonywanie własnych wyborów. 
W myśleniu o osobach uzależnionych 
terapeuta uzależnień przestaje być po-
stacią dyrektywną, narzucającą swój 
pomysł na zmianę pacjentowi, staje 
się raczej współtowarzyszem wędrówki 
ku zmianie.

TRZY ŚCIEŻKI
W przeciwieństwie do stosowane-

go często w Polsce modelu Minneso-
ta, w którym osoba uzależniona, aby 
rozpocząć terapię, nie musiała być 
w procesie motywacji do zmiany, nowe 
zalecenia opierają się na dialogu mo-
tywującym jako na sprawdzonej i opi-
sanej metodzie nabywania motywa-
cji. Zakładają, za licznymi badaniami, 
że uczestniczenie w terapii uzależnie-
nia jest skuteczniejsze, gdy pacjent sam 
określa swoje cele i możliwości, a tera-
peuta z dyrektywnego staje się osobą, 
która swoją pracę terapeutyczną opiera 
na dobrej relacji. Nowe programy, kom-
patybilne z DSM 5, uwzględniają proces 
uzależnienia, jego rozwój i głębokość, 
dostrzegają, że straty z nim związa-
ne nie są identyczne dla wszystkich, 

że mieszczą się na kontinuum, mają 
różny obraz i dynamikę. Bardzo cenne 
jest to, że zalecenia uwzględniają trzy 
ścieżki leczenia:

1. Całkowitą abstynencję jako naj-
lepszy, najzdrowszy wybór pa-
cjenta;

2. Program Ograniczania Picia dla 
pacjentów lekko lub umiarkowa-
nie uzależnionych, tych, którzy 
nie chcą uczestniczyć w progra-
mie opartym na całkowitej absty-
nencji;

3. Program Redukcji Szkód dla tych, 
których uzależnienie jest ciężkie, 
którzy piją od wielu lat, wielokrot-
nie podejmowali nieudane próby 
leczenia, jednak nie potrafią (nie 
chcą, nie mogą) zaprzestać całko-
wicie picia, którzy mają ogromne 
trudności z pełnieniem ról spo-
łecznych.

Stosowanie się do propozycji PAR-
PA wymaga zmian w programach pla-
cówek, które zajmują się leczeniem 
uzależnień. Ponieważ zalecenia stano-
wią jedynie sugestie i nie ma nakazu 
powszechnego ich stosowania, wiele 
placówek pozostaje na dawnych progra-
mach. Zadziwiająca jest tendencja do 
konserwatyzmu w podejściu do lecze-
nia uzależnień, lęk przed zmianą, nie-
chęć do nowych programów. Wynikają 
one zapewne nie tylko ze zbyt małej 
wiedzy, ale i z poczucia nadmiernej od-
powiedzialności za pacjenta, z potrzeby 
kontrolowania, która wypływa z lęku 
o jego życie i zdrowie, oraz, być może, 
z nieuświadomionych tendencji do bu-
dowania relacji dyrektywnej, w której 
to terapeuta wie, co dla pacjenta bę-
dzie najlepsze.

W relacji podległości pacjenci nie 
mają okazji na budowanie w sobie po-
czucia sprawczości, a obecne w placów-
kach nakazy, zakazy i kary nie sprzyjają 
trzeźwieniu, ale je osłabiają. Od zawsze 

bowiem wiadomo, że to, co działa w pro-
cesie zmiany, to pozytywne wzmoc-
nienia i zachęty. Żeby móc stosować 
w placówkach trzy programy leczenia, 
zespoły terapeutyczne powinny zdobyć 
na ten temat wiedzę, popracować nad 
swoimi postawami wobec uzależnio-
nych, ale także zweryfikować myślenie 
o terapii uzależnienia.

Z badań Justyny Klingemann prze-
prowadzonych w 2014 roku przez IPiN 
w wielu polskich placówkach uza-
leżnień wynika, że ani z wiedzą, ani 
z otwartością na nowe myślenie o pa-
cjencie nie jest najlepiej. Kiedy rozma-
wiamy z terapeutami o metodach sto-
sowanych w ich placówkach, większość 
chętnie przyznaje, że pracuje na dialo-
gu motywującym do zmiany. Ja jednak 
odniosłam wrażenie, że to tylko słowa, 
bo ducha dialogu niespecjalnie widać, 
a bolesna konfrontacja ma się dobrze.

KLASYFIKACJA DSM 5 
A ZMIANY W TERAPII 
LECZENIA UZALEŻNIEŃ

Zakłada się, że uzależnienie wraz ze 
stratami w związku z nim poniesiony-
mi znajduje się na kontinuum i warto 
zastanawiać się nad indywidualnym 
traktowaniem pacjenta, spotykaniem 
się z nim w takim momencie jego ży-
cia, w jakim aktualnie się znajduje, 
a nie w takim, o którym terapeuci my-
ślą, że powinien się znajdować oraz 
dostosowaniem terapii do jego obec-
nego stanu psychofizycznego i aktual-
nych problemów.

W DSM 5 w zaburzeniach związa-
nych z nadużywaniem alkoholu w ba-
daniu dotyczącym jego obrazu klinicz-
nego korzystamy z jedenastu objawów 
klinicznych i trzech stopni jego głęboko-
ści: łagodnego, umiarkowanego i cięż-
kiego, w zależności od natężenia stwier-
dzonych symptomów.

Anna Bakuła

,,Idee mają różne znaczenia w różnych momentach historii. Te, które kiedyś wydawały się szalone, 
niebezpieczne czy niezrozumiałe, w późniejszych czasach okazywały się na tyle prawdziwe, że 
społeczeństwo puszczało w niepamięć czasy, kiedy nie były stosowane.’’

A.Tatarsky

IDZIE NOWE
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Pacjenci łagodnie uzależnieni: dwa 
lub trzy objawy (w DSM 5 nie ma jak 
w DSM 4 nadużywania substancji). 
Można założyć, że pacjenci z lekko na-
silonymi objawami zaburzeń to dawni 
pacjenci nadużywający substancji oraz 
tacy, których objawy kliniczne są mało 
nasilone. Dla tych pacjentów warto wy-
brać inny program terapii niż dla tych, 
których obraz uzależnienia jest ciężki.

Oczywiście, całkowita abstynencja 
jest najzdrowsza, ale jeśli pacjent nie 
chce całkowicie odstawić alkoholu i nie 
ma przeciwwskazań zdrowotnych, to 
lepiej będzie, jeśli zaproponujemy mu 
ograniczanie picia niż z braku oferty 
terapeutycznej i uprzedzeń personelu 
pozostawimy go bez pomocy.

Przypominam tutaj, że z Praw Pa-
cjenta jasno wynika, że ma on prawo do 
leczenia zgodnego z najnowszymi stan-
dardami wiedzy medycznej.

Pacjenci uzależnieni umiarkowanie: 
od czterech do pięciu objawów. Dla tych 
pacjentów wskazany jest program cał-
kowitej abstynencji i na takim progra-
mie mają oni duże szanse zrealizować 
swoje cele. W niektórych przypadkach, 

jeśli nie ma przeciwwskazań, a pacjent 
nie wyraża zgody na całkowitą absty-
nencję, można zastosować Program 
Ograniczania Picia.

Pacjenci uzależnieni ciężko: sześć lub 
powyżej sześciu objawów. To pacjenci 
zgłaszający się wielokrotnie do placó-
wek, niemogący poradzić sobie w wy-
sokoprogowym programie, pijący od 
wielu lat, z dużymi stratami, to osoby, 
które mogą spróbować niskoprogowego 
Programu Redukcji Szkód.

(Wszystkie te programy opisane są 
na stronie PARPA.)

ZMIANY W PROGRAMACH 
LECZENIA

Na stronie PARPA umieszczono 
opracowany przez zespół doradców 
dyrektora PARPA Opis Programów Le-
czenia dla placówek. Oprócz trzech 
ścieżek leczenia dostosowanych do 
obrazu klinicznego uzależnienia pa-
cjenta oraz jego potrzeb pojawiają się 
zmiany programowe. Zaleca się przed 
rozpoczęciem terapii podstawowej 
prowadzenie grup motywujących do 
zmiany lub, jeśli to niemożliwe, psy-

choterapii indywidualnej nastawionej 
na wzbudzenie w pacjencie motywacji 
do zmiany. Czas realizacji programu 
diagnostyczno – motywującego to je-
den miesiąc. To szalenie istotne, aby 
do programu podstawowego pacjenci 
przystępowali po dokładnej diagnozie 
i wstępnie zmotywowani. Piszę „wstęp-
nie”, ponieważ motywacja to proces 
podlegający zmianom, nie jest czymś 
nabytym raz na zawsze, lecz czymś, nad 
czym pacjenci pracują na różnych eta-
pach terapii.

PROGRAM NAKIEROWANY 
NA ABSTYNENCJĘ

Etap terapii podstawowej:
Po etapie diagnostyczno-moty-

wacyjnym rozpoczyna się etap terapii 
podstawowej. Tu pojawiają się cele 
nieco różniące się od tych powszechnie 
w placówkach realizowanych. Według 
zaleceń, na tym etapie terapii pacjent 
ma do zrealizowania następujące cele:

1. Uzyskanie świadomości istnienia 
problemów wynikających z uży-
wania substancji psychoaktyw-
nych i zachowań kompulsyw-
nych oraz korzyści wynikających 
ze zmiany.

2. Podjęcie decyzji o zachowywaniu 
abstynencji od alkoholu i innych 
substancji psychoaktywnych oraz 
o powstrzymywaniu się od zacho-
wań kompulsywnych.

3. Wspieranie wczesnej abstynen-
cji i zdolności do samokontroli (tu 
mamy rozpoznawanie i sposoby 
radzenia sobie z głodem alkoho-
lu i wzmacnianie poczucia spraw-
czości).

4. Uzgodnienie i przyjęcie pla-
nu zmiany.

5. Nauka zapobiegania powrotom 
do destrukcyjnych zachowań.

6. Wzmacnianie motywacji do lecze-
nia.

7. Wzmacnianie zachowań prozdro-
wotnych i prospołecznych (sa-
moopieka, praca, podejmowanie 
ról społecznych).

Czas trwania tego etapu terapii: do 
dziewięciu miesięcy.

Etap dalszego zdrowienia i rozwoju 
osobistego (tzw. terapii pogłębionej).

Cele terapii:
1. Ponowna diagnoza obszarów pro-

blemowych i zasobów.
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2. Rozpoznanie i zmiana 
mechanizmów funkcjono-
wania psychologicznego, 
w tym mechanizmów le-
żących u podłoża uzależ-
nienia, w obszarach:
a) emocji (m.in. sposo-

by regulacji emocjo-
nalnej),

b) procesów wolicjonal-
nych (kontynuacja do-
skonalenia zdolności 
w zakresie samokon-
troli, samoregulacji, 
decyzyjności i odpo-
wiednich procesów po-
znawczych; wzmoc-
nienie racjonalnego 
myślenia, wzmocnie-
nie kontroli poznaw-
czej emocji),

c) stosunku do samego 
siebie (dalsze wzmacniania po-
czucia samoskuteczności, bu-
dowanie realnego obrazu sie-
bie, troszczenie się o siebie, 
wzmacnianie zasobów osobi-
stych i integracji wewnętrznej),

d) egzystencjalnym (sensu życia, 
wartości, celów życiowych).

Zauważmy, że nie ma tu żadnego 
wskazania, w jakim nurcie mamy pra-
cować z pacjentem, nie ma rozbrajania 
„psychologicznych mechanizmów uza-
leżnienia”, ale jest praca nad jego me-
chanizmami obronnymi.

2. Rozwijanie i doskonalenie w ob-
szarze:
a) relacji interpersonalnych (m.in. 

poprawa relacji z bliskimi),
b) umiejętności społecznych (m.in. 

komunikacji, asertywności),
c) pełnienia ról społecznych (ro-

dzinnych, zawodowych).
Czas trwania: do dwunastu miesięcy.
Zauważyć należy, że nie ma tu ko-

nieczności stosowanych powszechnie 
trzech kierunków terapii: bezsilno-
ści, tożsamości alkoholowej i głodu, 
a ośrodki pracują w wybranym przez 
siebie nurcie psychoterapeutycznym.

Kiedy będziecie to czytać, u wielu 
z was pojawi się natychmiast pytanie, 
co zatem z  tożsamością alkoholika/
narkomana, nad którymi tyle lat pra-
cowaliśmy w lecznictwie związanym 
z uzależnieniami. Myślę, że to sztuczny, 
wymuszony na pacjentach twór. Nie 
istnieje coś takiego jak tożsamość alko-

holika dana komuś z góry, przypięta jak 
łata do rękawa. Ludzie sami określają 
swoje tożsamości i raczej nikt nie powi-
nien kazać im powtarzać słów ,,jestem 
alkoholikiem’’, wierząc, że to go leczy. 
Złudna jest nadzieja, że jak będzie stale 
to powtarzał, to przyjmie tożsamość al-
koholika i stanie się cud. Warto dążyć do 
rozpoznania przez pacjenta problemu 
z substancjami, odniesienia się do nie-
go, wyciągnięcia wniosków dla siebie. 
Warto dążyć do tego, żeby pacjent zoba-
czył, co się z nim dzieje na obecnym eta-
pie życia, żeby to nazwał. Istotne, żeby 
odniósł się do własnych tożsamości: 
ojca, męża, pracownika czy innych.

Narzucona tożsamość jest krucha 
i szybko się rozpada, o ile po skończe-
niu terapii się jej nie wzmacnia. Warto 
usłyszeć słowa pacjentów, którzy mówią 
często: ,,czuję, że warto, żebym pamiętał 
swoją przeszłość, rozumiał ograniczenia 
związane z moim piciem/braniem, ale 
nie chcę mówić o sobie tak, jak mi za-
leca się na terapii, że jestem… szczęśli-
wym i dumnym alkoholikiem, nie chcę 
tej nadanej mi na całe życie łaty”.

Problem bezsilności, bardzo trudny 
i wymagający sporo od pacjenta, mało 
dla niego, i zresztą dla terapeutów, zro-
zumiały być może warto zastąpić pracą 
nad objawem upośledzenia (nie utraty) 
kontroli nad piciem i wyciągania z tego 
wniosków. Warto jak w terapii poznaw-
czo-behawioralnej pracować nad zwięk-
szaniem poczucia sprawczości u osób 
uzależnionych, tak aby mogły uwierzyć, 
że potrafią.

INNY STYL TERAPII
Należałoby też zwrócić 

uwagę na zmieniający się styl 
uprawiania terapii. Dzięki obec-
ności wśród nas profesora Cze-
sława Czabały, dzięki książkom 
Y. Yaloma i W. Millera zrozu-
mieliśmy, jak ważna w pracy 
terapeutycznej z pacjentem jest 
jakość relacji, którą z nim zawią-
zujemy, że relacja leczy. Zaczy-
namy też, choć bardzo powoli, 
odchodzić od języka, który 
stygmatyzuje. Odchodzimy od 
bolesnej konfrontacji, w której 
to terapeuta był wszechwie-
dzącym, często karzącym bo-
giem, na rzecz pozostawiania 
pacjentowi przestrzeni do sa-
modzielnego stawiania sobie 
celu terapii. Towarzyszymy, 

wspieramy, wzmacniamy, motywujemy. 
Zaczynamy czuć i rozumieć potrzebę 
indywidualizacji programu terapii. Wie-
lu z nas kształci się w profesjonalnych 
szkołach psychoterapii.

Dla mnie ważne jest też to, że zaczy-
namy dostrzegać Prawa Pacjenta. Już 
nie jest tak łatwo wyrzucić kogoś z te-
rapii za to, że ma aktywny objaw przy-
musu picia, że złamał abstynencję. 
Idzie nowe, powolutku, ciężko, ale staje 
się widoczne.

ANNA BAKUŁA
jest psychologiem, specjalist-
ką psychoterapii uzależnień
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Od ponad roku procesem certyfikacji 
terapeutów uzależnień zarządza Kra-
jowe Biuro ds. Przeciwdziałania Nar-
komanii. Co wydarzyło się w ciągu 
tego czasu?

Od jesieni 2019 roku organizujemy cer-
tyfikację terapeutów z obu nurtów, czyli z ob-
szaru uzależnienia od alkoholu i narkotyków 
oraz, o czym warto pamiętać, uzależnień be-
hawioralnych. Praca nad koordynacją szko-
leń, wydawaniem statusów osób w procesie 
certyfikacji, prowadzeniem egzaminów certy-
fikacyjnych została mocno naznaczona sytu-
acją pandemii. Podmioty szkolące w większo-
ści przypadków podjęły decyzję o przejściu 
na zdalną formę prowadzenia zajęć, niektóre 
na początku pandemii wstrzymały czasowo 
realizację szkoleń. Sytuacja była dla wszyst-
kich trudna, nowa, nikt z nas nie miał do-
świadczenia w prowadzeniu szkoleń przez 
internet. Potem wszyscy uświadomiliśmy so-
bie, że koronawirus zostanie z nami na długo 
i trzeba się do tego wszystkiego przystosować, 
w tym przejść na zdalne formy kształcenia.

Dzisiaj już całe szkolenia odbywają się 
przez internet?

To zależy od podmiotu szkolącego, ale 
w większości przypadków te zajęcia, które 
można w takiej formie przeprowadzić, tak są 
realizowane. Nie dotyczy to staży klinicznych. 
Zdecydowana większość placówek zawiesiła 
programy stażowe na co najmniej kilka mie-
sięcy, ze względu na dobro swoich pacjentów 
i zgodnie z rekomendacjami Krajowego Biura. 
Dopiero w tej chwili staże są powoli przywra-
cane, choć pogorszenie sytuacji epidemicznej 
może w każdej chwili to zmienić.

Obecnie placówki stażowe stawiają do-
datkowe wymogi dla stażystów, na przykład 
w niektórych przyjmowani są wyłącznie sta-
żyści już zaszczepieni lub tacy, którzy mają 
ujemny wynik testu na covid-19.

Testy mają szczególnie duże znaczenie 
dla staży odbywanych w placówkach stacjo-

narnych. Przyjęcie na staż osoby, która ma ne-
gatywny wynik testu i która nie opuszcza pla-
cówki stażowej przez cały okres trwania stażu, 
znacznie zmniejsza ryzyko transmisji wirusa.

W jaki sposób prowadzi się super-
wizje?

Zazwyczaj zdalnie. To również dla wielu 
superwizorów okazało się nowym doświadcze-
niem, bo jednak przed pandemią nie mieliśmy 
zwyczaju prowadzić superwizji przez internet.

Myślę, że większość z nas miała negatyw-
ną opinię na temat prowadzenia superwizji 
w ten sposób, uważano, że jest ona co najmniej 
mniej skuteczna.

Życie wymusiło jednak zamianę spotkań 
rzeczywistych na wirtualne. Wtedy okaza-
ło się, że mimo ograniczeń, jakie oczywiście 
w pracy przez internet są, to jednak taka su-
perwizja ma sens i umożliwia bieżące oma-
wianie problemów i pracy z pacjentami.

Więcej trudności mieli sami słuchacze, 
zwłaszcza niezatrudnieni w placówkach le-
czenia uzależnień. Żeby prowadzić superwizję, 
trzeba pracować z pacjentami i w ten sposób 
gromadzić materiał do omawiania na super-
wizji. Tymczasem w sytuacji, w której więk-
szość placówek nie przyjmowała stażystów 
czy wolontariuszy, nie mieli oni dostępu do 
pacjentów. W takich przypadkach superwi-
zję trzeba było przełożyć do czasu, gdy słu-
chacz znalazł odpowiednie miejsce do pracy 
z pacjentami.

Jak w czasie pandemii odbywały się eg-
zaminy?

Tu także pandemia pokrzyżowała nam 
plany. Egzamin pisemny w sesji wiosennej, któ-
ry miał być w marcu, przeprowadzono dopiero 
na początku sierpnia.

Jego organizacja wymagała od Krajowego 
Biura wypracowania procedur, które zapewniłyby 
odpowiedni poziom bezpieczeństwa zarówno zda-
jącym jak i członkom Komisji. Odpowiednie proce-
dury zostały przygotowane przez Krajowe Biuro we 
współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym, 
m.in. ponad stuosobowa grupa zdających była po-
dzielona na dwie mniejsze grupy, dystans między 
zdającymi wynosił dwa metry, zdający musieli 
przyjść odpowiednio wcześniej w mniejszych gru-
pach, aby zarejestrować się i nie tworzyć zgroma-
dzenia przed egzaminem itd.

Po egzaminie pisemnym przeprowadzono 
egzamin ustny, przesunięty z czerwca na wrze-
sień. Zdecydowaliśmy, że egzamin ustny od-
będzie się w formie zdalnej, co budziło pewne 
wątpliwości zarówno członków Komisji Egza-
minacyjnej, jak i części osób przystępujących do 
egzaminu. Jednak to doświadczenie pokazało, 
że formuła zdalna egzaminu ustnego była opty-
malna, biorąc pod uwagę okoliczności.

Tak więc w sesji jesiennej powtórzyliśmy ten 
schemat i egzamin pisemny odbył się w trady-
cyjnej formule, zaś ustny w formie zdalnej.

Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowań 
do egzaminu w sesji wiosennej w bieżącym 
roku. Liczymy się z tym, że egzamin pisem-
ny zaplanowany na dzień 24 kwietnia może 
zostać przesunięty w związku z sytuacją 
epidemiczną. Oczywiście słuchacze zostaną 
o tym poinformowani z odpowiednim wy-
przedzeniem, dlatego zachęcamy do śledze-
nia naszej strony internetowej.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z kwietnia 2019 r. zakłada integrację 
dwóch dotychczasowych systemów 
szkoleń. W jaki sposób ten proces od-

Rozmowa z Bogusławą Bukowską, Wicedyrektorem Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii

Organizacja szkoleń certyfikacyjnych i przeprowadzanie egzaminów, pomoc placówkom w pande-
micznych czasach, wypracowanie standardów superwizji dla nowych szkoleń w dziedzinie uzależnień 
i wspólnego kodeksu etyki ‒ to najważniejsze zadania, które obecnie podejmuje Krajowe Biuro ds. 
Przeciwdziałania Narkomanii

W KIERUNKU INTEGRACJI
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bywa się, jakie działania podjęło Krajo-
we Biuro?

Biuro opracowało wspólny dla wszystkich 
podmiotów szkolących standard wymagań, 
jakie powinny spełniać, realizując szkolenia 
w dziedzinie uzależnień. Na podstawie wy-
pracowanych kryteriów przeprowadzono dwa 
postępowania konkursowe – pierwsze w roku 
2019 oraz drugie w 2020.

W wyniku postępowań konkursowych 
wyłoniono trzynaście podmiotów szkolących, 
które prowadzą szkolenia w dziedzinie uzależ-
nień. Obecnie toczy się kolejne postępowanie 
konkursowe z terminem rozstrzygnięcia do 16 
czerwca 2021 roku. Podmioty szkolące wyło-
nione w toczącej się procedurze konkursowej 
rozpoczną szkolenia w bieżącym roku.

Opracowano także procedury odbywa-
nia superwizji klinicznej dla nowych szkoleń. 
Ustalanie procedur odbyło się we współpracy 
z superwizorami, podmiotami szkolącymi 
oraz PARPA. Tak szerokie grono specjalistów 
umożliwiło wypracowanie wspólnego stan-
dardu realizacji superwizji klinicznej odno-
szącego się do bardzo wielu ważnych aspek-
tów m.in. rozumienia przedmiotu superwizji 
w procesie szkolenia w dziedzinie uzależnień, 
zasad zaliczania superwizji, jej zakresu oraz 
organizacji. W przyjętej procedurze wszyscy 
superwizorzy mieli możliwość wypowiedze-
nia się na temat opracowanych zasad.

Proces uzgodnień przebiegał w dwóch 
etapach. Najpierw to wskazani przez pod-
mioty szkolące superwizorzy uczestniczyli 
w przygotowaniu zasad, a następnie wszyscy 
inni superwizorzy mieli możliwość wypowie-
dzenia się na temat przygotowanego projektu. 
Podobnie Biuro zorganizowało proces opraco-
wywania zasad odbywania stażu kliniczne-
go. Zarówno zasady odbywania superwizji 
klinicznej, jak i stażu klinicznego są dostępne 
na stronie Krajowego Biura.

Chciałabym podkreślić merytoryczny 
wkład, dużą życzliwość oraz wolę znalezienia 
najlepszych rozwiązań u wszystkich partne-
rów, którzy uczestniczyli w tych procesach: 
superwizorów, kierowników podmiotów szko-
lących, przedstawicieli ośrodków stażowych 
oraz PARPA.

W nurcie terapii uzależnienia od narko-
tyków było do tej pory mniej pracy z ro-
dzinami niż w ośrodkach skupiających 
się na terapii uzależnionych od alkoho-
lu, co miało przełożenie na superwizję. 
Z czego to mogło wynikać?

Chyba z nieco innego profilu samych pacjen-
tów. Osoby dorosłe uzależnione od narkotyków 
często są oderwane od swoich rodzin, relacje 

bywają zerwane. Bardzo często dorosły pacjent 
uzależniony od narkotyków po terapii zmienia 
miejsce zamieszkania, relacje tym bardziej mogą 
się rozluźniać. W terapię tych osób rodziny często 
angażują się mniej niż w przypadku uzależnio-
nych od alkoholu. Możliwe, że stąd też uboższa 
oferta pracy z rodzinami ze strony placówek 
dla dorosłych.

Z kolei w przypadku dzieci i młodzieży 
uzależnionej od narkotyków trudno wyobrazić 
sobie efektywną pracę z dzieckiem bez współpra-
cy z rodzinami. W placówkach dla dzieci i mło-
dzieży oferta dla rodziców jest bardzo ważna 
i dostępna.

Jakie jeszcze wyzwania stoją przed 
Krajowym Biurem w najbliższym roku?

Przede wszystkim opracowanie egzami-
nu dla szkoleń realizowanych na podstawie 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z kwietnia 
2019 r.

W porozumieniu z podmiotami szkolący-
mi Krajowe Biuro powołało grupę specjalistów, 
która zajmuje się przygotowaniem egzaminu. 
Egzamin musi odpowiadać poszerzonym tre-
ściom kształcenia, stąd potrzeba weryfikacji 
pytań już istniejących w obu nurtach szkoleń 
oraz przygotowania nowych. Dysponując tak 
opracowaną pulą pytań, należy je ponownie 
ocenić pod kątem stopnia trudności, tak aby 
w zestawach egzaminacyjnych znajdowały się 
pytania o różnym stopniu złożoności.

Egzamin wymaga także refleksji i dyskusji 
w odniesieniu do jego ustnej części i oceny stu-
diów przypadku. To zadanie jest jeszcze przed 
nami w nadchodzących miesiącach.

Czy na ten rok planowane są wspól-
ne inicjatywy Krajowego Biura i PARPA? 
Powiedziałabym, że planowane są wspólne 
działania dla środowisk skupionych wokół 
Krajowego Biura i PARPA. Chcielibyśmy wspól-
nie opracować jeden kodeks etyki, który będzie 
wyznaczał standardy pracy terapeutów z obu 
nurtów. Taka propozycja była już wcześniej 
rozważana, ale w związku z integracją procesu 
szkoleń nabrała ona znowu aktualności i mam 
nadzieję, że w tym roku taki kodeks zostanie 
opracowany, tym bardziej że wszystkie strony 
dostrzegają sens i wagę tego przedsięwzięcia.

Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, 
że dyskusja, która toczy się między specjali-
stami z dotychczasowych odrębnych nurtów 
szkoleń w kontekście ich integracji, prowadzi do 
wypracowania lub klaryfikacji tego, jak środo-
wiska rozumieją pewne procesy w szkoleniu, ale 
nie tylko, także w terapii uzależnień. Wydaje 
się, że to ogromna wartość, na którą składa się 
doświadczenie i dorobek osób związanych z le-
czeniem uzależnienia od alkoholu, narkotyków 

oraz uzależnień behawioralnych. Dużo od sie-

bie nawzajem czerpiemy, uczymy się na wza-

jemnych doświadczeniach. Jestem przekonana, 

że ten proces zbliżania się obu nurtów przynosi 

korzyści środowisku terapeutów, słuchaczom 

szkoleń i pacjentom. W perspektywie czasu ko-

rzyści te będą jeszcze bardziej oczywiste.

Jakie kłopoty najczęściej mają placów-
ki w pandemii? Czy mogą liczyć na po-
moc Krajowego Biura?

Oczywiście, na bieżąco monitorujemy sy-

tuację, prowadzimy spotkania online z kierow-

nikami ośrodków, poradni, programów ogra-

niczania szkód zdrowotnych czy placówek 

profilaktycznych. Sposób, w jaki placówki 

radziły sobie z sytuacją pandemii, uważam 

za imponujący.

Wielokrotnie nie było czasu na to, aby kie-

rownicy czekali na rozstrzygnięcia czy zalece-

nia ,,z góry”, musieli sami podejmować decyzje 

w zupełnie nowej rzeczywistości. Najczęstsze 

problemy placówek Biuro przedstawiło na gru-

dniowym posiedzeniu Rady ds. Przeciwdziała-

nia Narkomanii.

Wśród trudności zgłaszanych przez pla-

cówki lecznicze były na przykład kłopoty z re-

alizacją zakontraktowanych świadczeń terapii 

grupowej w tradycyjnej formule, z organizacją 

pracy placówek, nawet z zapewnieniem cią-

głości realizacji świadczeń, w przypadku 

gdy doszło do zakażenia personelu wirusem 

SARS-CoV-2.

Podjęliśmy wiele skutecznych interwencji 

w różnych sprawach związanych z realizacją 

świadczeń. I znowu wypada podkreślić, że ten 

front działań był wspólnie podejmowany przez 

PARPA, Biuro, placówki lecznicze oraz organi-

zacje pozarządowe. Ustalaliśmy stanowisko 

i jednym głosem rekomendowaliśmy działa-

nia, które powinny być podjęte przez NFZ czy 

MZ. W dalszym ciągu w każdej chwili placów-

ki mogą zgłaszać się do nas z problemami, któ-

re, mam nadzieję, uda się wspólnie rozwiązać.

Dziękuję za rozmowę.
rozm. Agata Lato

BOGUSŁAWA BUKOWSKA
jest dr n. med. psychologiem, specjalistą psychotera-
pii uzależnień z kilkunastoletnim doświadczeniem 
w psychoterapii osób uzależnionych i ich bliskich, 
członkiem Komitetu Zarządzającego Europejskiego 
Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii.
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NASZE DOŚWIADCZENIA 
Z PANDEMII – ROK PÓŹNIEJ
Przed rokiem po raz pierwszy poprosiliśmy naszych Czytelników o refleksje, jak pandemia zmieniła pracę ośrodków 

stacjonarnych, poradni. Wtedy wszystko było nowe, niewiadome, uczyliśmy się pracować zdalnie, przyjmować pa-
cjentów, prowadzić grupy. Piętrzyły się problemy nie tylko merytoryczne, ale również finansowe czy techniczne.

Dzisiaj większość tych trudności jest już opanowana, z wyjątkiem jednej – coraz bardziej doskwiera nam brak realnych 
kontaktów, możliwości bycia blisko drugiego człowieka, nadziei na powrót do świata, jaki znaliśmy przed pandemią covid-19.

Być może poziom lęku obniżył się, między innymi dzięki szczepieniom, doświadczyliśmy jednak wielu strat, a przy-
szłość wciąż jest pełna niewiadomych. Żyć trzeba jednak dalej i pomagać ludziom, którzy potrzebują nas jak chyba ni-
gdy wcześniej.

Rok 2020 – nieprzewidywalny, 
osaczający czas epidemii, nio-
sący kryzys związany z zagroże-

niem życia i zdrowia pacjentów, terapeu-
tów i superwizorów. Okres, gdy fizyczna 
obecność i towarzysząca jej mentalna 
bliskość stała się niebezpieczna, generu-
jąca nieufność i strach. Czas, po którym 
wzmaga się tęsknota za drugim człowie-
kiem i wzbiera złość na ograniczenia. 
W takim świecie utarte schematy i tera-
peutyczne narzędzia stały się niewystar-
czające, zaś pomieszczanie lęków i de-
presji pacjentów jest utrudnione przez 
własne obawy, depresje, kryzysowe 
wyczerpanie terapeutów, doświadczają-
cych podobnych strat i ryzyk…

Nasza „druga linia frontu walki 
z pandemią” trwa. Dotyka nas zarówno 
poprzez konieczność pracy w bezpo-
średnim kontakcie, zwłaszcza w od-
działowych strukturach, jak i tworząc 
wyzwania dla settingu i podejmowa-
nia psychoterapii w zdalny sposób, 
by ograniczyć straty związane z prze-
rwaniem leczenia i brakiem dostępu 
do pomocy naszych pacjentów. Wielu 
z nas choruje, niektórzy poważnie, są 
tacy, którzy zmarli z powodu Covid-19.

Tej dzielności naszej „drugiej linii nie 
widać”, kryje się w cieniu zmagań szpita-
li jednoimiennych, nienadążających do 
chorych karetek, codziennych medial-
nych informacji o nowych restrykcjach 
i problemach ze szczepieniami. Ta dziel-
ność jest częścią naszego chronicznego 
doświadczenia wysiłku ochrony tego, 
co ważne w naszej pracy – rzetelnego 
leczenia naszych pacjentów, utrzymania 
oferty ośrodków, współpracy w zespole, 
dobrego przywództwa szefów.

Do tego dołóżmy egzotykę niezbęd-
nych rytuałów sanitarnych, zabiegów, 
które wspierają nadzieję, że nas to nie 
dotknie oraz nieustający wysiłek re-
alizacji kontraktów i naciągania krót-
kiej kołderki finansów uszczuplonych 
przez pandemiczne wydatki.

W krótkim czasie, najczęściej 
na własną rękę, uczyliśmy się, jak ukła-
dać warunki psychoterapii osób uza-
leżnionych oraz członków ich rodzin, 
odkrywając i tworząc nieznane lądy 
połączeń online.

***
Wirusowe zagrożenie burzy w nas 

kolejne bastiony – zaczęliśmy przekra-

czać tabu pracy indywidualnej, diagno-
zowania, a nawet prowadzenia niektó-
rych grup przez ekran.

Z jednej strony nasililiśmy kon-
trolę (mierzenie temperatury, wywiad 
epidemiczny), staliśmy się bardziej 
transparentni (trzeba czasem ujawnić 
pacjentowi, że chorujemy, że się za-
szczepiliśmy itp.).

Z drugiej zaś, oddaliśmy w ręce 
pacjentów część odpowiedzialności 
za warunki odbywającej się terapii. 
Chodzi o miejsce, z którego z nami się 
łączą, poufność w pracy online, odpo-
wiedzialność wobec grupy w sytuacji 
koniecznej kwarantanny itp. Badamy 
naszą odporność na pracę w pande-
mii, sprawdzamy granice sensu podej-
mowania leczenia w zdalnej formie, 
ostrożnie, a czasem bardzo śmiało, 
dotykamy założeń kruchej od działań 
wirusa ramy naszego stylu pracy.

Trud podtrzymania vs uelastycz-
niania kontraktów z pacjentami owo-
cuje u nas, psychoterapeutów i wspie-
rających ich pracowników rejestracji 
oraz administracji, zmęczeniem, często 
poczuciem osamotnienia i wypale-
nia. Wielu z nas się mobilizuje, nie-

Agnieszka Litwa-Janowska

Jak można obecnie, w 2021 roku, opisać stan superwizji w obszarze psychoterapii uzależnień? I jak 
opisać superwizyjne zaplecze w kryzysie? Może warto naszkicować zarys trudności...

SUPERWIZJA W PANDEMII
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którzy rezygnują i odchodzą 
z pracy, nie mając siły i nadziei 
na bezpieczne jej wykonywa-
nie za godną płacę.

Potrzeba zaplecza w takim 
kryzysie jest oczywista. Jed-
nym z najistotniejszych jego 
elementów, na który mamy 
zdecydowanie największy 
wpływ, jest superwizja. Czy 
na ten obszar wpływa pande-
mia, jeśli tak to jak? Jaki my 
mamy na ten obszar wpływ?

Jeśli rozumieć (Gilbert 
i Evans) superwizję jako sy-
tuację, w której dwoje ludzi, 
terapeuta i jego superwizor, 
„zastanawia się nad dobro-
stanem trzeciej...”, nie sposób 
zapomnieć, że epidemia nam 
to uwydatniła, że „to właśnie 
podczas superwizji omawia-
ne i kontenerowane jest coś, 
co można opisać jako ryzy-
ko zawodowe, ryzyko pracy 
psychoterapeuty uzależ-
nień – obciążenie destrukcją 
i traumą” (za Litwa-Janow-
ska, 2017). I dalej „specyfi-
ka psychopatologii naszych 
pacjentów i trudności oraz 
wyzwania, które wnoszą 
nasi superwizanci, stanowią 
o charakterystyce przestrze-
ni gabinetu superwizora 
psychoterapii uzależnień. 
Odpowiednio do opisanych 
powyżej zjawisk rysują się za-
tem wysokie wymagania dla 
„kuchni superwizora”.

Pandemiczna realność ma 
wiele cech analogicznych do klimatu 
uzależnień. To rzeczywistość znisz-
czeń, utraty kontroli, braku poczu-
cia bezpieczeństwa, doświadczania 
obezwładniającej bezsilności wobec 
przerastających ludzką wyporność 
zdarzeń. Obciąża i wtórnie traumaty-
zuje zarówno pacjentów, ich bliskich, 
jak i terapeutów. Dotyka całe zespoły 
i instytucje ogarnięte często parali-
żem, jakąś niemożnością udźwignię-
cia żałoby po stracie tego, co mieliśmy, 
opresyjnej teraźniejszości i nieprzewi-
dywalnej przyszłości.

Zatem szczególnie ważne staje się, 
by podczas superwizji przeciwdziałać 
wypaleniu, dawać oparcie, rozwijać 
zdolność samorefleksji i troszczenia się 

o siebie, wzmacniać dojrzałe mechani-
zmy obronne, podtrzymywać poczucie 
sensu, wspólnie szukać nadziei. Mamy 
w tym, także jako superwizorzy, bardzo 
konkretne zadania. Prowadzenie zdal-
nej psychoterapii po prostu wymaga 
superwizji. „Tak jak nie wystarczy być 
dobrym terapeutą indywidualnym, 
aby zostać terapeutą grupowym, nie 
wystarczy być dobrym terapeutą gru-
powym, aby zostać terapeutą online”.
(za Haim Weinberg, 2020).

***
Kryzysowa destrukcja nadszarpnę-

ła ramę stałości oparcia, jakim jest su-
perwizja. W fachowej literaturze z cza-
su pandemii (Cosimo Schinaia, 2020) 

opisuje się apatię jako wynik antycy-
powanej żałoby oraz ryzyko wycofania 
uczucia do obiektów postrzeganych 
jako zniszczone i kruche… Nasze oto-
czenie i obdarzone uczuciami obiekty 
mogą być przeżywane przez pryzmat 
utraty i lęku przed końcem.

W pandemii obserwujemy, jak wie-
le superwizyjnych procesów utknę-
ło, zostało odroczonych lub w końcu 
przerwanych. Kryzys zakłócił nasze, 
terapeutów i superwizorów, funkcjo-
nowanie w tym obszarze, siłą rzeczy 
skupiliśmy się na priorytetach: gdzie 
zdobyć maseczki, czy ozonować ga-
binety, jakiej platformy zdalnej użyć, 
kogo od kogo izolować, jak pracować 
w małych pomieszczeniach.



TYTUŁ DZIAŁU

19NR 1/2021

TERAPIA W PANDEMII, PANDEMIA W TERAPII

19NR 1/2021

W psychicznym ścisku i często dy-
socjacji ukrywaliśmy się przed zagroże-
niem albo ryzykowaliśmy nadmiernie, 
zaprzeczając realności, łudząc się, że to 
zaraz minie. Od siły zdrowych obron 
i dojrzałości terapeutów i zespołów, 
a także mądrości ich leaderów zależało 
tempo uzmysławiania sobie, że mimo 
zmęczenia i przeciążenia, a nawet wła-
śnie dlatego konieczna jest superwizja 
jako źródło wytchnienia, odciążenia 
i oparcia. Nigdy przedtem, przed epide-
mią, nie było aż tak wyraźnych przesła-
nek, by odłożyć na bok swój opór, lęk 
i wstyd przed odsłanianiem się i za-
wierzyć swojej relacji z superwizorem. 
Warto uświadomić sobie, jak ten czas 
udowadnia nam potrzebę omnipotent-
nych rozwiązań i jak bardzo odbiera 
nam te złudzenia. Być może należało-
by pozwolić sobie na uznanie swojej 
kruchości i depresyjne doświadczenie 
ograniczeń i utrat, co pozwoli odnaleźć 
tę drugą dopełniającą część potrzeby 
oparcia i zrozumienia w drugim zwy-
kłym człowieku – superwizorze, czy 
grupie superwizyjnej.

Anna Farruty (2020) pisze o przy-
jemności płynącej z brania osobi-
stej odpowiedzialności, troszczenia 
się o siebie, swoistym antidotum 
na strach i obojętność. Ta przyjem-
ność, a także zdolność do odbudowy-
wania kontaktu z emocjonalnym do-
świadczeniem zaufania do opiekuna, 
pozwalają nam odkryć nieznane źró-
dła energii i wykorzystać je do troski 
o siebie i innych.

Jako superwizorzy mamy też do-
świadczenie tych osób czy zespołów, 
które zdecydowały się mimo pande-
mii na szybkie po lockdownie wzno-
wienie i elastyczne korzystanie z su-
perwizji, także tej zdalnej, a czasem 
jedynej możliwej w tych warunkach. 
To przyniosło superwizantom, we-
dług moich obserwacji, wzmocnienie 
zasobów i mniejsze wypalenie. Dzię-
ki pożytkowaniu stabilnej więzi su-
perwizyjnej i doświadczaniu ciągło-
ści, pozostające w superwizji osoby 
zwiększają swoją wewnętrzną siłę do 
dalszej pracy w zakłóconej, pokiere-
szowanej ramie terapii.

Nieocenione i niosące ulgę jest 
skontenerowanie granicznych do-
świadczeń z procesów psychoterapii 
i relacji z pacjentami. W pandemicz-
nej rzeczywistości zdecydowanie 

większą niż zwykle część pracy su-
perwizyjnej zajmują intrapsychiczne 
procesy zachodzące w superwizan-
tach, wgląd w ich własne traumatycz-
ne przeniesieniowe i przeciwprzenie-
sieniowe procesy.

Omawiamy ryzyko syntonii, 
PTSD, wypalenia, zaburzeń adapta-
cyjnych. Zajmujemy się poważnymi 
dylematami etycznymi, doceniamy 
wartość budowania doświadczeń 
w obszarze nowych technik i stra-
tegii pracy z pacjentami w aktual-
nych warunkach. Analitycy zwrócili 
uwagę na pojawiające się wśród te-
rapeutów ryzyko „etycznego uwo-
dzenia”, chęci stawania się wy-
bawcą, omnipotentnym obiektem. 
Wydaje się bardzo ważne, byśmy 
w tym czasie nie zapominali o potrze-
bie superwizji i sięgali po jej wspie-
rający, oczyszczający aspekt, by móc 
bezpieczniej dla siebie i skuteczniej 
dla pacjentów pracować w obszarze 
uzależnień. Z pewnością ten czas nosi 
znamiona totalnej katastrofy, przed 
którą trudno uciec i która dawno już 
przeszła w stan chroniczny bez okre-
ślonego terminu zakończenia.

***
Tym bardziej godna podziwu jest 

gotowość dziesięciu aplikantów, któ-
rzy pracowali w tych warunkach, roz-
wijając swoje umiejętności w Szkole 
Superwizorów Psychoterapii Uzależ-
nień SuperKRAK-UZ. Mimo epidemii 
udało się nam, grupie i wykładow-
com, utrzymać i domknąć szkolenie, 
a tym samym otworzyć drogę kolej-
nym doświadczonym psychotera-
peutom uzależnień do dalszego przy-
gotowywania się do roli superwizora.

Podsumowując SuperKRAK-UZ, 
rozmawialiśmy o walorach ucze-
nia się teorii i doskonalenia swoje-
go warsztatu u praktykujących już 
superwizorów. Uczestnicy, kończąc 
szkolenie, postanowili kontynuować 
swoją pracę w grupie superwizyjnej 
superwizorów. Ten zamysł rozumiem 
jako wyraz troski o siebie i innych. 
Niewątpliwie pojawiła się tu świado-
mość, jak ważnym aspektem jest sta-
bilny acz nieomnipotentny obiekt, 
w postaci grupy superwizji dla super-
wizorów, otaczający symbolicznym 
ramieniem i wspierający w przejściu 
od zależności ku autonomii.

Publikując dorobek superwizo-
rów aplikantów, których zadaniem 
w ramach SuperKRAK-UZ było opra-
cowanie esejów o tematyce z zakresu 
superwizji, wzbogaciliśmy nie tylko 
myśl z zakresu superwizji o kolejne 
merytoryczne kwestie, ale pokaza-
liśmy, jak wartościowe w tym pan-
demicznym czasie jest podtrzyma-
nie tego, co możliwe, gdy wszyscy 
trwamy w egzystencjalnym kryzysie. 
(Artykuły będą się ukazywać w kolej-
nych numerach Terapii)

Przychodzi mi na myśl pojęcie zdol-
ności negatywnej (Bion, 1970/2018, 
s. 195). Dzięki tej zdolności można 
wytrzymywać różnice, zmiany punk-
tów widzenia, niepewność w procesie 
poszukiwania najlepszych rozwiązań 
zapobiegawczych i terapeutycznych. 
Dzięki temu możemy pozostać sobą 
i zachować żywe pragnienie rozumie-
nia i uczenia się bez konieczności za-
pełnienia za wszelką cenę przestrzeni 
na myślenie i czucie…Tą refleksją pra-
gnę zakończyć swoje rozważania, de-
dykując ją moim współpracownikom, 
superwizorom i terapeutom, nasze-
mu środowisku.
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wyjeżdżać albo rodzice będą zabierać 
dzieci, a okazało się, że nic takiego się 
nie wydarzyło.

Musieliśmy zrezygnować też z naszej 
tradycji urządzania Wigilii czy śniadań 
wielkanocnych z rodzinami naszych pa-
cjentów. To zawsze były duże wydarze-
nia, zjeżdżało się około siedemdziesięciu 
osób. Teraz minęły już trzecie święta, kie-
dy takiego spotkania nie mogliśmy zor-
ganizować. Z jednej strony to strata, ale 
z drugiej, to dla osób leczących się było 
tak duże emocjonalnie przeżycie, że za-
wsze coś się wydarzyło – ktoś się z rodzi-
ną pokłócił, w kimś się obudziła tęsknota, 
że teraz po prostu zrobiło się spokojniej.

Jednak pacjenci kończący terapię 
zazwyczaj powinni już wychodzić 
z ośrodka, do domu czy do szkoły…

Tak, ale to też zweryfikowała pande-
mia. Jej kolejną konsekwencją było znie-
sienie przepustek do domu. Teraz zaczy-
namy rozważać, jak można byłoby takie 
przepustki przywrócić, bo przecież część 
naszych pacjentów po leczeniu ma wrócić 
do swojego miejsca zamieszkania. Prze-
pustki służą temu, żeby leczące się osoby 
miały szansę sprawdzić się w rodzinie, 
wśród rówieśników, w swoim środowi-
sku spoza grupy terapeutycznej. Teraz ta 
koncepcja łagodnego powrotu do domu 
dzięki przepustkom została komplet-
nie zdemolowana.

Tak samo zresztą starsi pacjenci zo-
stali pozbawieni szansy na znalezienie 
pracy jeszcze w czasie pobytu w ośrodku.

W jaki sposób przywrócić pacjen-
tom te możliwości?

Optymalne byłoby, żeby wszyscy 
się zaszczepili i wtedy sytuacja miałaby 
szansę wrócić do normy. Jednak wiemy 

Minął już ponad rok trwania pan-
demii covid‑19. Czy ten czas przy-
niósł zmiany dla pacjentów ośrod-
ka, którym Pan kieruje?

Pandemia oznaczała dla naszych 
pacjentów prawdziwą rewolucję, nie 
tylko w samej terapii, ale również w ich 
codziennym funkcjonowaniu. W normal-
nym trybie terapii w ośrodku stacjonar-
nym osoby, które do niego trafiają, na po-
czątku wręcz powinny być odizolowane 
od świata. Są w pewnym sensie zamknię-
te pod kloszem. Z czasem jednak pacjenci 
powinni zacząć kontaktować się ze śro-
dowiskiem poza ośrodkiem, bo łatwiej 
jest się kontrolować w ośrodku, w którym 
nikt nie używa środków psychoaktyw-
nych. Trzeba więc zacząć sprawdzać się 
w sytuacjach poza nim. W pandemii mu-
sieliśmy nasz ośrodek całkiem zamknąć, 
a pacjenci nie mogli z niego wychodzić.

Jakie efekty to przyniosło?
O dziwo, okazało się, że pacjenci sta-

li się bardziej stabilni, zapewne przez to, 
że w zamknięciu mieli mniej bodźców, 
mniej rzeczy kojarzyło im się z dawnym 
życiem.  Zazwyczaj w ośrodku jest ja-
kaś rotacja pacjentów, niektórzy przyjeż-
dżają, inni wyjeżdżają. Niespodziewane 
wyjazdy zdarzają się też na późniejszych 
etapach terapii. Jednak ku naszemu za-
skoczeniu w czasie pandemii takie wyjaz-
dy niemal się nie zdarzały.

W tej chwili mamy komplet pacjen-
tów, czego już dawno nie doświadczyli-
śmy. Z punktu widzenia ośrodka to plus, 
ale z punktu widzenia terapii to, prawdę 
mówiąc, nie wiem.

Dlaczego?
Nasi pacjenci często budują swoje po-

czucie mocy, sukcesu w terapii na podsta-

wie wyliczeń, że: już nie biorą tyle a tyle 
czasu, już nie piją tak długo, jak nigdy 
wcześniej, już nie mają myśli o narko-
tykach czy alkoholu. I nasi pacjenci tak 
właśnie się czuli – mieli długą abstynen-
cję i zyskali poczucie mocy, ale nieco złud-
ne, bo jednocześnie nie mieli bodźców wy-
zwalających np. głodu, nie konfrontowali 
się ze światem zewnętrznym. Wydawało 
im się więc, że są w nieco innym punkcie 
życia i terapii niż rzeczywiście byli.

Czy rodziny mogły ich odwiedzać?
Niestety, nie. W czasie pandemii 

straciliśmy kontakt z rodzinami na-
szych pacjentów. Oczywiście, proponu-
jemy kontakty online, ale ku naszemu 
zaskoczeniu okazało się, że część rodzin 
i naszych podopiecznych nie jest w ogóle 
tym zainteresowana.

Z drugiej strony, również pacjenci 
przyjęli to spokojniej niż się spodziewa-
liśmy. Myśleliśmy, że będzie przysłowio-
wy bunt na pokładzie, że będą chcieli 

Rozmowa z Piotrem Adamiakiem, Dyrektorem Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień 
dla Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia Monar w Łodzi, z filią w Ozorkowie

Młodzi ludzie zamknięci przez długie miesiące w ośrodku byli wprawdzie stabilniejsi i bezpieczni, 
ale za to odebrano im możliwość konfrontowania się ze światem zewnętrznym. Tymczasem nauka 
funkcjonowania na zewnątrz jest niezbędna, aby powrócić do aktywnego życia

LEPIEJ W OŚRODKU 
NIŻ POZA NIM
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już dzisiaj, że nie nastąpi to prędko 
i pandemia jeszcze jakiś czas z nami 
zostanie. Dlatego wydaje mi się, 
że musimy nauczyć się jakoś w niej 
funkcjonować, nie możemy być za-
mknięci w nieskończoność. Nie bę-
dziemy działać z pewnością tak jak 
przed pandemią, ale małymi krocz-
kami będziemy się odmrażać.

Bardzo nam zależy na możliwości 
wyjeżdżania na obozy terapeutyczne. 
U tych młodych ludzi początek zaży-
wania substancji psychoaktywnych 
często kojarzony jest z nudą, jak to 
oni nazywają. Biorą, piją z nudów 
albo, co też mówią, z ciekawości. Na-
sze obozy miały im pokazać, że fajne 
spędzanie wolnego czasu nie musi 
wiązać się z używkami.

Latem wybieraliśmy się na spły-
wy kajakowe, chodziliśmy po górach, 
zimą jeździliśmy na narty. Często 
okazywało się, że ci młodzi ludzie 
uczestniczyli w takich wyjazdach 
pierwszy raz w życiu.

Terapeutom też pewnie nie 
było łatwo odnaleźć się w ca-
łej tej sytuacji?

Oczywiście. Przypominało mi to 
czasy, kiedy przed wielu laty praco-
wałem w Monarze i pojawił się wirus 
HIV. Wtedy też się baliśmy, bo nie wie-
dzieliśmy, jak on się przenosi, jak za-
chowywać się wobec tego zagrożenia.

Teraz, na początku pandemii, 
poczułem się podobnie. Był chaos in-
formacyjny, jedni mówili, że nie ma 
czego się bać, inni, że zaraz wszy-
scy pomrzemy.

Muszę powiedzieć, że w naszym 
ośrodku kadra stanęła na wysokości 
zadania, nikt nie poszedł na zwolnie-
nie lekarskie, normalnie dyżurowaliśmy, 
a mieliśmy też w ośrodku konieczność od-
bycia kwarantanny. Wtedy terapeuci byli 
z pacjentami non stop przez dwa tygodnie.
Czy docierają do Pana jakieś in-
formacje o tym, jak radzą sobie 
uzależnione młode osoby, które 
są poza ośrodkiem?

Nie robiłem żadnych badań na ten 
temat, ale myślę, że konsekwencje obecnej 
sytuacji wszystkich młodych ludzi będą 
trudne do wyobrażenia. Pozbawieni są 
treningu umiejętności społecznych, inte-
rakcji, jakie daje szkoła.

Po drugie, jest masa dzieci, które 
wypadły ze szkoły, przestały zupełnie 

się uczyć. Obserwuję to również podczas 
nauki zdalnej naszych pacjentów. Często 
w ogóle nie słyszą oni nauczycieli, bo ja-
kość połączenia internetowego jest słaba, 
czasami sami wyłączają kamerki i robią 
zupełnie coś innego niż zadania zlecone 
przez nauczyciela.

Konsekwencje edukacyjne tego za-
mknięcia dzieci w domach będą kosz-
marne. Psychologiczne i społeczne za-
pewne też.

O tym jak czują się, zamknięci w czte-
rech ścianach swoich pokoi, świadczy 
najlepiej fakt, że wprost garną się do 
ośrodka. Nie tylko ze względu na kon-
takty z rówieśnikami, ale też dlatego, 
że sytuacja domowa bywa często trudna, 

że jest im w domu z różnych powodów źle, 
bo przecież ich uzależnienie też nie bierze 
się znikąd.

Co będzie dalej z młodzieżą? Nie 
mam pojęcia, ale jestem dobrej myśli, 
mimo wielu obaw.

Dziękuję za rozmowę.
rozm. Agata Lato

PIOTR ADAMIAK
jest mgr resocjalizacji i profilaktyki społecznej, 
certyfikowanym specjalista uzależnień, super-
wizorem Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania 
Narkomanii, od 1997 roku Dyrektorem Ośrodka 
Leczenia,Terapii Rehabilitacji Uzależnień dla 
Dzieci i Młodzieży w Łodzi i Ozorkowie
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Blisko rok trawa pandemia covid-19. 
Mam wrażenie, że zmierzyliśmy się, 
jako terapeuci, superwizorzy i jako 

zwykli ludzie z całą gamą uczuć od lęku 
i niedowierzania, poprzez zaprzeczanie, 
bagatelizowanie, zmęczenie aż po złość, 
gniew, poczucie krzywdy, osamotnienie, 
przeciążenie. Mam poczucie, że zataczamy 
na tej huśtawce emocjonalnej koła. To na-
sze uczucia i naszych bliskich oraz pacjen-
tów, superwizantów i ich pacjentów. Ten 
czas zmienił nasze nawyki i przyzwycza-
jenia w codziennym i zawodowym życiu. 
Myślę, że wszyscy doświadczyliśmy pracy 
za pośrednictwem najróżniejszych kana-
łów teleinformatycznych i pewnie będzie 
jeszcze czas na to, by przeanalizować nasze 
doświadczenia. Chcę teraz napisać tylko 
o kilku spostrzeżeniach, jakie nasuwają mi 
się, gdy myślę o minionym roku w swojej 
pracy, jako terapeutka i superwizor.

Po pierwsze, myślę o lęku. Jest zawsze 
obecny w terapii czy w superwizji, ale 
w tym okresie, szczególnie na początku, 
dotyczył głównie strachu przed zachoro-
waniem, znalezieniem się w szpitalu czy 
wreszcie śmiercią.

Z drugiej strony mierzyliśmy się z lękiem 
przed wzięciem odpowiedzialności za decy-
zje: np. czy zamknąć placówkę, oddział, czy 
zostawić pacjentów, jak im pomóc, by nie 
zagrażali nam, a my im. System nam niczego 
nie ułatwiał. W praktyce oznaczało to rozmo-
wy o bezpieczeństwie, odpowiedzialności 
terapeuty za swoich pacjentów i za samego 
siebie. W zespołach przetaczały się dyskusje: 
jak pracować – zdalnie czy w gabinecie; ile 
osób na grupie; czy w ogóle grupa; jak ją orga-
nizować online; kto ma podejmować decyzje 
za spotkania: terapeuta czy pacjent.

Właściwie te polemiki w wielu miej-
scach się nie skończyły. Jako superwizor 
często jestem proszona o opinię i czuję cię-
żar lęku, jaki stoi za tymi pytaniami.

Kolejna rzecz to renegocjacje kontrak-
tów z pacjentami. Nagle stały się kluczowe, 
by utrzymać ramy, w których pacjenci mogą 
otrzymywać profesjonalną i rzetelną po-

moc. W przeszłości (czyli jeszcze rok temu 
– sic!) kontrakt był często jedną więcej pro-
cedurą lub dokumentem do podpisania 
w placówce. Teraz zdarza się, że bywa oma-
wiany na każdym spotkaniu, modyfikowa-
ny, dostosowywany do każdego pacjenta 
czy każdej grupy, bo sytuacje, z jakimi się 
spotykamy, są zaskakujące: zarówno te 
przez komunikatory (odpowiedzialność 
za dyskrecję w grupie każdego uczestni-
ka z osobna i grupy jako całości: „kto nas 
słyszy, kto na nas patrzy?”, odpowiednie 
zachowania, np.: „nie leżymy na kanapie, 
nie rozmawiamy ze sklepu”, włączanie i wy-
łączanie kamerki, rozmowy uczestników 
na czatach itd.), jak i te w gabinecie: np. „set-
ting maseczkowy” (kto decyduje o zdjęciu 
maseczki w czasie sesji indywidualnej? 
A w grupie? Jedna osoba czy wszyscy? Jak 
pracować, kiedy nie widzimy całej twarzy?). 
To wyczerpujące dla terapeuty, jeśli na nim 
spoczywa utrzymywanie ram, w jakich pro-
wadzona jest psychoterapia, a które nieraz 
się „rozjechały”.

Następna sprawa to problemy zespo-
łów terapeutycznych. Tylko je wymienię: 
rozłamy i zmiany. Różnimy się odpornością 
na stres, a ten, któremu jesteśmy obecnie 
poddawani, weryfikuje nasze więzi, lojal-
ność, zaufanie. Szukamy oparcia, źródła 
poczucia bezpieczeństwa, zadajemy sobie 

pytania o odpowiedzialność kierowników, 
szefów placówek za zdrowie, przetrwanie 
finansowe, utrzymanie zatrudnienia.

Pandemia może zaostrzać konflikty, być 
w nich używana do obwiniania, ujawniać 
różne niedojrzałe reakcje, utrudniać nazy-
wanie wprost problemów, które często już 
wcześniej dręczyły zespół.

Dalej jest pytanie o przyszłość. Kiedy 
wracamy, w jakich warunkach i czy możli-
wy jest powrót do stanu sprzed pandemii? 
Trwają szczepienia i pojawiają się wątpliwo-
ści etyczno-moralne dotyczące informowa-
nia pacjentów o zaszczepieniu się lub jego 
braku. Wiemy, że ta informacja może mieć 
kluczowe znaczenie dla formy psychotera-
pii, w jakiej pacjent zechce uczestniczyć.

Kiedy ten numer trafi do Czytelników, 
mam nadzieję, większość terapeutów 
będzie już zaszczepiona. Mam nadzie-
ję też, że da nam to otuchę i zwiększy 
poczucie bezpieczeństwa: w zespołach 
i z pacjentami. Podejmujemy temat spo-
tkań „na żywo” w superwizji grupowej…

DOROTA REGUŁA
jest psychoterapeutą PTP, 
superwizorem psychote-
rapii uzależnień, kieruje 
Ośrodkiem Terapii Uzależnień 
i Współuzależnienia 
w Działdowie. 

Dorota Reguła

Poszukiwanie oparcia, źródła bezpieczeństwa stało się w pandemii codziennością nie tylko pacjen-
tów, ale również terapeutów

LĘKI I OBAWY



TYTUŁ DZIAŁU

23NR 1/2021

TERAPIA W PANDEMII, PANDEMIA W TERAPII

23NR 1/2021

Młodzieżowy Ośrodek Rehabilita-
cji w Kazuniu‑Bielanach pod War-
szawą to spora placówka lecząca 
stacjonarnie osoby dorosłe. Domy-
ślam się, że nie było Wam łatwo 
zorganizować pracę po wybuchu 
pandemii. Czy udało się przy-
stosować pracę ośrodka do no-
wych warunków?

Jedną z pierwszych naszych decyzji 
wiosną ubiegłego roku była rezygnacja ze 
stacjonarnych zebrań zespołu. Do tej pory 
w każdy wtorek spotykaliśmy się w ośrod-
ku i omawialiśmy problemy pacjentów 
oraz funkcjonowanie placówki. Od roku 
robimy to wirtualnie na platformach 
do telekonferencji.

Z początków naszego pandemicznego 
funkcjonowania pamiętam nieustanne 
jeżdżenie do ośrodka z płynami do dezyn-
fekcji, maskami, rękawiczkami, fartucha-
mi, wszystkim, co udało się zdobyć.

Jak wyglądały zakupy, jedzenie?
Tak jak wcześniej, mamy ośrodkową 

kuchnię, w której posiłki przyrządzają 
pacjenci. Wcześniej pacjenci placówki 
raz w tygodniu sami jeździli do hiper-
marketu na duże zakupy dla ośrodka. 
Ośrodek został zamknięty, pacjenci nie 
mogli z niego wychodzić, więc dogadali-
śmy się z jednym z hipermarketów, żeby 
przywoził nam zakupy. Na szczęście, 
mimo oddalenia od Warszawy, okazało 
się to możliwe.

Kiedy w placówce po raz pierwszy 
pojawił się covid?

Niemal na samym początku pande-
mii. W pierwszych dniach kwietnia oka-
zało się, że jeden z naszych kolegów ma 
dodatni wynik. Wtedy przeżyliśmy piekło 
kwarantanny w zamkniętej placówce

Jak to wyglądało?
Ja wraz z dwoma koleżankami z ze-

społu miałyśmy kwarantannę domową, 
bo bezpośrednio kontaktowałyśmy się z 
zakażonym terapeutą. Na szczęście w Ka-
zuniu mamy naprawdę dobre kontakty z 
Sanepidem – podkreślam, bo wiem, że nie 
jest to regułą. U nas Sanepid okazał się 
bardzo pomocny.

Po zgłoszeniu tej sytuacji szybko 
przyjechali, zrobili wymazy wszyst-
kim pacjentom. Cały ośrodek też musiał 
przejść dwutygodniową kwarantannę. 
Mieliśmy część pacjentów już pracującą 
na zewnątrz, musieli zrezygnować z pra-
cy, dwóm udało się przejść na pracę zdal-
ną. Szczęśliwie była wiosna, można było 
dużo rzeczy robić na powietrzu, a my 
mamy duży teren otoczony lasami. Uda-
wało nam się znaleźć pacjentom jakieś 
zajęcie, o dziwo przez całą wiosnę nikt od 
nas nie wyjechał.

Czy nikt też nie przyjechał?
Tak, na początku nie mieliśmy no-

wych przyjęć ani odwiedzin. Zezwoliliśmy 
na pierwsze odwiedziny rodzin dopiero 
w weekend majowy, ale w ścisłym rygo-
rze – wyłącznie na powietrzu, w maskach, 
nie dłużej niż przez godzinę. Robimy też 
od początku triaż i mierzenie temperatury 
zarówno odwiedzającym, jak i pacjentom, 
którzy po pewnym czasie zaczęli wycho-
dzić na krótkie przepustki.
Czy przyjęcia do ośrodka zostały 
już wznowione?

Było to nawet konieczne, bo w kolej-
nych miesiącach pandemii część pacjen-
tów skończyła terapię. Wznowiliśmy przy-
jęcia w maju zeszłego roku, na początku 
przyjmowaliśmy pacjentów z ujemnym 
wynikiem testu na covid.

Bardzo utrudniało to dostęp do pla-
cówki, bo mało którego uzależnionego stać 
na to, żeby wyłożyć prawie sześćset złotych 
na test. Bez testu mogli przyjść wyłącznie 
pacjenci bezpośrednio z detoksu szpital-
nego, gdzie przebywali minimum dzie-
sięć dni.

Potem zdecydowaliśmy, że przezna-
czymy jeden pokój w ośrodku na cele 
kwarantanny, co zwiększyłoby dostępność 
miejsc i możliwość nowych przyjęć – my 
też cały czas byliśmy przecież zobowiąza-
ni do wykonania kontraktu z NFZ, który 
mamy na 29 osób.

Jak wygląda taka ośrodkowa kwa-
rantanna?

Było z tym sporo problemów, bo taki 
pokój do kwarantanny powinien mieć do-
stęp do osobnej łazienki, a my dysponowa-
liśmy tylko pokojem bez toalety, ale za to 
z oddzielnym wejściem. Wynajęliśmy więc 
przenośny prysznic i ubikację, tzw. Toi-toi, 
i ustawiliśmy przy pokoju do kwarantan-

Rozmowa z Katarzyną Puławską‑Popielarz, Kierowniczką Młodzieżowego Ośrodka Rehabilitacji 
Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności w Kazuniu-Bielanach

Zarządzanie placówką stacjonarną w czasie pandemii to nieustanne balansowanie na linie, kiedy 
człowiek za wszelką cenę próbuje nie zrobić fałszywego kroku, utrzymać funkcjonowanie ośrodka i 
zapewnić bezpieczeństwo pacjentom. Czasami jednak nie da się przewidzieć wszystkiego…

NIECH TO SIĘ 
WRESZCIE SKOŃCZY
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ny. Aby pacjenci nam nie 
oszaleli zamknięci przez 
dwa tygodnie w małym po-
koiku, wydzieliliśmy za po-
mocą czerwonych pasów 
część terenu, po którym mo-
gli pochodzić. Oczywiście, 
my terapeuci, zaglądaliśmy 
do pacjenta w kwarantan-
nie w maskach i rękawicz-
kach, nie zostawialiśmy go 
samemu sobie.

Tak to funkcjonuje 
do tej pory?

Nie, musieliśmy pomy-
śleć o innym rozwiązaniu 
na jesień, bo przecież nie 
da się korzystać w nieskoń-
czoność z zewnętrznego 
prysznica czy toalety. Prze-
robiliśmy osobny budynek 
magazynowy na przy-
zwoity pokój z łazienką, 
kosztowało to 30 tysięcy, 
które musieliśmy wziąć ze 
środków własnych War-
szawskiego Towarzystwa 
Dobroczynności – stowa-
rzyszenia prowadzące-
go ośrodek. Na szczęście 
potem dostaliśmy zwrot 
części kosztów tej inwesty-
cji z Krajowego Biura ds. Przeciwdziała-
nia Narkomanii.

Jednocześnie, nawiązaliśmy współpra-
cę z laboratorium, w którym wykonujemy 
testy za 280 zł, to dużo taniej niż na począt-
ku. Dzięki temu możemy skrócić okres kwa-
rantanny z dwóch tygodni do sześciu dni. 
Szóstego dnia kwarantanny pacjent ma 
robiony test, a po 24 godzinach jest wynik.

Czy obecnie wracacie już do daw-
nego trybu terapii?

W naszej społeczności terapeutycz-
nej pacjenci mają tzw. przywileje, przy-
znawane przez całą społeczność w miarę 
postępów w terapii. Należą do nich coraz 
dłuższe wyjścia, przepustki, możliwość 
podjęcia nauki czy pracy na zewnątrz. To 
jest wciąż mocno ograniczone, nie robimy 
też zakupów w hipermarketach.

Dla mnie, jako szefa takiej placówki, 
niezwykle trudna jest odpowiedzialność 
związana z decyzjami o zaostrzaniu czy 
luzowaniu ograniczeń. Muszę to w dużej 
mierze robić sama, opierając się na donie-
sieniach o sytuacji epidemiologicznej.

Co się stanie, jeśli któryś z pacjen-
tów jednak zachoruje?

Już przerabialiśmy taką sytuację, 
w drugiej fali pandemii, na jesieni. Zacho-
rował pacjent, któremu wcześniej pozwo-
liliśmy na pracę na zewnątrz, pracował 
fizycznie w pobliżu ośrodka, na dworze. 
Jednak wirus go dopadł. Chory pacjent 
został odizolowany w swoim pokoju, po-
dobnie mieszkający z nim koledzy, zro-
biliśmy im testy na covid, na szczęście 
mieli ujemne. Tylko chłopiec z dodatnim 
wynikiem przechorował covid w naszym 
pokoju do kwarantanny, a potem wrócił 
do społeczności.

Terapeuci nie zarazili się?
Niestety, testy zrobione w zespole wy-

kazały wtedy, że jeden z terapeutów ma 
wirusa, więc rozpoczął domową izolację. 
Martwiliśmy się o niego, o jego zdrowie, 
a ja dodatkowo musiałam poradzić sobie 
z jego nieobecnością w pracy, z zastępstwa-
mi w grafiku. To też dla mnie jako kierow-
nika placówki ogromny problem, kiedy te-

rapeuta albo nawet kilku 
ląduje na kwarantannie 
lub w izolacji, nie może 
przyjeżdżać na dyżury, 
a ośrodek musi jakoś funk-
cjonować. Nadmiernie ob-
ciążeni są więc pozostali 
terapeuci, bo nie ma inne-
go wyjścia.

Przez cały poprzedni 
rok to były nasze głów-
ne problemy: niepewność 
związana z grafikiem oraz 
koszty wykonywania te-
stów. Kulminacja tych kło-
potów nadeszła w grud-
niu, kiedy koronawirus 
uderzył w nas z całą siłą.

Co się wówczas wy-
darzyło?

Zachorowali niemal 
wszyscy pacjenci i dwóch 
terapeutów. W okresie Bo-
żego Narodzenia mieliśmy 
tylko sześć osób z ujem-
nym wynikiem, reszta była 
chora lżej lub ciężej. Jeden 
pacjent trafił do szpitala 
zakaźnego, ale była to oso-
ba z dodatkowym obciąże-

niem w postaci nosicielstwa HIV.
W końcu wszyscy wyzdrowieli, 

a nas, terapeutów, zaszczepiono przeciwko 
Covid-19.

Jak obecnie wygląda życie 
w ośrodku?

Wciąż zachowujemy środki ostrożno-
ści. Staramy się zabezpieczyć, nie wycho-
dzimy do pacjentów bez masek, zachowu-
jemy dystans.

Jako kierownik na bieżąco reaguję 
na sytuację epidemiologiczną. Niedawno 
znów zawiesiliśmy odwiedziny w ośrodku 
z powodu trzeciej fali pandemii. Czekamy 
tylko na jedno – aż to się wreszcie skończy.

Dziękuję za rozmowę.
rozm. Agata Lato

KATARZYNA 
PUŁAWSKA‑POPIELARZ
jest specjalistką i superwizorką terapii uzależnień
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Pandemia wydawała się  abstrak-
cyjnym pojęciem, ale już wiemy, 
że jednak  zawiera  w sobie wie-

le trudnych doświadczeń, ludzkich lo-
sów, a przede wszystkim emocji.

Pierwszy etap był związany z ada-
ptacją. W tym okresie superwizanci 
poszukiwali pomocy w organizacji 
pracy online, ale również, jak sobie ra-
dzić w związku z pandemią z własnym 
lękiem w pracy z pacjentami. Panował 
chaos, często pacjenci nie byli dobrze 
zaopiekowani, bo brakowało systemo-
wych rozwiązań.

Widziałam, że część terapeutów  
napotyka na ogromne trudności, aby 
oprzeć się na sobie w sprawie relacji 
z pacjentem i uznania jego dobra jako 
podstawy tej relacji. „Odbijali” się po-
między lękiem o siebie, swoje zdrowie, 
zdrowie najbliższych a brakiem syste-
mowych rozwiązań. W tych miejscach, 
w których szefowie potrafili jedno-
znacznie dać im wsparcie, terapeutom 
było łatwiej, choć sytuacja  budziła 
różne uczucia.

Dla części terapeutów, którzy jed-
nocześnie pełnią funkcje kierownicze, 
są szefami placówek, była to sytuacja, 
w której musieli zaryzykować, ponie-
waż system nie dawał oparcia. Do-
datkowym obciążeniem był fakt, że  
trzeba było zmierzyć się z lękiem i nie-
pewnością, złością i różnymi postawa-
mi swoich pracowników. To również 
czasem powodowało, że pacjent scho-
dził na dalszy plan, a przynajmniej 
jego perspektywa nie była tu figurą.

Superwizanci, którzy mieli w swo-
im zakresie pracy ustawioną superwi-
zję jako coś niezbędnego, coś, co to-
warzyszy ich pracy stale, sięgali po nią 
w naturalny sposób.

Część szukała oparcia, którego 
nie dawał w tamtym okresie system. 
Wyraźnie ujawniały się dotychcza-

sowe strategie superwizantów ra-
dzenia sobie z lękiem i zdolnością 
pomieszczania go u innych i pomocy 
im w tym zakresie. Nie było jasne, 
jak bardzo pojawiający się lęk kwa-
lifikował się do wsparcia, pomocy 
w kojeniu, a na ile można było wyko-
rzystywać go psychoterapeutycznie 
– pracując na przykład nad poszerza-
niem wglądu.

Wśród psychoterapeutów w tej 
sprawie nie ma jednoznacznej opinii. 
Niektórzy uważali, że to czas tylko 
na wsparcie innych, że należy tę rze-
czywistość traktować w sposób, który 
umożliwia pracę psychoterapeutyczną.

* * *
To, co się pojawiło od merytorycz-

nej strony, to sprawa terapii grupowej. 
Część terapeutów pracowała w rozwi-
niętych procesach terapeutycznych, 
w różnych momentach i etapach.

Należało je zamknąć, jak to zro-
biła cześć placówek, albo nielegalnie 
kontynuować, jako grupy onlinowe, 
dla dobra pacjentów. Pojawiła się też 
opcja przejścia do opieki indywidual-
nej z uczestnikami tych grup.

Wydaje się, że procesy grupowe 
ucierpiały tu najbardziej, ucierpieli też 
pacjenci, którzy w nich uczestniczyli. 
To często występowało w superwizji 
jako problem, superwizanci pytali, 
jak sobie z tym radzić. Problemy po-
wodował też aspekt techniczny, czyli 
konieczność pracy na różnych platfor-
mach internetowych.

Należy również pamiętać, 
że nikt z nas, ani superwizorzy, ani 
nasi superwizanci, nie uczył się pra-
cy terapeutycznej online. Tylko nie-
którzy mieli w tym zakresie zniko-
me doświadczenie.

Pod koniec ubiegłego roku KBPN 
wyszło z ofertą zrealizowania projek-
tu, który pomagałby terapeutom w tej 
pracy. Doświadczenia, które zostały 
zebrane w jego trakcie w Pracowni Mo-
tywacji i Zmiany w Poznaniu są bar-
dzo obiecujące.

* * *
Drugi okres pandemii wiąże się na-

sileniem złości, buntu, szukania swo-
ich sposobów, jak się w niej odnaleźć. 
Wielu terapeutów nie wiedziało, jak 
radzić sobie ze złością, również u pa-
cjentów. Szukaliśmy sposobów, jak im 
pomóc, uwzględniając to, że jako 
superwizorzy podlegaliśmy podob-
nym procesom. Praca ze złością, gdy 
obiekt jej nie został spersonalizowany, 
była trudna.

Części pacjentów trochę pomo-
gła w tym możliwość przekierowania 
się na polityków, na rząd, w związku 
z działaniami decydentów. Oczywi-
ście to również komplikowało pra-
cę, bo mierzyliśmy się z decyzją, czy 
i w jaki sposób superwizanci mogą 
w relacji istnieć ze swoimi przekona-
niami polityczno – społecznymi.

Dużo było acting-outów złości, 
przemieszczenia jej, część naszych 
pacjentów wróciła do używania bądź 
zintensyfikowała je, wzrosła również 
regulacja za pomocą pornografii, ma-
sturbacji, internetowych zakupów itp.

Ustabilizował się w tym czasie spo-
sób pracy online. Pojawiały się oczy-
wiście dyskusje na temat skuteczności 
tej pracy, pytania, czy wszystko można 
zrobić zdalnie.

W naturalny sposób uwypukliły 
się kwestie teleporad, pojawiały wąt-
pliwości, kto miałby decydować o ich 
formie: system, pacjent czy terapeuta.

Bożena Maciek-Haściło

W moim odczuciu okres pandemii i problemy, jakie się pojawiły w ostatnim roku, można podzielić 
na trzy, być może nawet na cztery, etapy, o których chciałabym opowiedzieć. Spróbuję zilustro-
wać je w odniesieniu do dominujących uczuć, które nam towarzyszyły, tworzyły często figurę 
w procesie superwizji

ADAPTACJA, CZY ZMIANA?
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Wiele placówek miało również kło-
pot z internetem, jakością połączenia, 
decydowało się więc tylko na pracę 
przez telefon. Część terapeutów nie 
umie jednak pracować przez telefon, 
nie lubi takiego kontaktu, a jednak 
musieli tak pracować. Padały więc 
pytania, jak rozmawiać, na czym się 
oprzeć, jak pracować?

Stabilizowała się sytuacja placó-
wek, które zostały bez oferty grupowej. 
Wiele miejsca poświęcaliśmy zasa-
dom reżimu sanitarnego, przestrzega-
nia prawa (co to znaczy „spotkania 
pięciu osób” i jak to się ma do pracy 
grupowej). Przy braku systemowego 
wsparcia terapeuci musieli sami o de-
cydować w wielu sprawach, a równo-
cześnie zmagać się z reakcją pacjen-
tów na te wymagania.

Te postawy różnicowały się w dru-
gim etapie pandemii. Od takich, którzy 
nie chcieli, do takich, którzy nalegali 
na pracę na żywo lub podważali istnie-
nie wirusa. Spierali się co do używa-
nia masek.

W superwizjii zastanawialiśmy się 
nad tym, jak organizować pracę grupy 
online, jak wprowadzać nowych człon-
ków do grupy, jak powinien wyglądać 
proces rekrutacji w reżimie sanitarnym.

W trudnej sytuacji znalazły się 
funkcjonujące placówki, które musia-
ły zabezpieczać się przed ogniskami 
covid. Wiązało się to często z zamknię-
ciem pacjentów w salach, co otwiera-
ło traumy związane z izolacją, z prze-
mocą. Terapeuci musieli sobie z tym 
radzić. Pojawiały się więc dwie różne 
„strategie”. Jedna to pomijanie, a druga, 
żeby się tym zajmować, często jednak 
niekoniecznie w terapeutyczny, lecz 
społecznościowy sposób. Powtarza-
ło się systematycznie pytanie, na ile 
to, co robimy teraz, jest psychotera-
pią, a na ile jedynie podtrzymaniem 
i wsparciem.

Na początku dało się słyszeć gło-
sy znaczących psychoterapeutów, 
że to nie jest czas na terapię, lecz tyl-
ko na wsparcie. Wydaje się, że ta teza 
jednak ewoluowała, że znaleźliśmy 

się w rzeczywistości, w której moż-
na i należy pracować, interwenio-
wać psychoterapeutycznie.

* * *
Trzeci okres to ostatnie miesiące. 

Z jednej strony u części z nas, ale i pa-
cjentów, widać oznaki wyczerpania, 
a złość zamieniła się w bezradność. 
Mamy taką sytuację, że trwa pande-
mia, a z drugiej, że pojawiają się już jej 
koszty. Rodzi to wiele uczuć: depresje, 
straty, samobójstwa, również wśród 
pacjentów i ich rodzin. A równocze-
śnie możemy się szczepić i zwiększać 
poziom bezpieczeństwa u części tera-
peutów. To też nas różnicuje, różne są 
bowiem postawy wobec szczepień.

W wielu miejscach zwiększa się 
gotowość do pracy „na żywo” i część 
superwizantów się na to decyduje. 
Pojawia się więc pytanie, jak praco-
wać teraz, jak wracać, jak ma wyglą-
dać setting?

Borykamy się z tym, że część tera-
peutów, nawet tych zaszczepionych, 
„polubiła” formę pracy online. W su-
perwizji słychać więc pytanie o po-
wroty do pracy offline, o kryterium 
„wygody” terapeuty i pacjenta w sto-
sunku do rzetelności pracy.

* * *
Wydaje się, że to, z czym jako te-

rapeuci i superwizorzy borykamy się 
na co dzień, to wyczerpanie ilością 
pracy, lękiem, bezradnością i również 
nadmiarem napięcia, które pomiesz-
czamy i kontenerujemy. Niestety, tylko 
część terapeutów sobie z tym radzi 
dobrze, potrafi przy tym być, eksploro-
wać jego źródła, a przez to obniżać siłę 
tych doświadczeń. Część z nich tego 
nie robi i musi przyjmować na sie-
bie wiele trudnych uczuć pacjentów. 
Figurą staje się sprawa, jak terapeuta 
ma zadbać o siebie, jak stawiać grani-
ce, radzić sobie ze swoimi uczuciami 
i dbać o szeroko rozumianą kondy-
cję psychofizyczną.

BOŻENA 
MACIEK‑HAŚCIŁO
jest psychoterapeutką, 
superwizorką psychoterapii 
PTP, superwizorką terapii 
uzależnień. Pracuje w zespole 
Laboratorium Psychoedukacji, 
kieruje Poradnią Uzależnień 
i Współuzależnienia w Śremie.
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Gdy wracam myślami do początku 
pandemii, widzę siebie zagubioną 
w tym, co niezrozumiałe, niepew-

ne, w poczuciu kryzysu odejścia tego, co 
było normalne, trwałe i dawało poczu-
cie bezpieczeństwa.

Spotkaliśmy się ze swoim lękiem 
i z lękiem pacjenta. Ten podwójny proces 
wymagał wysiłku przepracowania wła-
snego doświadczenia, by nie stało się ono 
dominujące, by towarzyszyć pacjentowi 
w jego doświadczaniu aktualnej sytuacji 
życiowej. Postawieni w nowej rzeczywi-
stości przyglądaliśmy się swoim zasobom. 
Spożytkowaliśmy je w tak trudnym czasie 
nieoczekiwanej zmiany, gdy świat zatrzy-
mał się w bezruchu, łapiąc oddech, a my 
we wspólnym doświadczeniu z pacjen-
tami uczyliśmy się odróżniać znane od 
tego, co trudno uchwycić, budować poczu-
cie bezpieczeństwa, by skontrolować to, 
co nieskontrolowane.

ZDALNA CODZIENNOŚĆ
Nasz cały świat jest teraz inny, inna jest 

również psychoterapia. Sytuacja, w której 
przyszło nam żyć, wywołana covid – 19, po-
stawiła przed każdym z nas wiele wyzwań.

Wykorzystując nasze osobiste zasoby, 
jak również zasoby systemu, uczyliśmy 
się radzić sobie z żałobą po stracie tego, co 
pewne i przewidywalne.

W Poradni Leczenia Uzależnień 
i Współuzależnień, w której pracowałam, 
bardzo szybko przeszliśmy do pracy zdal-
nej. Uczyliśmy się na aktualnym doświad-
czeniu, jak ma wyglądać psychoterapia, in-
terwencja kryzysowa w czasach pandemii, 
tworzyliśmy przy tym nowe procedury 
pierwszego kontaktu z pacjentami, konsul-
tacji z lekarzem czy psychoterapii grupo-
wej. Wyzwania, przed którymi zostaliśmy 
postawieni, to: zmiana myślenia o wypra-
cowanym przez lata systemie pracy, zmia-
na organizacji dotychczasowej struktury 
pracy, wdrożenie nowego systemu dzia-
łania poradni opartego na wykorzystaniu 
systemów teleinformatycznych.

Istotnym elementem było otrzymane 
wsparcie, możliwość superwizji i wspólne 

poszukiwanie rozwiązań podczas spotkań 
zespołu terapeutycznego.

W życiu przerabiamy określone lekcje, 
jedną z nich jest przystosowanie do zmian. 
Lekcją, którą odrobiliśmy jako zespół, było 
oswojenie tego, co nowe, określenie, jak 
teraz ma wyglądać terapia i szybkie zaopie-
kowanie pacjentów. Terapia zdalna stała się 
codziennością pracy terapeuty, sesje indy-
widualne oraz sesje grupowe prowadzone 
są za pomocą dostępnych komunikatorów, 
takich jak skype czy zoom.

To nowe doświadczenie pokazało nam, 
jak duże możliwości daje terapia online: nie-
ograniczony dostęp do pacjentów mieszka-
jących poza Warszawą, tych z trudnościami 
w poruszaniu się, matek z małymi dziećmi, 
studentów czy osób zmieniających miejsce 
zamieszkania. Zobaczyliśmy, że prowadzenie 
psychoterapii, budowanie relacji terapeutycz-
nej, towarzyszenie i wspieranie pacjenta jest 
możliwe w pracy online.

Prowadzenie psychoterapii grupowej 
było szczególnym wyzwaniem, pojawi-
ły się nowe obszary do omówienia, takie 
jak: tworzenie kontraktu terapeutycznego 
dostosowanego do obecnej sytuacji, znale-
zienie bezpiecznego miejsca w przestrzeni 
domowej, budowanie poczucia bezpie-
czeństwa, tworzenie przestrzeni do zaopie-
kowania uczuć oraz bycia tu i teraz.

Doświadczenie prowadzenia psycho-
terapii grupowej pokazało mi, że możliwe 
jest za „szklanym monitorem” stworzenie 
uczestnikom grupy warunków umożliwia-
jących intymne dzielenie się przeżyciami 
i uczuciami w atmosferze zaufania i bez-
pieczeństwa, że można doświadczyć i zro-
zumieć powody cierpienia i frustracji, które 
pojawiają się w relacji z innymi. Terapia 
grupowa prowadzona zdalnie przyniosła 
duże korzyści dla osób nieśmiałych, z za-
burzeniami lękowymi, wycofanych. Oka-
zało się, że w warunkach przestrzeni do-
mowej bycie w grupie było dla pacjentów 
bezpieczniejsze, co wpływało na zwięk-
szenie otwartości i przełamywanie swo-
ich ograniczeń.

Zarówno w gabinecie, jak w przestrze-
ni online duże znaczenie ma stworzenie 

bezpiecznego środowiska do zmiany, 
w którym możliwe jest doświadczanie 
i wyrażanie, rozumienie uczuć i pragnień. 
Mogę stwierdzić, że sojusz terapeutyczny 
budowany w warunkach terapii zdalnej 
może być tak samo wartościowy jak ten 
budowany w gabinecie.

ROK PÓŹNIEJ...
Miniony rok nie należał do łatwych. 

Najczęstsze trudności zgłaszane przez 
pacjentów to: brak możliwości korzysta-
nia z internetu lub brak przestrzeni do 
swobodnej rozmowy. Pacjenci korzy-
stali w takiej sytuacji z teleporady, którą 
realizowali w samochodzie lub innym 
dogodnym miejscu. W poradni pacjent 
miał zapewnione miejsce i przestrzeń do 
psychoterapii, w sytuacji pandemii wziął 
odpowiedzialność za miejsce, z którego 
uczestniczył w sesji online.

Po roku tych trudnych doświadczeń 
myślę, że wiemy więcej, stworzyliśmy okre-
ślone procedury, wdrożyliśmy nowe narzę-
dzia pracy, a może raczej je zauważyliśmy 
i nauczyliśmy się lepiej wykorzystywać, 
by wzmocnić poczucie bezpieczeństwa. 
Oswajamy terapię online, uczymy się sie-
bie i adoptujemy do leczenia w nowej 
rzeczywistości. Życie w czasach pandemii, 
zmieniło nasz rytm, rytuały, schematy, 
skłoniło do refleksji również nad nie-
uchronnością zmian. Każda zmiana w ży-
ciu powoduje ruch, który można wykorzy-
stać do budowania, tworzenia, rozwoju 
również w e-wymiarze.

To, co rok temu wydawało nam się 
trudne, niewygodne, nowe czy nieoczywi-
ste, dziś stało się terapeutyczną codzienno-
ścią. Świetnie obrazują to słowa Miltona H. 
Ericksona: „Każdy może ujrzeć wiele rze-
czy, których zwykle nie dostrzega”.

MONIKA PRZYGODA
jest certyfikowanym 
specjalistą psychoterapii 
uzależnień, psychoterapeutą 
pracującym w nurcie 
ericksonowskim

Monika Przygoda

Pandemia to nauka pływania bez możliwości zastanowienia się, czy w ogóle chcemy umieć pływać…

E-WYMIAR JAKO ROZWÓJ
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Na przestrzeni kilku lat wspólnej 
pracy zebrałyśmy doświad-
czenia, które sprawiły, że jak 

tylko zaistniała formalna możliwość, 
zdecydowałyśmy, iż kolejna grupa bę-
dzie dłuższa i bardziej intensywna od 
poprzednich. Właśnie tym doświad-
czeniem chcemy podzielić się w poniż-
szym tekście. Opiszemy poszczególne 
etapy pracy grupowej, założenia, wy-
zwania i problemy, z jakimi się zmie-
rzyłyśmy akurat podczas tego procesu. 
Napotkałyśmy wiele trudności zwią-
zanych z sytuacją epidemiologiczną 
i nasilającym się niepokojem wśród 
uczestników grupy, a ten lęk towarzy-
szył również nam.

I tak, we wrześniu 2019 roku, wy-
startowaliśmy z grupą, która miała 
być dwunastoosobowa, ale tuż przed 
pierwszym spotkaniem jedna z osób, 
38-letnia Klara, z dość niestabilną sy-
tuacją mieszkaniową i zawodową, zre-
zygnowała. To był początek kolejnych 
trudnych odejść z grupy. Zaczęliśmy 
więc w liczbie jedenastu osób:

Łukasz, lat 40 – od trzech lat w abs-
tynencji, ojciec dwóch córek, w separa-
cji z żoną. Podczas konsultacji zgłosił 
problemy w pracy i z ludźmi w ogóle, 
opowiadał o konfliktach, w tym o kon-
flikcie z byłą partnerką a matką jego 
dzieci. Towarzyszyło mu poczucie nie-
zrozumienia przez innych, które stano-
wiło źródło jego bólu. Na grupie aktyw-
ny, inicjujący kontakty ze wszystkimi, 
bezpośredni.

Karolina, lat 30 – mężatka, matka 
dwójki dzieci, rozważająca rozstanie 
z mężem, zagubiona z tego powodu. 
Ceniąca własną niezależność, jedno-
cześnie mówiła, że nie wie, czego chce, 

czym powinna zająć się zawodowo 
i w ogóle w życiu. W pracy efektywna, 
ale w życiu rodzinnym doświadczająca 
niepokoju, poszukiwała pozarodzin-
nych relacji. Na grupie miała trudności 
z wchodzeniem w kontakt, nie wie-
działa, czego grupa od niej oczekuje 
i czego może oczekiwać od pozostałych 
uczestników. Miała trudności w mó-
wieniu o sobie i bała się braku akcep-
tacji i zrozumienia.

Martyna, lat 45 – od ośmiu lat 
w abstynencji, rozwiedziona, po prze-
mocowym związku. Dużo cierpienia 
przysparzał jej kontakt z nastoletnią 
córką, nie potrafiła się z nią porozu-
mieć, dużo się kłóciły. Skoncentrowana 
na zadaniach, co dawało jej duże po-
czucie sprawczości. Własnych emocji 
doświadczała jako zagrażających, nie-
potrzebnych i ukazujących jej wrażliwą 
stronę. Łatwiej jej było o nich mówić 
niż doświadczyć. Trudnością okazały 
się też relacje w pracy, czuła się nie-
sprawiedliwie traktowana, podobnie 
było w związkach i w rodzinie.

Alicja, lat 39 – singielka, od pięciu 
lat unikająca bliskich relacji, ostrożna, 
bała się komuś zaufać, bardzo wrażli-
wa na opinie i słowa kierowane przez 
innych, nawet gdy nie dotyczyły jej 
bezpośrednio. Opowiadała o powta-
rzających się konfliktach w pracy, które 
sprawiały, że często musiała ją zmie-
niać. Z bardzo trudną historią rodzinną, 
nieutrzymująca kontaktu z rodzicami.

Ewa, lat 49 – po rozwodzie od dwu-
nastu lat, matka dwójki prawie doro-
słych dzieci, z czego jedno chorowało 
na bulimię. Zagubiona w relacjach, bez 
rozeznania, czym jest poświęcanie dla 
innych, z poczuciem bycia wykorzy-

stywaną, zarówno w pracy jak i domu. 
Mimo, że rozstanie z mężem nastąpiło 
wiele lat wcześniej, relacja ta i wspo-
mnienia o niej sprawiały Ewie dużo 
cierpienia. Na grupie bardzo dbała 
o samopoczucie innych, mniej o swoje, 
rzadko zabierała głos.

Ania, lat 34 – żona, matka trój-
ki dzieci, biorąca odpowiedzialność 
na siebie za dom, dzieci, utrzymanie. 
Miała duże trudności, by być dla siebie 
wyrozumiałą i akceptującą. Poszuku-
jąca sposobu, żeby zadowolić innych, 
w tym męża, rodziców. W dużym kon-
flikcie z matką, z trudnościami w pro-
szeniu o pomoc i wsparcie, złościła się, 
gdy ją do kogoś porównywano, karała 
siebie za zabranie głosu. Doświadczała 
poczucia opuszczenia przez męża, któ-
ry bardzo dużo uwagi poświęcał pra-
cy zawodowej.

Marcin, lat 27 –singiel, z dużym po-
czuciem zagubienia w życiu, homosek-
sualny, ale nie był gotowy, aby o tym 
mówić. Chciał wyjechać za granicę 
w poczuciu braku nadziei i to terapia 
go zatrzymała. Ostrożny w mówieniu, 
wyrażał sporo lęku dotyczącego bez-
pieczeństwa na grupie.

Michał, lat 31 – żonaty, dużo cier-
pienia towarzyszyło mu w związku 
z brakiem sensu, celu w życiu. Bardzo 
surowy i wymagający wobec siebie, 
przeżywający rozczarowanie swoim 
związkiem. Na grupie odzywał się 
rzadko, ale zawsze konkretnie i zdecy-
dowanie, zdystansowany do własnego 
odczuwania oraz wobec innych człon-
ków grupy.

Antek, lat 31 – singiel bez do-
świadczeń w dłuższych związkach, 
w rozdarciu pomiędzy częścią siebie 

Katarzyna Czarnecka, Justyna Matkowska

Zaczynając tę podróż, nie wiedziałyśmy jeszcze, co czeka nas w tej edycji grupy. Niesione 
falą optymizmu, po wcześniejszych doświadczeniach, nie przewidziałyśmy trudności, z którymi 
przyjdzie nam się zmierzyć podczas tego procesu, którego czas przypadł na dosyć trudny 
moment panujący na świecie
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refleksyjną a destrukcyjną, szukający 
stałej i stabilnej relacji, jednocześnie 
nie wiedząc, czy w ogóle takiej potrze-
buje. Szkodliwie nadużywał alkoholu. 
Mówił o pogubieniu w tym, kim jest, 
co jest prawdą o nim, a co czyjąś opi-
nią. Na grupie doświadczał trudności 
w utrzymaniu kontaktu, zagubiony po-
między bliskością i dystansem pomię-
dzy ludźmi. Mówił też o silnym lęku, 
który pojawiał się „nie wiadomo skąd”.

Krzysiek, lat 50 – rozwodnik z ma-
łymi dziećmi, dwanaście lat abstynen-
cji, po licznych terapiach, pogodny, 
życzliwy, skierowany na potrzeby in-
nych, z trudnościami w odmawianiu. 
Na grupie bardzo rozmowny, obecny, 
uważny, inicjujący interakcje, nigdy się 
nie spóźniał ani nie opuszczał spotkań. 
Powodem cierpienia była samotność, 
której doświadczał, trudności w ułoże-
niu życia po rozwodzie, jak też z powo-
du niezrozumiałej relacji z matką.

Przemek, lat 40 – żonaty, jedno pię-
cioletnie dziecko. Dużo bólu pojawiało 
się wokół silnego kryzysu małżeńskie-
go, przyszedł na grupę „dla rodziny”. 
Nie rozpoznawał swoich uczuć i mówił, 
że niczego nie potrzebuje. Bał się tyl-
ko, że żona go opuści. Trudno mu było 
wejść w kontakt, często przysłuchiwał 
się temu, co mówią inni, jednocześnie 
od samego początku podkreślał, jak 
ważna dla niego jest grupa, zawsze 
obecny i przed czasem.

STRUKTURA I SPOSÓB 
PRACY

Przy konstruowaniu grupy jedną 
z pierwszych kwestii stanowi decy-
zja o tym, kiedy, jak często i jak długo 
grupa ma się spotykać. Jest to mię-
dzy innymi związane z odpowiedzią 
na pytanie o optymalny czas terapii. 
Trzeba ocenić i rozważyć: jaki czas jest 
wystarczający dla pacjentów w grupie 
dla przepracowania ważnych dla sie-
bie kwestii, co chciałybyśmy, żeby się 
wydarzyło. Oczywiście, jak to w psy-
choterapii, jedyna krótka odpowiedź 
na to pytanie brzmi: to zależy.

Do tej pory, prowadzone przez 
nas grupy trwały dziewięć miesięcy, 
obejmowały dwugodzinne spotkania 
cotygodniowe, oraz piątkowo – so-
botnie maratony (odpowiednio 4 i 8 
godzin) raz w miesiącu. Długość ca-
łego procesu była regulowana formal-
nie przez wymogi zawarte w umowie 

z finansującym program Miastem 
Stołecznym Warszawą, tak więc nie 
mogłyśmy tych dziewięciu miesięcy 
przekroczyć, a jednocześnie zależało 
nam, żeby dysponować odpowiednią 
liczbą godzin terapeutycznych. Próba 
poprowadzenia grupy dziewięcio-
miesięcznej bez maratonów nie dała 
w pełni satysfakcjonujących rezulta-
tów – okazało się, że nie wystarczyło 
na wszystko czasu.

Właśnie ten motyw niedoboru cza-
su przyświecał nam, kiedy decydowa-
łyśmy, że kolejna grupa będzie trwała 
szesnaście miesięcy (z uwzględnie-
niem przerwy wakacyjnej, świąt 
i innych wydarzeń), w trakcie których 
będziemy spotykać się co tydzień 
w poniedziałki na dwie godziny oraz 
raz w miesiącu na piętnastogodzin-
ny maraton sobotnio – niedzielny. 
W efekcie liczba godzin terapii w sto-
sunku do poprzednich edycji została 
praktycznie podwojona.

Byłyśmy tak optymistycznie na-
stawione do faktu, że tym razem 
mamy komfortową sytuację z cza-
sem, którego wystarczy dla wszystkich 
i na wszystko, że trzeba to przyznać, 
zbagatelizowałyśmy uwagi superwi-
zora dotyczące drugiej strony meda-

lu – ryzyka, że taki proces może być 
jednak zbyt intensywny i dla nas, 
i dla pacjentów. Oczywiście, miał rację, 
o czym miałyśmy się dopiero przeko-
nać in vivo.

Warto tutaj podkreślić niemożli-
wą do przecenienia rolę superwizji 
w ogóle, a także – co nie zawsze wyda-
je się takie oczywiste – jeszcze przed 
rozpoczęciem terapii grupowej. W su-
perwizyjnej rozmowie grupa niejako 
tworzy się w umysłach terapeutów, 
zanim jeszcze fizycznie zbierze się 
razem w jednym pomieszczeniu. To 
właśnie dzięki wsparciu superwizo-
ra nasza psychiczna przestrzeń do 
pomieszczania tego, co się wydarza 
na grupie, staje się większa. Regular-
ne spotkania – najpierw na żywo, po-
tem w formie online – z jednej strony 
pomagały w uchwyceniu tego, co się 
dzieje z każdym z pacjentów, czy co się 
dzieje w procesie, z innej perspektywy, 
a z drugiej na bardziej osobistym po-
ziomie umożliwiały „powrót do siebie”. 
Było to bardzo namacalne doświad-
czenie, które trudno jest precyzyjnie 
opisać słowami, a dotyczy pewnego 
zsynchronizowania oddechu, czucia 
i myślenia, w taki sposób, że terapeuta 
– człowiek staje się bardziej obecny.
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ZBIERANIE GRUPY
Kolejnym aspektem jest konstru-

owanie i dobór osób do grupy. Kwa-
lifikacje do grupy przeprowadzamy 
dwuetapowo, staramy się być w tym 
procesie bardzo uważne. Pierwszy krok 
to wypełnienie przez osobę zaintere-
sowaną ankiety, kolejnym etapem jest 
spotkanie z nami. Zawsze na takiej kon-
sultacji chcemy być obecne obie, żeby 
ten pierwszy kontakt stanowił bazę dla 
przyszłej więzi. Z naszej perspektywy 
to już stanowi początek relacji, która 
jest bazą do dalszej współpracy.

Tutaj warto przytoczyć sytuację 
z kompletowania opisywanej w tym 
tekście grupy, w której z powodu nie-
sprzyjającego splotu wydarzeń, na kon-
sultacji była obecna tylko jedna z nas. 
Był to odosobniony przypadek i, jak 
się miało okazać, brzemienny w skutki. 
Działo się to właściwie na samym końcu 
etapu zbierania grupy, tuż przed jej star-
tem. Brakowało nam jednego mężczy-
zny i czterdziestoletni Łukasz, sądząc 
po informacjach z ankiety, wydawał się 
pasować do zebranego już składu.

Spotkanie zostało ustalone w niety-
powych wczesnoporannych godzinach, 
bo czasu do rozpoczęcia terapii było 
już niewiele. Już samo to oraz niepla-
nowany brak jednej z nas zaburzyły ty-
powe ramy spotkania konsultacyjnego.

Łukasz podkreślał, że bardzo mu 
zależy na udziale w tej grupie, że zwol-
nił się z pracy specjalnie po to, żeby 
móc dotrzeć do poradni. Od pierw-
szych chwil dało się wyczuć jego pełną 
desperacji potrzebę, aby być przyjętym, 
dużo cierpienia i rozpacz, jednocześnie 
od samego początku było sporo sygna-
łów ostrzegawczych, które wskazywały, 
że, pomimo determinacji w jego głosie 
i postępowaniu, rozpoczynanie terapii 
grupowej właśnie w tym momencie 
nie jest optymalnym rozwiązaniem. 
Świadczył o tym przede wszystkim 
fakt, że dopiero co kończył terapię gru-
pową uzależnień i właściwie przecho-
dził płynnie z jednej terapii w drugą, 
ale też bardzo duży poziom napięcia 
przez całe spotkanie konsultacyjne. 
Jednak po wspólnym omówieniu wąt-
pliwości, przyjrzeniu się uważnie, czy 
Łukasz pasuje do tego składu, który 
już mamy, stwierdziłyśmy, że „pacjent 
ma prawo być taki, jaki jest”, zdecydo-
wałyśmy wspólnie o zakwalifikowaniu 
Łukasza do grupy.

POCZĄTEK – WYZWANIA 
ZWIĄZANE Z UTRATĄ 
CZŁONKÓW GRUPY

Odejścia z terapii są nieuniknione 
i raczej do rzadkości należą sytuacje, 
w których grupa zaczyna się i kończy 
w niezmienionym składzie. W na-
szych poprzednich grupach wypadały 
na początku jedna, dwie osoby. W każ-
dej grupie sporo uwagi poświęcamy 
omawianiu chęci rezygnacji, jaka może 
się pojawić w każdym jako część na-
turalnego procesu, bardzo zachęcamy 
do dzielenia się takimi impulsami. 
Jednym z nielicznych zaleceń z począt-
ku ustalania ram pracy grupy, było to, 
że w przypadku chęci opuszczenia, 
uczestnik pojawi się jeszcze na jednym 
czy dwóch spotkaniach od momentu 
podzielenia się informacją o swoim za-
miarze, w celu domknięcia (i nie ukry-
wałyśmy, że podejmiemy próbę prze-
konania go do zmiany decyzji).

Mimo tego, w pierwszych dwóch 
miesiącach terapii grupę opuściły dwie 
osoby – najpierw Marcin, kilka spotkań 
później Karolina. Odbyło się to typowo 
– najpierw nieobecność usprawiedli-
wiona pracą lub złym samopoczuciem, 
kolejna nieobecność już bez wyjaśnie-
nia i urwanie kontaktu.

Próbując zrozumieć, co mogło 
pójść nie tak, najczęściej można dojść 
do wniosku, że chodzi o niemożliwe 
do wytrzymania napięcie związane 
z lękiem.

Wydaje się, że w omawianej tutaj 
grupie to napięcie było dodatkowo 
„podkręcone” przez dość konfrontacyj-
ne zachowania Łukasza. Już podczas 
pierwszych spotkań dał się poznać 
jako osoba dążąca do dominacji, ścią-
gał na siebie dużo uwagi grupy, tak 
jakby miała być tylko tłem dla niego. 
Na pierwszym maratonie wchodził 
w konflikty z innymi. Budził lęk wśród 
dwóch uczestniczek grupy, przy czym 
jedna z nich reagowała wycofaniem, 
a druga była bardziej defensywna. 
Zachowania te budziły dużo emo-
cji w pozostałych członkach grupy, 
na tyle dużo, że trudno było nam za-
dbać o wszystkich, a bezpieczeństwo 
stanowi dla nas bazę zarówno do wyra-
żania emocji jak i dalszej pracy.

Mechanizm ucieczkowy Marcina 
wziął górę i zwyczajnie nie pojawił 
się na kolejnym spotkaniu. Nie udało 

się również zatrzymać Karoliny, która 
w efekcie silnego lęku, że nie zostanie 
przyjęta i zaakceptowana, wypowie-
działa naraz wszystkie najtrudniejsze 
sprawy, które ją męczyły. Zaraz potem 
pojawiło się w niej automatyczne po-
czucie, że została przez grupę oceniona 
i odrzucona, jednocześnie sama ją od-
rzuciła, uznawszy za nieodpowiednie 
miejsce dla siebie, nieoferujące żadne-
go zrozumienia.

Jak to bywa w przypadku takich 
wczesnych wypadnięć – dla terapeu-
tów stanowią one okazję do zasta-
nowienia się, co można było zrobić 
więcej, żeby tę osobę zatrzymać, ale 
również – czy na etapie kwalifikacji 
dało się przewidzieć, że terapia grupo-
wa nie jest najlepszą formą wsparcia. 
Tych wniosków mamy kilka i chciały-
śmy się nimi podzielić. Ponadto takie 
„wypadnięcia” są ważnym elementem 
procesu i wprowadzają pozostałych 
uczestników w kolejny etap, w któ-
rym to pojawia się temat uczestnictwa 
i obecności każdego z nich („na ile je-
stem tutaj ważny dla innych, na ile ta 
grupa jest dla mnie ważna, osobista 
odpowiedzialność za udział – ja jestem 
wśród tych, którzy nie zrezygnowali, 
decyduję o tym”). Idealnie jest, jeśli 
po przepracowaniu emocji związanych 
z utratą członków grupy, istnieje moż-
liwość dalszej pracy nad poczuciem 
bezpieczeństwa, badaniem ‒ co je 
wzmacnia, a co osłabia. Zachęcani do 
tego uczestnicy bywało, że się złościli 
na nas, nie rozumieli, dlaczego sku-
piamy na tym uwagę, po co poświęcać 
czas komuś, kogo nie ma, kto nie przy-
szedł i zwyczajnie zrezygnował. Poja-
wiła się racjonalizacja i zrozumienie 
dla decyzji osób, które odeszły. Zwykle 
też wielokrotnie wybrzmiewa temat 
tego, na ile i w jaki sposób mogę tutaj 
wyrażać siebie, swoboda mówienia vs. 
zgoda na to, że może to budzić w słu-
chaczach różne reakcje.

To bardzo ważny temat budujący 
bezpieczeństwo – sprawdzenie, czy 
przestrzeń naszej wspólnoty może po-
mieścić zarówno to, co moje, jak i to, 
co w drugiej osobie żywe, pomieścić 
napięcie powstające przy spotkaniu się 
tych odmiennych stanów.

Na tym etapie osoby uczestniczące 
w grupie spostrzegły, że wyrażanie przez 
drugą osobę osobistych emocji nie jest 
tym samym co ocenianie go, a wypo-
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wiedzenie przez nią jakiejś potrzeby, nie 
oznacza dla niej przymusu zmiany.

W początkowej fazie terapii zdanie 
wypowiedziane przez Alicję do Krzyś-
ka: „Denerwuję się, kiedy opowiadasz 
takie długie historie, z tyloma detala-
mi”, sprawiało, że reagował on kontra-
takiem albo wycofaniem, 
bo słyszał to jako „Nie akcep-
tuję cię”. Z upływem terapii 
nauczył się słyszeć je bar-
dziej jako „Mój sposób mó-
wienia frustruje Alicję, która 
też chce coś powiedzieć.” 
I wie, że ma wybór, czy wziąć 
pod uwagę jej potrzebę, czy 
zostać przy sobie.

Wracając jednak do 
realnego procesu, który 
miał miejsce, a odchodząc 
na chwilę od idealnego sce-
nariusza, grupa nie zdążyła 
jeszcze dobrze odetchnąć 
po odejściu Karoliny, a za-
częła być szarpana emocja-
mi związanymi z intensyw-
nością zachowań Łukasza. 
Był on bardzo aktywny, pod-
łączał się pod każdą z wy-
powiedzi, zazwyczaj zaczy-
nając od słów skierowanych 
wsparciowo w stronę nadaw-
cy, po czym przechodził 
płynnie do siebie i swoich 
przeżyć. Cechowała go przy 
tym duża potrzeba kontroli 
i dopóki terapeutki odpowia-
dały na jego potrzeby, dopó-
ty wydawało się, że może on 
korzystać z tej pracy, a na-
wet reflektować nad swoimi 
reakcjami w grupie. Wciąż ognisko-
wało się wokół niego sporo napięcia 
– zwłaszcza wobec kobiet okazywał 
sporo ciepła i zaangażowania lub za-
mykał się w sobie, sprawiając wrażenie 
niechętnego i zdystansowanego.

Któregoś razu nie pojawił się 
na poniedziałkowym spotkaniu i nie-
spodziewanie okazało się, że inna at-
mosfera panowała na grupie, jak-
by rozluźniona. Nie dało się tego 
całkiem zignorować. Wydawało nam 
się, że w Łukaszu kumuluje się całe 
napięcie grupowe związane z lękiem 
przed odrzuceniem, z którym radzi on 
sobie poprzez kontrolowanie tego, co 
się dzieje podczas spotkań, skupiając 

jaka nam się przydarzyła kiedykolwiek. 
Łukasz nie pojawił się potem na mara-
tonie, mimo tego jego osoba była obec-
na w rozmowach i emocjach pozosta-
łych. Ania odważyła się powiedzieć, 
że z ulgą przyjmuje fakt jego nieobec-
ności, bo się go boi. Michał i Krzysztof 

złościli się, że pomimo że go 
nie ma, to i tak zajmuje bar-
dzo dużo miejsca. Ewa czuła 
się rozżalona, bo, jak to wy-
raziła, gdy był, mogła z nim 
„trenować” i może mogłaby 
coś w sobie „przepracować”.

Łukasz przyszedł na ko-
lejne spotkanie poniedział-
kowe, obwieszczając, że za-
mierza odejść z grupy. Czuł, 
że grupa go nie wspiera. 
Po ostatnim spotkaniu bar-
dzo długo dochodził do 
siebie, stwierdził, że nie 
pomaga mu to w poszuki-
waniu większej równowagi. 
Powiedział, że poszukuje 
dla siebie indywidualnej 
formy pomocy. Wydawał 
się spokojny i w bardziej re-
fleksyjnym nastroju, jednak 
przy próbie głębszego zba-
dania, co mogło pójść nie 
tak, wróciło napięcie i wy-
lał się z niego potok oskar-
życielskich słów. Po chwili 
znowu się uspokoił. Zdawa-
łyśmy sobie sprawę, że taka 
amplituda emocji w żaden 
sposób nie będzie służyła 
budowaniu bezpieczeństwa 
w grupie.

Ciekawe były reakcje 
pozostałych uczestników, którzy albo 
w ogóle nie dostrzegali agresji, albo 
widzieli w nim ofiarę. Tylko Alicja, 
po związkach z podobnymi mężczy-
znami, nazwała to, co się wydarzało 
z udziałem Łukasza, przemocą. Z kolei 
Martyna, identyfikująca się z Łuka-
szem ze względu na uzależnienie od 
alkoholu, bardzo jego odejście prze-
żyła i dodatkowo zachwiało to jej po-
czuciem bezpieczeństwa na grupie. 
Niedługo potem i ona odeszła z grupy 
w poczuciu krzywdy i braku akceptacji. 
O ile odejście Łukasza przynajmniej 
część grupy przyjęła z ulgą, o tyle rezy-
gnacja Martyny sprawiła, że lęk o prze-
trwanie grupy poszybował w górę.

uwagę na sobie, tylko pozornie licząc 
się z innymi osobami.

Tuż przed trzecim maratonem do-
szło do sytuacji, w której jedna z nas 
próbowała mu pokazać, co się właści-
wie dzieje w jego relacjach na grupie. 
Bardzo szybko przeszedł do kontrataku 

będącego monologiem, jakby bał się, 
że dopuszczenie kogokolwiek innego 
do głosu zagrozi mu. Padały mocne 
zarzuty dotyczące kompetencji tera-
peutek, krzyku wyrażającego ogromne 
poczucie krzywdy i braku zrozumienia. 
Nie sposób było przerwać ten monolog. 
Na wierzchu znalazło się dużo wście-
kłości i agresji. Właściwie przez kolej-
ną godzinę prób nawiązania jakiegoś 
dialogu z Łukaszem, stawałyśmy się 
coraz bardziej bezradne, rosło poczucie 
„skopania po brzuchu”. Grupa zamar-
ła, poziom lęku był ogromny. Pewnie 
pojawiło się dużo wątpliwości o sens 
bycia tutaj. Bez wątpienia była to naj-
trudniejsza sytuacja interpersonalna, 
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PROCES – BUDOWANIE 
POCZUCIA 
BEZPIECZEŃSTWA 
W TRUDNYCH WARUNKACH

 Oto z jedenastu osób zostało sie-
dem, terapia trwała już cztery miesiące, 
a wciąż byliśmy na samym początku 
budowania bezpiecznej przestrzeni, 
w której można rozmawiać o tym, co 
trudne. Wyrazicielką niepokojów i am-
biwalencji stała się teraz Alicja. Zapisała 
się na kolidujące z maratonami studia, 
zdarzało jej się spóźniać na zajęcia, 
a także wyrażała wprost wątpliwości 
co do terapii. Krzysztof wyraził swój lęk 
o przyszłość grupy, czy się utrzyma, ile 
potrzeba osób, żeby mogła trwać dalej. 
Jako terapeutki bardzo rezonowałyśmy 
z tymi lękami o grupę, w której było 
dużo napięcia. W rezultacie pozmie-
niałyśmy ustalone daty maratonów tak, 
żeby Alicja mogła w nich uczestniczyć, 
co było dla niej dużym zaskoczeniem. 
Oczywiście odbiło się to echem wśród 
pozostałych uczestników, którzy różnie 
radzili sobie z niestabilnością Alicji. 
Pojawiła się złość, że mimo, iż Alicja się 
spóźnia i mówi, że nie chce być na gru-
pie, podjęłyśmy arbitralną decyzję, któ-
ra zmusza wszystkich do dostosowania 
swoich planów. Z perspektywy wydaje 
się, że zrobiłyśmy to w reakcji na silny 
lęk o grupę i poczucie winy związane 
ze stratą tych uczestników, których nie 
udało nam się zatrzymać.

Jakkolwiek by nie oceniać tej decy-
zji, pozwoliła ona na chwilowe ustabili-
zowanie nastrojów. Był styczeń, odbyły 
się kolejne maratony, na których fak-
tycznie grupa zwiększała swoją spój-
ność i poczucie wspólnoty.

Kolejnym trudnym momentem była 
nieoczekiwana choroba jednej z nas 
i niezapowiedziana nieobecność na po-
łowie maratonu. Poziom regresu uczest-
ników, od poczucia opuszczenia po nie-
ufność co do powodów nieobecności, 
złość i poczucie niesprawiedliwości, 
wybrzmiewał przez cały dzień i kolej-
ne spotkania. W prowadzącej w poje-
dynkę terapeutce pojawiło się na wpół 
uświadomione poczucie, że za wszelką 
cenę musi to wszystko pomieścić, objąć, 
utrzymać grupę, co w praktyce oznacza-
ło dużą presję i dążenie do przetrwa-
nia. Poziom lęku znowu był wysoki, 
utrudniając rozwojowe podejście do 
sytuacji, w której można by wyjść do 

grupy z bardziej autentycznej pozycji 
i podzielić się odpowiedzialnością za to, 
co się wydarzy.

DALSZY PROCES – GRUPA 
W PANDEMII

Mimo tych kryzysowych momen-
tów, proces zdawał się toczyć w do-
brym kierunku. Uczestnicy zbliżali się 
do siebie, mogliśmy wspólnie analizo-
wać to, jak wchodzą w relacje, co ich 
zbliża, a co oddala. Odnajdywali po-
dobieństwa swoich reakcji do tego, jak 
funkcjonowali w relacjach z ojcem czy 
matką, i odkrywali, że można inaczej.

Zwłaszcza dużo pracy w tym ob-
szarze wykonywał Antek, który od „nie 
zależy mi na was” przeszedł w uznanie 
w sobie, że potrzebuje grupy, w której 
czuje się bezpiecznie. Również Anna 
powoli przełamywała milczenie 
i odrzucanie prób zaangażowania jej 
w rozmowę i stawała się coraz bar-
dziej zaangażowana.

Przestaliśmy walczyć o przetrwa-
nie, a zaczęliśmy wspólnie żeglować. 
Zdawało się, że sztorm minął. Wtedy 
nadszedł marzec, a sygnały o wirusie 
szybko przybrały konkretną postać 
lockdownu. Do dziś pamiętamy do-
kładnie, gdzie obie byłyśmy, kiedy 
podejmowałyśmy decyzję o odwoła-
niu maratonu i zawieszeniu spotkań. 
Wszystko działo się bardzo szybko. 
W tamtym momencie pomysł tera-
pii grupowej online budził sceptycz-
ne nastawienie. Wolałyśmy myśleć, 
że to chwilowe, wymuszone wakacje 
i wszystko wróci do normy. Tydzień, 
dwa, zobaczymy. Oczywiście, stało 
się inaczej. Potrzebowałyśmy ponad 
tygodnia, żeby oswoić się z myślą 
o prowadzeniu dwugodzinnej grupy 
online na platformie Zoom. Inspiracją 
stało się masowe przenoszenie wszel-
kich aktywności do przestrzeni wirtu-
alnej, rozważania podczas superwizji 
czy terapia online ma sens, ale przede 
wszystkim poczucie, że grupa siebie 
potrzebuje, zwłaszcza teraz. Zachęco-
ne przez superwizora (nasza superwi-
zja również odbywała się w tej formie) 
zdecydowałyśmy się podjąć to wyzwa-
nie. I tak, pod koniec marca, wystarto-
wałyśmy ze spotkaniami na Zoomie. 
Pojawili się wszyscy i na tym pierw-
szym spotkaniu niepewność, jak to 
będzie, mieszała się z radością, że się 
widzimy. Wszyscy, łącznie z nami, po-

czuliśmy, że bardzo potrzebujemy tej 
namiastki normalności, jaką dawały 
poniedziałkowe spotkania, w tym nie-
normalnym czasie. Na tym etapie usta-
liliśmy, że na pewno kwiecień będzie 
tak wyglądał i wciąż jeszcze mieliśmy 
nadzieję wrócić do normalnego try-
bu w miarę szybko. W związku z tym 
zawieszone zostały maratony, których 
idea jednak wydawała nam się trud-
na do pogodzenia z wirtualną formą. 
Wszyscy staliśmy przed wielką niewia-
domą. Nasza superwizja sprawdzała 
się w tej formie i tak jak my byłyśmy 
zachęcane przez superwizora do bada-
nia tego, co w nas, tak samo przenosiły-
śmy to na grunt grupy.

Te pierwsze spotkania internetowe 
pozytywnie nas zaskoczyły, głównie 
dlatego, że spodziewałyśmy się, że bę-
dzie dużo gorzej. Jednak to, co się dzia-
ło na zewnątrz, poziom niepewności, 
niepokoje o zdrowie i wpływ na życie 
zawodowe, dość szybko zaczął mocno 
odbijać się na funkcjonowaniu grupy 
w tej formule.

Po pierwsze, zaczęło do nas do-
cierać, że właściwie ta grupa w formie 
online stała się jakby nową grupą. Ta 
nowa przestrzeń, w której każdy jest 
w swoim pokoju/biurze/aucie, na in-
nym ekraniku, z różnymi zakłócenia-
mi, z rodziną lub jej brakiem za ścianą, 
implikowała konieczność określania 
i przyzwyczajania się do nowych norm. 
Zwłaszcza, że nie zanosiło się na pręd-
ki powrót do spotkań na żywo.

Dodatkowo, Antek, którego branża 
bardzo ucierpiała z powodu pandemii, 
musiał opuścić Warszawę i wrócić do 
rodzinnego domu. Nie było szans żeby 
przyjeżdżał co tydzień dwieście kilome-
trów na dwugodzinne spotkanie. Po-
wrót do realu oznaczałby utratę Antka.

Wszystko to, jak i pewnie czynniki 
zewnętrzne, spowodowało, że kolej-
ne spotkania internetowe stawały się 
coraz trudniejsze. Miałyśmy poczucie, 
że cały proces idzie „na naszej” energii. 
Mimo zachęcania, zachodziło bardzo 
mało interakcji pomiędzy członkami 
grupy. Reakcje na to, co ktoś powie-
dział, były skąpe albo żadne, co prowa-
dziło do tego, że osoby mniej chętnie 
się dzieliły, a jeśli już, to my byłyśmy 
jedynymi, które reagowały. W efekcie 
praca na Zoom bardziej przypomi-
nała terapię na tle grupy, a nie tera-
pię grupową.
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PRACA W PANDEMII 
– FORMA HYBRYDOWA

Nadszedł czerwiec i trochę na fali 
luzowania obostrzeń, a trochę z powo-
du bardzo mocno dającego nam w kość 
zastoju energetycznego na grupie, posta-
nowiłyśmy zorganizować pierwszy od 
lutego maraton na żywo. Dysponowały-
śmy odpowiednią salą, która też była dla 
nich nowym miejscem. Grupa z dużym 
entuzjazmem przyjęła tę wiadomość, 
podobnie jak informację, że przedłuża-
my trwanie terapii o dwa miesiące, żeby 
nadrobić stracone godziny. Na tym eta-
pie ewidentne było, że ciągłe zmiany są 
w tej grupie normą. Na szczęście wyglą-
dało, że od pewnego czasu umacnia to 
ich wspólnotę i że nie ma już zagroże-
nia, że ktoś wypadnie. W okresie letnim 
i wczesnojesiennym pracowałyśmy więc 
w formie łączonej – maratony odbywały 
się stacjonarnie, a spotkania poniedział-
kowe na Zoom. Frekwencja była bardzo 
dobra. W tym okresie wydarzyło się naj-
więcej pogłębionych interwencji i prze-
łomowych momentów dla większości, 
jeśli nie dla wszystkich uczestników. Nad-
chodził dwutygodniowy okres przerwy 
urlopowej, o którym pacjenci uparcie nie 
chcieli pamiętać, a który też zainicjował 
temat kończenia terapii. Zostały jeszcze 
cztery miesiące, jednak już na tym etapie 
pojawiły się typowe motywy związane 
z końcem: czy warto się jeszcze angażo-
wać, skoro to się skończy, lęk, jak sobie po-
radzę, co ja właściwie z tego wyniosę, itp.

GRUPA I WIRUS
W październiku nastąpił gwałtowny 

wzrost zachorowań. Nadchodził termin 
maratonu i biłyśmy się z myślami, co 
zrobić. Pacjenci w tej kwestii byli podzie-
leni z przewagą potrzeby spotkania się 
na żywo. Ostatecznie jedna z nas zacho-
rowała na covid i od tego momentu zde-
cydowałyśmy się na przejście wyłącznie 
na formę zdalną. Stałyśmy przed wybo-
rem – albo tak, albo wcale. Dwudniowy 
maraton online wydawał nam się nie do 
przejścia, a z drugiej strony miałyśmy 
doświadczenie szkoleń i warsztatów 
w tej formie. Ostatecznie, podobnie jak 
przy pierwszych spotkaniach zoomo-
wych, było o wiele lepiej niż się spodzie-
wałyśmy. Pomimo choroby jednej z nas 
grupa zdawała się jakby uspokojona, 
bo terapeutka jest, oddycha, rozmawia. 
Zadawali pytania o objawy, jako to jest 

chorować, niektórzy wyrażali swoje lęki 
dotyczące zarażenia, inni żartowali. Ko-
lejne zachorowania w grupie były przyj-
mowane ze współczuciem, troską. Praw-
dopodobnie procentowało to, co grupa 
zdążyła wypracować w miesiącach let-
nich – na zoomie dział się proces inter-
personalny, pogłębione introspekcje, 
konflikty i szukanie porozumienia. Było 
to bardzo budujące. Dodawało nam otu-
chy, bo zarówno pacjenci, jak i my mia-
łyśmy prawo być na tym etapie zupełnie 
wyczerpane tym szarpanym procesem.

KOŃCZENIE
Poziom lęku i większe wycofanie 

powróciło na około sześć tygodni przed 
końcem grupy, czyli dość wcześnie.

Alicja, ta sama, która po odejściu 
ostatniej osoby, wyrażała głośno bardzo 
dużo ambiwalencji co do swojej obec-
ności na terapii, ponownie zaczęła ją 
bojkotować. Po maratonie, gdzie działy 
się dla niej ważne i trudne rzeczy, przy-
jęła refleksje grupy na bardzo dojrzałym 
poziomie, co było niebywałą zmianą 
w niej. Jednak kolejne dwa spotkania 
poniedziałkowe opuściła bez słowa 
i wysłała do nas maila, że rezygnuje. 
Możemy szczerze przyznać, że na tyle 
nas to zaskoczyło, że nie zareagowały-
śmy przez pierwsze 24 godziny. I może 
dobrze się stało, bo zanim zdążyłyśmy 
dać jakąś odpowiedź, dostałyśmy od 
niej drugiego maila, w którym odwołała 
swoją decyzję. Okazało się, że w mię-
dzyczasie odezwała się do niej Ewa i ten 
gest miał bardzo duże znaczenie dla 
zniwelowania poczucia Alicji, że „nie 
pasuje do grupy”.

Mimo wszystkich zawirowań, 
a może częściowo dzięki nim, poziom 
bezpieczeństwa, jaki udało się wypra-
cować w tej grupie, sprawił, że proces 
kończenia i domykania możemy śmia-
ło ocenić jako najpełniejszy w naszej 
praktyce. Ostatni maraton był, jak sami 
uczestnicy określili, trochę świąteczny 
i „laurkowy”. Zachęceni dzielili się wspo-
mnieniami, ważnymi momentami. Pa-
dło wiele poruszających, ciepłych słów. 
Co ciekawe, zostały dwa poniedziałki, 
z czego ostatni miał się odbyć na żywo, 
jako pożegnanie. Ten przedostatni, tuż 
po „laurkowym maratonie”, w lwiej czę-
ści upłynął w poczuciu wycofania, tro-
chę niewyrażonej złości, lęku.

Krzysiek wniósł obawę przed byłą 
żoną, wobec agresji której czuł się zu-

pełnie bezradny. Wyraził niechęć, żeby 
o tym mówić, bo przecież „mamy mieć 
miłą, kończącą atmosferę”, Bał się, jak 
sobie poradzi bez grupy, miał poczu-
cie opuszczenia.

Anna twierdziła, że nie ma sensu 
już nic mówić, zaczynać żadnego wąt-
ku, skoro to już koniec. Udało nam się 
poprowadzić spotkanie w ten sposób, 
żeby wybrzmiała większość trudnych 
emocji, jednocześnie nie przekreśliwszy 
tego, co było dobre. Ta grupa napraw-
dę bardzo dużo przeszła, a także wiele 
osiągnęła i sobie dała nawzajem.

EFEKTY NASZEJ PRACY
Chcemy zaznaczyć, że tekst ten nie 

jest próbą znalezienia odpowiedzi na py-
tanie, jak najlepiej prowadzić grupy tera-
peutyczne DDA w danym nurcie, a raczej 
świadectwem naszego ciągłego poszu-
kiwania odpowiedzi na pytanie, w jaki 
sposób, my dwie, możemy pracować, 
żeby jak najlepiej pomagać.

Pisanie o tym z jednej strony może 
stać się inspiracją dla Czytelnika, ale 
jednocześnie stanowi ważny etap 
domknięcia tego konkretnego procesu 
w nas jako prowadzących. Kiedy pracu-
jemy, w centrum uwagi pozostają relacje, 
emocje, doświadczenie i doświadczanie 
„tu i teraz” i siebie nawzajem. Wszystko 
to skupione jest wokół akceptacji, zro-
zumienia i budowania bezpieczeństwa. 
Bardzo korekcyjnym doświadczeniem 
dla uczestników grupy było to, kiedy mo-
delowałyśmy próbę patrzenia na dany 
problem z różnych perspektyw, bez 
oceny, czy dane zachowanie, słowo, od-
czucie jest złe lub dobre. Jest takie, jakie 
jest na dany moment. Gdy my pomiesz-
czamy różne reakcje, pacjenci zaczynają 
pomieszczać swoje, stają się sami dla 
siebie bardziej akceptujący i łatwiej im 
rozumieć innych. Bardziej zachęcamy do 
sprawdzenia tego, co wywołuje daną re-
akcję (słowo, gest, grymas twarzy) niż do 
„zrozumienia”, skąd ona się wzięła. Justy-
na skupia uwagę osób na doświadczaniu 
i pogłębianiu tego doświadczania (o ile 
jest na to miejsce), Kasia zaś porządkuje, 
nazywa to, co się właśnie wydarzyło.

Dla pacjentów, jak i dla nas, ten pro-
ces grupowy był szczególnie ważny. Oni 
wprowadzili realne zmiany w swoim ży-
ciu, my zdobyłyśmy kolejne cenne do-
świadczenie. I tak, Antek wszedł w stały 
związek i pomimo wątpliwości, czy się 
do tego nadaje, pozostawał w nim, Ania 
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łagodniej na siebie spojrzała, przestała 
sprawdzać, jaka ma być, a pozwoliła 
sobie po prostu być. Przemek i Michał 
zaczęli inaczej budować relacje z żo-
nami. Michał zaczął poszukiwać sen-
su w sobie, a nie w działaniach, które 
na chwilę ukoiłyby jego ból. Przemek 
zobaczył, że też jest ważny, a jego uczu-
cia i potrzeby, to nie fanaberia i ma do 
nich prawo. Ewa zaczęła stawiać grani-
ce dzieciom, szefowi w pracy i bardziej 
nazywać to, czego potrzebuje. Krzysztof 
zaczął zadawać sobie pytania, co czuje 
i jak się z tym ma, a nie tylko opisywać 
uczucia, co czasami bywało dla niego 
trudne, ale mówił, że jest „prawdziwe”. 
Postawił granice byłej żonie i nie po-
zwalał jej się wykorzystywać.

Według nas, tym, co miało moc 
leczącą, była relacja oparta na akcep-
tacji i autentyczności, którą wszyscy 
zbudowaliśmy, autentyczna więź. To, 
że o odejściach możemy rozmawiać, 
przeżywać je wspólnie. Możemy mówić 
o lęku i niepewności. Razem możemy 
doświadczać straty.

Dla nas obu proces ten był ważny, 
bo chyba pierwszy raz doświadczyłyśmy 
tylu trudności naraz. W kontekście zgła-
szanych przez pacjentów problemów po-
kazało nam to, że niezależnie od tego, co 
dzieje się na świecie, „grupa potrzebuje 
siebie nawzajem”. Im bardziej niestabil-
ny jest świat, tym bardziej potrzebujemy 
kontaktu, miejsca, w którym możemy 
być przyjęci. A przecież niestabilny świat, 
od najmłodszych lat, to doświadczenie 
wszystkich osób, które uczestniczyły 
w tym procesie. Dla nas ten proces był 
ważny także dlatego, że pomimo wie-
lu lat wspólnej pracy bardzo wyraźnie 
ujawniały się różnice pomiędzy nami. 
Rozmawiałyśmy ze sobą o tym, jak może 
nas to zbliżyć zamiast oddalić, myślimy, 
że to osobiste doświadczenie pozwoliło 
nam pełniej widzieć pacjentów i ich ro-
zumieć. Interesujące było też to, że po-
mimo tylu zmian, czy to wewnątrz grupy, 
czy na zewnątrz związanych ze zmia-
ną formy spotkań, czy też niepokojem 
o zdrowie udało nam się stworzyć na tyle 
bezpieczną atmosferę, aby pacjenci mo-
gli wzrastać, być bardziej świadomi sie-
bie, swoich emocji i kierować się do 
relacji z innymi. Jak to powiedział Carl 
Rogers „Ludzie są jak zachody słońca, 
wystarczy pozwolić im być.”

TRUDNOŚCI I WNIOSKI 
NA PRZYSZŁOŚĆ

Nawet gdyby nie pandemia i „wypad-
nięcia” uczestników z grupy, byłoby dla 
nas jasne, że w przyszłości, nie rezygnując 
z formy maratonowej, ograniczymy dłu-
gość trwania. Nie chodzi wszak o to, żeby 
zadziało się „wszystko” czy „jak najwięcej”, 
tylko żeby uczestnicy mieli możliwość 
przetworzenia tego, co najważniejsze. Za-
tem kolejną grupę planujemy na dwana-
ście miesięcy, wcześniej zrobiwszy sobie 
odpowiednią przerwę na regenerację.

Tutaj dochodzimy do kolejnej waż-
nej kwestii – jak my, jako duet, poradzi-
łyśmy sobie z tymi narastającymi ob-
ciążeniami emocjonalnymi wpisanymi 
w ten proces. Pomimo tego, że przez lata 
wspólnej pracy bardzo się dograłyśmy 
pod względem stylu oraz, że podobnie 
myślimy i rozumiemy pacjentów – to 
nadal jesteśmy różne.

Justyna, jak sama mówi o sobie, za-
wsze była i jest „matką”. Z bardzo rozwi-
niętymi zdolnościami empatycznymi, 
ciepła, swobodna w kontakcie z pacjen-
tami w naturalny sposób staje się obiek-
tem wielu trudnych przeniesień. Kasia 
– dbająca o ramy, strukturę i rozumienie, 
często jest odbierana przez pacjentów 
jako bardziej zdystansowana.

W trakcie opisywanej tutaj grupy 
najtrudniejsze emocje siłą rzeczy były 
kierowane najpierw w stronę Justyny. 
Nastąpiło kilka momentów przesileń, 
w których była maksymalnie przecią-
żona, wycofywała się, czy to z powodu 
zdrowia czy wyczerpania, wówczas Ka-
sia brała proces na siebie, skupiając się 
tylko na tym, że ma do wykonania pra-
cę, której musi podołać. Z opóźnieniem 
uświadamiałyśmy sobie własne potrze-
by w tym wszystkim i że właściwie naj-
lepiej byłoby na bieżąco siebie wspierać. 
Wydaje się, że potrzeb pacjentów było 
w tym procesie tak wiele, że chcąc objąć 
je wszystkie, zbyt łatwo zapominałyśmy 
o sobie. To chyba jedna z ważniejszych 
lekcji pracy z grupą, jakie wyciągamy 
z tej edycji.

Powyższe wnioski są bardzo mocno 
związane z optymalnym rozkładem od-
powiedzialności w terapii, czyli za co my, 
jako terapeutki, jesteśmy odpowiedzial-
ne, a gdzie zaczyna się obszar zależny od 
osoby korzystającej z pomocy. Między in-
nymi dlatego w procesie kwalifikowania 
do grupy postanawiamy położyć większy 

nacisk na badanie sposobu i zdolności 
do tworzenia więzi, m.in. przez szereg py-
tań dotyczący wyobrażeń tego, jak dana 
osoba będzie funkcjonować na grupie, 
co mogłoby ją zniechęcić do udziału, ja-
kiego rodzaju trudności dla siebie widzi. 
Chcemy w ten sposób urealnić nadmia-
rowe oczekiwania pacjentów w kwestii 
tego, że leczenie może się zadziać bez 
ich świadomego wysiłku. Takie pytania 
mogą skonfrontować pacjenta z rzeczy-
wistością, w której to on musi podjąć trud 
przełamywania automatycznych reakcji 
i w której to on jest odpowiedzialny za ja-
kość swojej obecności na sesjach.

NA ZAKOŃCZENIE...
Podsumowując, jako że tekst ten 

powstaje w kilka miesięcy po zakończe-
niu opisywanej grupy, pandemia wciąż 
trwa, a z nią niepewność przyszłości, 
możemy podzielić się tym, co żywe 
i obecne na ten moment. To przekona-
nie, że pomimo wielu potknięć, kryzy-
sów, może nawet i błędów, jakie były 
naszym udziałem w prowadzeniu tej 
terapii – udało nam się stworzyć dobrą, 
bezpieczną przystań dla osób, które zo-
stały, dzięki czemu mogły one doświad-
czyć zmiany i uzyskać pomoc. Napawa 
nas to otuchą i zadowoleniem. Sprawia 
również, że jesteśmy gotowe i chętne 
za jakiś czas rozpocząć nowy proces. Już 
teraz z ciekawością myślimy o osobach, 
które poznamy i którym będziemy towa-
rzyszyć w ich doświadczeniu pracy nad 
sobą. Niezmiennie zostaje z nami prze-
konanie, że najlepszą bazą pod budo-
wanie bezpieczeństwa również w relacji 
z grupą, jest bycie w kontakcie ze sobą.

KATARZYNA 
CZARNECKA
jest psychoterapeutką inte-
gracyjną, prowadzi terapię 
indywidualną osób dorosłych 
w CT Dialog, oraz terapię 
grupową w Ambulatoryjnym 
Zespole Leczenia Uzależnień 
przy IPiN w Warszawie

JUSTYNA 
MATKOWSKA 
jest psychoterapeutką huma-
nistyczno- doświadczeniową. 
Pracuje z osobami dorosłymi, 
parami w Centrum Terapii i 
Psychoedukacji, oraz   terapię 
grupową w Ambulatoryjnym 
Zespole Leczenia Uzależnień 
przy IPiN w Warszawie  
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Słowa Ambrose Redmoon „Od-
waga nie polega na nieodczu-
waniu strachu, lecz na uzna-

niu, że coś jest ważniejsze niż lęk” to 
jedna z najbardziej trafnych definicji 
odwagi, jakie znam. Patrząc wstecz 
na pracę terapeutów uzależnień 
w czasie tych dwunastu miesięcy, 
jakie mamy za sobą, myślę właśnie 
o odwadze – pomimo lęku o życie 
i zdrowie swoje oraz najbliższych, po-
mimo obawy o skutki finansowe pan-
demii, pomimo strachu o przyszłość. 
Odwaga to także dostosowywanie się 
do nowych wyzwań: praca w ciągle 
zmieniających się warunkach i cha-
osie informacyjnym; radzenie sobie 
z lękiem w kontakcie bezpośrednim 
z pacjentami; konieczność budowa-
nia relacji i udzielania pomocy indy-
widualnej w formie online lub przez 
telefon.

Nowa forma pracy terapeutycznej 
okazała się znacznie bardziej obciąża-
jąca psychicznie, wymagała nowych 
umiejętności i często większego za-
angażowania. Równocześnie wielu 
pacjentów potrzebowało pomocy 
bardziej niż zwykle: doświadczali po-
gorszenia samopoczucia, będącego 
konsekwencją stanu długotrwałego 
napięcia i stresu oraz zaburzonego 
poczucia bezpieczeństwa; mieli trud-
ności w radzeniu sobie ze stresem; 
irytowała ich wszechobecność alko-
holu w środkach dezynfekujących; 
brakowało im bezpośrednich kon-
taktów z terapeutą, wparcia grup te-
rapeutycznych i samopomocowych. 
Izolacja związana z obostrzeniami 
prowadziła u niektórych do narastają-
cego poczucia osamotnienia, u innych 
do nasilenia problemów i konfliktów 
rodzinnych. Nasilały się objawy lęko-

we i ataki paniki, objawy depresyjne 
i myśli samobójcze.

* * *
Przytoczona przeze mnie 

na początku definicja odwagi to je-
den z cytatów motywujących do zdro-
wienia z uzależnienia wysyłanych 
codziennie użytkownikom aplikacji 
mWSPARCIE. Aplikacja skierowana 
jest do pacjentów placówek leczenia 
uzależnienia od alkoholu po podsta-
wowym etapie terapii, powstała przy 

ich współudziale oraz przy wsparciu 
specjalistów psychoterapii uzależnień 
(artykuł w TUiW 3/2020). Sam zamysł 
aplikacji powstawał wtedy, kiedy nikt 
z nas jeszcze nie przypuszczał, jak pan-
demia zmieni nasze życie, jak zmieni 
warunki pracy w placówkach leczenia 
uzależnień, jak wpłynie na osoby zma-
gające się z uzależnieniem.

Aplikacja mWSPARCIE to jedna 
z dwóch, które powstały w zeszłym 
roku w ramach projektów naukowych 
finansowanych przez Państwową 

Justyna Klingemann

Wirus okazał się traktować nas znacznie mniej „sprawiedliwie” niż się wielu wydawało. Dziś 
już wiemy, że osoby doświadczające problemów psychicznych, osoby cierpiące na choroby 
przewlekłe, osoby o niskim statusie socjoekonomicznym, niepewnej sytuacji zawodowej, sa-
motni rodzice wychowujący małe dzieci, osoby starsze i o obniżonej odporności – wszyscy 
oni odczuli skutki pandemii bardziej niż inni. Dziś już wiemy, że ofiary pandemii to nie tylko 
statystki, to wielu z nas.

O TYM, CO WAŻNIEJSZE NIŻ LĘK



TYTUŁ DZIAŁU

36 NR 1/2021

TERAPIA W PANDEMII, PANDEMIA W TERAPII

36 NR 1/2021

Agencję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych (druga z nich to e-POP).

Każdy sposób jest dobry, aby wes-
przeć osoby zdrowiejące z uzależnienia 
w utrzymaniu zmiany zainicjowanej 
w trakcie leczenia. Dzięki aplikacjom te-
lefonicznym niektórzy pacjenci dostali 
dodatkowe wsparcie w sytuacji, gdy do-
stępność innych form pomocy terapeu-
tycznej została ograniczona.

Pacjenci po podstawowym pro-
gramie leczenia uzależnienia uży-
wający aplikacji mWSPARCIE:

R: Po pierwsze, przez tę pandemię 
śmieszną nie ma meetingów, bo te in-
ternetowe do mnie nie przemawiają 
i nie mam osobistych kontaktów z te-
rapeutą, to troszeczkę jest utrudnione. 
Aplikacja była jednym z tych elemen-
tów, który pomagał mi w realizacji ce-
lów (id169: mężczyzna, lat 44).

R: Pozwalała zaobserwować, czy 
jestem, czy nie jestem w nawrocie i co 
się dzieje. (…) Wspierające było to, 
że jest narzędziem, z którego mogłem 
skorzystać – było na wyciągnięcie ręki 
(id66: mężczyzna, lat 51).

Z czym zostaniemy, kiedy już wróci 
normalność? (Tak, wierzę, że wróci.)

Wyobrażam sobie, że u drzwi placó-
wek pojawi się wielu nowych pacjentów 
szukających pomocy, przyjmiemy wiele 
osób, które odroczyły moment sięgnięcia 
po pomoc w związku z pandemią. Wy-
obrażam sobie, że trafią oni do placówek 
bardziej otwartych na nowe formy pracy 
terapeutycznej.

* * *
Pandemia wyposażyła nas w nowe na-

rzędzia pracy terapeutycznej z pacjentem, 
często wymuszając otwartość na takie ele-
menty oferty lecznictwa jak terapia online 
lub przez telefon, samopomocowe grupy 
online czy właśnie aplikacje telefonicz-
ne wspierające pacjentów. Jednocześnie 
z całą mocą uświadomiła nam siłę i pięk-
no, jakie tkwią w kontakcie z drugim czło-
wiekiem. Uświadomiła nam, jak ważne 
dla wielu pacjentów jest bezpieczeństwo 
pokoju terapeutycznego oraz fizyczna 
obecność i uwaga terapeuty. Dostrzegli-
śmy, jak wielu z nich jest wykluczonych 
cyfrowo, jak często mają problemy w mó-
wieniu, w zapewnieniu sobie prywatności 
na czas trwania sesji terapeutycznej.

Myślę, że zmniejszył się niepokój te-
rapeutów, że terapia online czy przez te-
lefon wyprze tradycyjne metody pracy. 
Jednocześnie odkryliśmy, że relacja te-
rapeutyczna online bywa równie dobra 
jak relacja twarzą w twarz. Poznaliśmy 
też jej najmocniejszą stronę – to nie-
zwykle ważne narzędzie pracy terapeu-
tycznej wtedy, gdy dostępność tradycyj-
nych form terapii zostaje ograniczona 
lub gdy próbujemy dotrzeć do populacji 
osób niekorzystających z leczenia.

Pamiętajmy, że nie ogranicza nas 
tylko pandemia, ogranicza nas również 
geografia (pacjenci mieszkający w znacz-
nej odległości od placówek terapeutycz-
nych), język (pacjenci przebywający poza 
granicami Polski, obcokrajowcy niepo-
sługujący się językiem polskim), niepeł-
nosprawność (pacjenci z niepełnospraw-
nością ruchową, pacjenci niesłyszący 
posługujący się językiem migowym), 
ograniczenia czasowe i finansowe (kosz-
ty dojazdu, koszty opieki nad dzieckiem), 
wstyd i lęk przed stygmatyzacją (rozpo-
częcie terapii drogą online może być dla 
niektórych pacjentów łatwiejsze). Bez 
względu na spór dotyczący efektywności 
tych form pracy terapeutycznej są one 
zawsze bardziej skuteczne niż pozosta-
wienie pacjentów bez pomocy.

* * *
Praca w warunkach kryzysu była też 

testem dla siły zespołów terapeutycz-

nych, koleżeństwa, wzajemnej troski 
o siebie. Na poziomie systemu uświa-
domiła nam różnicę pomiędzy umową 
o pracę a kontraktem. Próbowałam wy-
obrazić sobie koszty psychiczne wielo-
miesięcznej pracy terapeutycznej w tak 
niezwykle trudnych warunkach.

Pytanie to przeobraziło się w projekt 
badawczy skierowany właśnie do tera-
peutów i służący poznaniu i zrozumie-
niu warunków psychospołecznych ich 
pracy, ocenie wpływu pandemii i zmian 
instytucjonalnych, poznaniu nasilenia 
wypalenia zawodowego. Projekt wła-
śnie uzyskał dofinansowanie, będzie 
więc to temat, który zajmować będzie 
nasz zespół badawczy w najbliższych 
miesiącach.

Chciałabym, abyśmy szacując stra-
ty i koszty, próbowali wyciągać wnioski 
na przyszłość, tworząc mechanizmy 
i procedury chroniące i zwiększające 
dobrostan zawodowy terapeutów. To 
oni są centralnym elementem systemu 
lecznictwa, ich dobrostan przekłada się 
bezpośrednio na jakość oferty w terapii 
uzależnienia.

JUSTYNA 
KLINGEMANN
jest socjologiem zdrowia 
i medycyny. Pracuje jako 
adiunkt w Zakładzie 
Badań nad Alkoholizmem 
i Toksykomaniami 
w Instytucie Psychiatrii 
i Neurologii w Warszawie.
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W tekście będziemy odnosić 
się do badania, które prze-
prowadziliśmy w sierpniu 

i wrześniu ubiegłego roku na ogól-
nopolskiej próbie psychoterapeutek 
i psychoterapeutów. W badaniu wzię-
ły udział 382 osoby. Wśród badanych 
została odwzorowana doskonale zna-
na w środowisku proporcja pomiędzy 
kobietami i mężczyznami pracującymi 
w gabinetach psychoterapeutycznych 
(jak i w wielu innych zawodach pomo-
cowych), która wynosi zwykle od 5:1 
do 6:1, W badanu wzięło udział pra-
wie 85 procent kobiet i trochę więcej 
niż 15 procent mężczyzn. Większość 
naszych respondentów to osoby pra-
cujące w gabinetach lub ośrodkach 
prywatnych – stanowią prawie 92 pro-
cent badanych, jednocześnie pracują-
cych innych miejscach. W ośrodkach 
lub poradniach leczenia uzależnień 
pracuje co dziesiąta badana przez nas 
osoba. Najpopularniejsze modalności 
psychoterapeutyczne wśród naszych 
respondentów to w kolejności: nurt 
psychodynamiczny (35,8%), poznaw-
czo-behawioralny (28,7%), systemowy 
(20,6%), humanistyczny (18%), Erick-
sonowski (6,3%) i psychoanalityczny 
(5%).

Zmiana, jaka się dokonała po 15 
marca 2020, jest szczególnie widoczna, 
jeśli chodzi o procent osób, które praco-
wały teoretycznie online. Przed pande-
mią styczność z taką formą terapii mia-
ło prawie 28 procent psychoterapeutek 
i psychoterapeutów. Po 15 marca 2020 
psychoterapeutycznie, za pomocą In-
ternetu, pracowało ponad 94 procent 
naszych badanych. Nie będzie prze-
sady, jeśli powiemy, że to rewolucyjna 
zmiana w pracy terapeutycznej.

Co ciekawe, w prowadzonych przez 
nas obecnie badaniach, w których zaj-
mujemy się pracą psychoterapeutycz-
ną w czasie pandemii, od 1 paździer-
nika 2020 proporcja pomiędzy pracą 
w gabinecie a pracą online waha się od 
55 do 65 procent na rzecz pracy online 
(gdy tekst powstaje, jeszcze zabiera-
my dane).

Interesujące wydaje się także to, 
że podczas pandemii zaczęto prakty-
kować pracę online w aspektach, które 
wcześniej były prawie niewyobrażalne 
– mamy tu na myśli psychoterapię gru-
pową (pracowało tak prawie 18 procent 
naszych badanych). Niewiele i niewie-
lu z nas przed marcem ubiegłego roku 
wiedziało przecież, że na komunika-
torze można spotkać się z grupą osób, 
a co dopiero wyobrazić sobie, żeby tak 
prowadzić terapię! Teraz stało się to 
możliwe i wyobrażalne.

LĘKI POWSZEDNIE
Jednym z czynników wpływających 

na efektywność pracy terapeutycznej 
jest kondycja psychiczna psychotera-
peuty. Badani terapeuci, podobnie jak 
pacjenci, doświadczali lęku, a ich prze-
życia lękowe dotyczyły podobnych 
kwestii: zdrowia i życia własnego oraz 
bliskich, pracy i możliwości zdobywa-
nia środków do życia, konieczności 
funkcjonowania w warunkach izolacji. 
Wskazują na to następujące, przykła-
dowe, odpowiedzi na otwarte pytanie: 
„Co było i jest największym wyzwa-
niem w pracy terapeutycznej w cza-
sie pandemii?”:

Własny lęk przed koronawirusem 
(utratą zdrowia, życia, utrzymania lub 
nie dystansu) plus wzrost poziomu lęku 
u pacjentów [resp. 42].

Z własnym lękiem o zdrowie swoje 
i bliskich, zmęczeniem, obawą o pracę 
[resp. 101].

Z własnym lękiem o zdrowie i nie-
pewnością co do przyszłości, z kryzysami 
doświadczanymi przez pacjentów, które 
czasem dotyczyły lęków i stresu, którym 
poddani byli też terapeuci, (…), lęk o pa-
cjentów [resp. 67].

Analizowane narracje wskazują 
również na konieczność dodatkowej 
pracy emocjonalnej wynikającej z pro-
wadzenia terapii w stanie podwyższo-
nego lęku własnego, spójnego z lękiem 
przeżywanym przez pacjentów. Wątek 
ten jest zawarty w poniższej przykłado-
wej wypowiedzi:

Podobieństwo doświadczeń i emocji 
do tych przeżywanych przez pacjentów, 
konieczność pomieszczania większej ilości 
lęku (pacjentów i własnego) [resp. 196].

Podobieństwo doświadczeń tera-
peutów i pacjentów/klientów stanowi-
ło również jeden z głównych wątków 
pojawiających się w ramach wypowie-
dzi poświęconych tematom przepraco-
wywanym w ramach superwizji w cza-
sie pandemii (Frąckowiak-Sochańska, 
Hermanowski, 2020). Badani wska-
zywali także na doświadczanie zmę-
czenia i przeciążenia związanego ze 
zmianą warunków pracy w gabinecie 
na pracę online:

(…) zmęczenie wynikające z niedo-
godności pracy online, lęk o pacjentów 
[resp. 67].

W tym kontekście należy podkre-
ślić, że przemęczenie stanowi czynnik 
stresogenny, który zwrotnie wzmacnia 
odczuwanie lęku i powoduje obniże-
nie nastroju.

Pandemia zaburzyła poczucie bez-
pieczeństwa jednostek na podstawo-

Monika Frąckowiak-Sochańska, Marcin Hermanowski

Osoby zajmujące się w czasie pandemii psychoterapią doświadczały podobnych emocji, napięć 
jak te osoby, które były w swoich procesach psychoterapeutycznych – to jeden z wniosków z bada-
nia: „Psychoterapeutki i psychoterapeuci w czasie pandemii. Rekomendacje powstałe na podstawie 
badania wskazują między innymi na większą potrzebę możliwości pracy terapeutycznej on-line”

WSPÓLNOTA DOŚWIADCZEŃ 
TERAPEUTÓW I KLIENTÓW
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wym poziomie, uruchomiła lęk o zdro-
wie i życie oraz materialne podstawy 
egzystencji. Uzyskane przez nas wyniki 
wskazują, że lęk przeżywany w sytuacji 
globalnego zagrożenia jest niezależny 
od pełnionych funkcji i ról społecznych. 
Obserwujemy niezwykle istotną zmianę 
na poziomie relacji psychoterapeutycz-
nej. Wcześniej sytuacja, w której psycho-
terapeuta i klient doświadczali w tym 
samym czasie podobnych trudności, 
stanowiła przeciwwskazanie do prowa-
dzenia pracy psychoterapeutycznej do 
momentu przepracowania owych trud-
ności przez terapeutę w ramach super-
wizji bądź terapii własnej. Można zatem 

założyć, że przed pandemią zbieżność 
aktualnie przeżywanego lęku klienta 
i terapeuty stanowiła sytuację relatyw-
nie rzadką, a jeśli się pojawiła, terapeuta 
był zobowiązany do jej rozwiązania. 
Ponieważ pandemia stała się sytuacją 
globalnego, zewnętrznego zagrożenia, 
wspólnota przeżywania lęku czy szerzej 
– wspólnota doświadczeń wynikających 
z globalnego zasięgu traumy zmian spo-
łecznych, pojawia się również w rela-
cjach terapeutycznych.

CO DALEJ Z NASZĄ PRACĄ?
Zebrany przez nas materiał ba-

dawczy pozwala stwierdzić, że psy-

choterapeuci oraz klienci zmagali się 
z podobnymi wyzwaniami i proble-
mami – związanymi przede wszystkim 
z zakłóceniem poczucia bezpieczeń-
stwa w sytuacji globalnego zagrożenia 
epidemicznego oraz z ekonomicznymi 
konsekwencjami pandemii. Zarówno 
jedni jak i drudzy musieli także opano-
wać nowe umiejętności związane z ko-
munikowaniem się na odległość.

Uzyskane przez nas dane pozwala-
ją sformułować pewne rekomendacje 
praktyczne. Zważywszy na długość 
trwania pandemii oraz świadomość 
powtarzalności globalnych zagrożeń 
epidemiologicznych, warto włączyć 
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czucia, podobnie jak osoby biorące 
udział w terapii w kontakcie bezpo-
średnim. Zarejestrowano jednak pew-
ne różnice.

Podczas gdy relatywnie więcej 
osób uczestniczących w terapii zdal-
nej nie rezygnowało z terapii przed jej 
zakończeniem wynikającym z kon-
traktu terapeutycznego i/lub uzyska-
nej poprawy, proporcjonalnie więcej 
z nich doświadczało nawrotu depresji 
po średnio sześciu miesiącach od po-
prawy. Osoby uczestniczące w terapii 
face-to-face w nieco mniejszym stop-
niu utrzymywały się w terapii, lecz cha-
rakteryzowały się większą odpornością 
na nawroty depresji (Watzke, Haller, 
Steinmann i in., 2017; Basu, 2020).

Pandemia stanowi czynnik, który 
może trwale zmienić reguły gry w sys-
temie ochrony zdrowia psychicznego. 
W Stanach Zjednoczonych od począt-
ku epidemii koronawirusa odnotowa-
no ogromny wzrost zainteresowania 
platformami służącymi teleterapii, jak 
np. Talkspace (https://www.talkspace.
com/) czy AbleTo (https://www.ableto.
com/). Ich użytkownicy mają dostęp do 
licencjonowanych psychoterapeutów 
poprzez stronę internetową lub apli-
kację na iOS i Androida (Basu, 2020). 
Wprowadzenie podobnych rozwiązań 
w Polsce wymagałoby kontroli kom-
petencji i uprawnień osób chcących 
świadczyć usługi psychoterapeutyczne 
w ten sposób.

Z perspektywy amerykańskiej, po-
luzowanie regulacji dotyczących do-
stępu do pomocy w zakresie zdrowia 
psychicznego online przed pandemią 
wydawałoby się niemożliwe, między 
innymi z powodu obaw dotyczących 
prywatności. Obecnie mówi się, że pan-

treści związane z pracą online do szko-
leń w zakresie psychoterapii. Adepci 
psychoterapii powinni zostać zazna-
jomieni z aspektami technicznymi, 
etycznymi i emocjonalnymi terapeu-
tycznej pracy zdalnej.

Ponadto, należy wypracować dobre 
praktyki w zakresie rozwiązywania pro-
blemów, które ulegają nasileniu w wa-
runkach pandemii – ze szczególnym 
uwzględnieniem przemocy domowej, 
trudności w relacjach, zaburzeń depre-
syjnych i lękowych uwarunkowanych 
kryzysem społecznym oraz prewen-
cji samobójstw.

Warto także rozważyć wprowadze-
nie stałej oferty psychoterapii online, 
obok psychoterapii w gabinecie, nawet 
po zakończeniu pandemii. Rozwiąza-
nie to zwiększyłoby dostępność psy-
choterapii dla osób, które dotychczas 
miały do niej ograniczony dostęp z po-
wodu miejsca zamieszkania, niepełno-
sprawności bądź innych czynników.

Ponadto psychoterapia zdalna 
jest rozwiązaniem tańszym niż praca 
w gabinecie. W związku z tym mogła-
by stać się bardziej dostępna dla osób, 
które, pomimo potrzeby, nie korzystają 
z niej z powodu barier ekonomicznych. 
Nie oznacza to jednak, że zdalna psy-
choterapia ma zastąpić psychoterapię 
prowadzoną stacjonarnie, powinna 
jedynie uczynić wsparcie psychotera-
peutyczne bardziej dostępnym.

W tym kontekście należy poruszyć 
kwestię skuteczności psychoterapii 
prowadzonej metodami zdalnymi. 
Z dotychczasowych badań wynika, 
że pacjenci cierpiący z powodu de-
presji, którzy uczestniczyli w terapii 
poznawczo-behawioralnej przez tele-
fon, doświadczali poprawy samopo-

demia jest czynnikiem zmieniającym 
reguły gry w systemie ochrony zdrowia 
psychicznego (Basu, 2020).

Zapraszamy do zapoznania się 
z naszym raportem. Jest on dostępny 
na stronie Wydziału Socjologii UAM. 
http://socjologia.amu.edu.pl/aktualno-
sci/568-psychoterapeutki-i-psychote-
rapeuci-w-czasie-pandemii-raport-z-
-pierwszej-czesci-badan.
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COVID I UZALEŻNIENI
Ciekawe wyniki badań przedstawił  National Institutes of Health. Wyniki 

sugerują, że  osoby uzależnione od narkotyków lub innych substancji są bar-
dziej narażone na zarażenie się COVID-19 i hospitalizację lub śmierć z tego 
powodu. 

W ramach projektu badawczego osoby z zaburzeniami związanymi z uży-
waniem substacji stanowiły 10,3% badanych, ale  stanowiły 15,6% przypad-
ków COVID-19. 

Również pod względem powikłań wskaźnik hospitalizacji osób z zabu-
rzeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych był większy, 
bo wyniósł 41%, w porównaniu do  30% osób vbez tego zaburzenia. Także 
wskaźnik śmiertelności okazał się wyższy dla osób z zaburzeniami uzależnieni 
– 9,6%, w porównaniu dla osób zdrowych to 6,6%. 

 Źródło: MedicalXpress 
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„To, jakimi jesteśmy psychoterapeutami, 
wyznaczają nasze rany”

 Claude Missiaen

„Korekcyjnym doświadczeniem na-
zywamy takie doświadczenie, które spra-
wia, że człowiek zyskuje zrozumienie wy-
darzenia lub relacji lub doświadcza ich 
w inny i niespodziewany sposób” – orze-
kli uczestnicy spotkania. „Doświadcze-
nia korekcyjne to tylko część terapii, ale 
są taką jej częścią, która często prowadzi 
do transformacji, co czyni je ważnym dla 
badań procesem” – uzasadniała to spo-
tkanie dr Clara Hill. Publikacja pod ty-
tułem „Transformacje w psychoterapii”, 
pod redakcją Louisa Castonguay i Cla-
ry Hill, to efekt tej konferencji.

W tym artykule, skupiając się 
na procesie superwizyjnym, staram 
się przybliżyć założenia tego zjawiska 
i dzielę się własnymi doświadczenia-
mi w tym obszarze.

„BYĆ KAPITANEM”
W okresie pandemii superwizowałem 

swoją pracę superwizyjną z grupą, któ-
rej uczestnikami byli szefowie zespołów. 
Mówiłem w jej trakcie o swoim ciężarze, 
o obawach związanych z poczuciem „by-
cia niewystarczającym” w poszukiwaniu 
sposobów, jak im pomóc tworzyć strategie 
kryzysowe, radzić sobie z lękiem o bez-
pieczeństwo swoje i swoich pracowników. 
Z każdą chwilą swojej opowieści coraz 
bardziej doświadczałem emocji. Czułem 
paraliż w nogach i ciężar na plecach.

Mój superwizor skomentował – „pra-
cowałeś z kapitanami – byłeś więc ka-
pitanem kapitanów”. Brakowało mi tego 

słowa. Zobaczyłem nagle całą tę flotę, 
rozpoznałem mobilizację i napięcie, które 
mnie „trzymały” przez kilka tygodni od 
tamtej pracy, poczułem, jak rozpręża się 
moje ciało, rozluźniają mięśnie, uwalnia 
się napięcie. Łzy napłynęły mi do oczu 
i pojawiła się ulga. Poczułem, że nie je-
stem sam, że ktoś widzi mnie, moje w za-
daniu poczucie samotności i jego ciężar. 
Zamiast spodziewanego poszukiwania 
strategii interwencyjnych doświadczy-
łem troski, zrozumienia i obecności.

To było niespodziewane i zaskaku-
jące dla mnie przeżycie. Nagle wszystko 
znalazło się na swoim miejscu. Odkry-
łem w jednej chwili złożoność własnych 
reakcji, tendencje, a nawet „przymus” 
charakterystycznego zachowania wobec 
zagrożenia i wartości, które dynamizują 
moją pracę.

Emocje, które się pojawiły w obecno-
ści superwizora, ukazały nowe znacze-
nie, tworząc tak potrzebny w tej sytuacji 
dystans. Potrzebny zarówno mnie, jak 
i uczestnikom mojej superwizji. Wy-
szedłem z „mgły”, spod ciężaru, który 
ograniczał mi rozpoznawanie własnej 
roli wobec przeżyć uczestników procesu, 
a tym samym możliwości rozpoznawa-
nia ich rzeczywistych potrzeb.

Mogę powiedzieć, że to doświadcze-
nie urealniło moją z nimi relację, przy-
wróciło mnie do „obecności” wobec ich 
lęku, ciężaru, do „tu i teraz”, co zmieniło 
też moje możliwości towarzyszenia im 
w ich trudzie.

Doświadczając obecności superwi-
zora przy mnie, poczułem, czego mogą 
potrzebować uczestnicy superwizyjnego 
procesu. Z czasem rozpoznawałem też, 

jakie warunki muszą być spełnione, aby 
te wszystkie elementy procesu złożyły się 
w całość, jak rolę ma tu superwizor.

* * *
Doświadczenia o podobnym cha-

rakterze rozpoznawane w superwizji 
osób pracujących z osobami uzależnio-
nymi pomagają mi dziś jeszcze bardziej 
uprawomocnić tezę, że mamy w tej pra-
cy do czynienia z osobistym, głębokim 
procesem terapeuty, a nie tylko ukierun-
kowanym na diagnozę poszukiwaniem 
metod interwencji.

Złożoność historii pacjentów, ilość 
emocjonalnego bólu dotyka bowiem 
w procesie pomagania wielu wrażli-
wych miejsc. Obserwowałem to rów-
nież w realizowanych w ciągu ostatnich 
dwóch lat projektach uczenia doświad-
czeniowej pracy, indywidualnej i grupo-
wej, którymi miałem szczęście kierować 
(PARPA, KBPN). Superwizje były ich 
istotnym elementem. Wraz z psychote-
rapeutami i superwizorami, z którymi 
podobnie rozumiemy proces zmiany, 
braliśmy udział w terapeutycznej przy-
godzie i wspólnie z uczestnikami obser-
wowaliśmy jej efekty. To ona w dużej 
mierze zainspirowała mnie do napisa-
nia tego tekstu.

DWA WYMIARY PROCESU 
DOŚWIADCZANIA

Relacja z terapeutą stanowi narzę-
dzie terapeutycznej zmiany. To zało-
żenie nie jest nowe, jednak „włożone 
pod lupę” zyskuje bardzo praktyczny 
wymiar. Odsłonięcie w bezpiecznych 
warunkach zmienia wcześniejszą izo-

Ireneusz Kaczmarczyk

Od 2001 roku w Penn State Univeristy (USA) odbywają się spotkania ekspertów, przedstawicieli 
wielu modalności, poświęcone zmianie, jaka dokonuje się pod wpływem psychoterapii. Jedna z tych 
konferencji dotyczyła korekcyjnych doświadczeń

TERAPEUTA NA KRAWĘDZI 
– DOŚWIADCZENIA 
KOREKCYJNE W SUPERWIZJI
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lację w bliski kontakt z drugim człowie-
kiem. Stanowi warunek głębokiego spo-
tkania z bolesnymi przeżyciami. To, co 
było dotąd „chronione” adaptacyjnymi 
strukturami, nabiera innego znaczenia. 
Zgodnie z założeniami FOT (psychote-
rapii zorientowanej focusingowo), do 
zmiany dochodzi, gdy znaczenia są nie 
tylko na nowo wyjaśnione i poznawczo 
zrozumiane, ale również w nowy spo-
sób odczute w ciele. Powiązanie ze sobą 
reakcji z ciała, emocji, odczytanie tego 
znaczenia w powiązaniu z potrzebami 
prowadzi do zmiany zachowań.

Podstawą terapeutycznego procesu 
jest więc przetwarzanie doświadczeń, 
w następstwie czego następuje zmiana 
o głębokim i trwałym charakterze. Tak 
tworzy się nowy sposób reagowania, 
bardziej swobodny i adekwatny do sy-
tuacji i warunków. Kształtuje go wiele 
drobnych, często niedostrzegalnych, 
właśnie korekcyjnych, zmian, jakie za-
chodzą w trakcie sesji. W bezpiecznej, 
terapeutycznej relacji zachodzi rów-
nież zmiana w kontakcie z własnym 
doświadczeniem. W konsekwencji ta-
kiego emocjonalnego procesu zmiany 
dokonują się również na poziomie pra-
cy mózgu.

SZLAKI ZMIANY
Na poziomie neuronalnym trauma 

powoduje dysregulację neurobiolo-
gicznych procesów odpowiedzialnych 
za ocenę i reakcję na zagrożenie. Za-
burzenia w prawidłowej współpracy 
i przepływie informacji w sieciach 
połączeń neuronalnych między 
strukturami hipokampu a obsza-
rami korowymi utrudniają pra-
widłową integrację i kontekstu-
alizację emocji i odczuć z ciała 
w pamięci autobiograficznej (Co-
zolino, 2018). Zdezintegrowany 
proces sprawia, że ciało reaguje 
tak, jakby trauma z przeszłości 
działa się „tu i teraz”. Nadmierne 
pobudzenie organizmu odzwier-
ciedla nieprawidłową regulację 
pomiędzy ciałem migdałowatym 
i autonomicznym układem ner-
wowym. Wywołuje pierwotną re-
akcję emocjonalną, zapamiętaną 
jako zagrożenie i przygotowującą 
do walki lub ucieczki. Korekcyjne 
doświadczenie to nic innego, jak 
„naprawianie” tego systemu. Jak to 
się odbywa?

Modele sieci neuronalnych i zmia-
ny, jakie w nich zachodzą, przedsta-
wić można w formie metafory. Tak jak 
od jednej zapałki zapalają się kolejne 
ułożone jedna obok drugiej, tak ulga 
w jednej sytuacji usprawnia komuni-
kację pomiędzy neuronami w sieciach 
neuronalnych. Zmiana w jednym ko-
rektywnym przeżyciu może w przy-
szłości w podobnych emocjonalnie 
sytuacjach uruchomić nowo powstały 
wzorzec połączeń.

Ta metafora odzwierciedla obser-
wowane, terapeutyczne zmiany. Jeden 
ruch na szachownicy zmienia jej cały 
układ. Emocjonalna zmiana, jaka się 
na przykład dokonuje w psychoterapii 
grupowej, zmienia charakter budowa-
nia relacji ich uczestników poza grupą.

Kiedy przetwarzają się blokujące 
przepływ emocji sytuacje z naszego 
życia, sieci połączeń neuronalnych 
w naszym mózgu ulegają modyfikacji. 
Tworzą się nowe, automatyczne reak-
cje. W trakcie – jak pisze van der Kolk 
– uwalniają się dwa istotne dla zmia-
ny neuroprzekaźniki: dopamina, któ-
ra odpowiedzialna jest za motywację, 
oraz noradrenalina, która odpowiada 
za działanie (Levine, 2021). Przebudo-
wa mózgu odbywa się na podstawie na-
szych doświadczeń, a nie „zaimplemen-
towanej” nam o nich wiedzy. Wiedza 
potrzebna jest raczej psychoterapeu-
tom do rozumienia i wykorzystywania 
w swojej pracy szlaków zmiany. Doko-
nuje się w bezpiecznych warunkach, 
przy rozpoznawaniu emocjonalnych 

możliwości i ograniczeń pacjenta, umie-
jętności ich regulacji w trakcie pracy, 
podtrzymywania efektów, jeśli zacho-
dzi. Wymaga naszego zaangażowania 
i uważności.

Dlatego podnoszę ten temat właśnie 
w kontekście superwizji, bo to jedna ze 
ścieżek, w których w sposób praktyczny 
i na własnym doświadczeniu możemy 
się tego uczyć (na temat różnych zja-
wisk zachodzących w superwizji będą 
również pisać w Terapii uczestnicy 
szkolenia dla superwizorów realizowa-
nego przez Radę Superwizorów Terapii 
Uzależnień. Zapowiada to w numerze 
Agnieszka Litwa – Janowska).

SUPERWIZJA 
INDYWIDUALNA

Uczestnicy superwizji często mówią 
o trudnych doświadczeniach superwi-
zyjnych, o niepokoju, który im towa-
rzyszy na długo przed sesją. Terapeuta 
wchodzi bowiem w proces superwizyj-
ny w swoim własnym schemacie; reagu-
je na pacjenta, na grupę, na superwizora. 
Myślom i emocjom towarzyszą reakcje 
fizjologiczne. Ostrożne „tu i teraz” wią-
zanie tych reakcji z ich źródłem pro-
wadzi do zmiany utrwalonego wzoru. 
Odzywają się „kruche miejsca” wraz ze 
sprawdzonymi sposobami ochrony, któ-
re kiedyś umożliwiały odzyskanie wpły-
wu na sytuacje. Superwizji towarzyszą 
również aktualne, osobiste problemy.

Normalizowanie tych reakcji przez 
superwizora, przyjmowanie superwi-
zantów wraz z ich bagażem jest już po-

czątkiem korekcyjnego doświad-
czenia. Wiemy przecież, że taki 
proces stanowi część osobistego 
doświadczenia każdego terapeuty 
bez względu na podejście, płeć, 
orientację etc. Im więcej bezpie-
czeństwa w relacji, tym więcej 
swobody w odsłanianiu i rozmo-
wie na temat tych trudności.

Podobnie jak pacjenci w re-
lacji z terapeutą, tak superwizan-
ci przetwarzają swoje problemy 
w relacji z superwizorem. I podob-
nie jak w kontakcie terapeutycz-
nym, pojawiają się również i tutaj 
nowe odczucia w ciele, emocje, 
ujawniają się potrzeby. Dzieje 
się to w sposób niespodziewany, 
nieznany, niewystępujący dotąd 
we własnym środowisku czy re-
lacjach (starałem się to opisać 
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w osobistym doświadczeniu na począt-
ku artykułu).

Odwołując się do Carla Rogersa, ko-
rekcyjne doświadczenia dotykają czę-
sto paraliżujących warunków wartości. 
Warunków, które musi spełnić dziecko, 
aby być kochane. Przy akceptacji su-
perwizora pogłębia się więc autentycz-
ność terapeuty. Dopiero te specyficzne 
warunki, które zapewnia triada, pozwa-
lają superwizantowi poddać refleksji 
własne bariery, sposoby radzenia sobie 
z nimi i nadać im nowe znaczenie oraz 
włączyć w swój proces, eliminując tym 
samym źródło emocjonalnych, parali-
żujących reakcji.

Obok bezpieczeństwa czynnikiem 
warunkującym tę zmianę jest pewien 
poziom pobudzenia emocjonalnego, 
który nie powinien być zbyt wysoki 
i przekraczać poziomu tolerancji w da-
nej chwili. Nie powinien być też zbyt 
niski, bo optymalny poziom pobudze-
nia sprzyja tworzeniu się nowych połą-
czeń neuronalnych.

Dr Melissa Harte, zmarła niedaw-
no psychoterapeutka i superwizorka 
doświadczeniowa, sugerowała nawet, 
żeby, zanim zaczniemy pracować, badać 
stopień „rozgrzania” naszego systemu 
przetwarzania (Harte, 2019). Tłumaczą 
to zjawiska, o których pisałem wyżej. 
Ukierunkowanie na doświadczanie przy 
otwartości zbudowanej w bezpiecznej 
relacji powoduje, że w trakcie sesji su-
perwizant może być bliżej siebie, swoje-
go przeżycia, w taki sposób, aby mogło 
się pojawić jego nowe znaczenie.

* * *
Krzysztof ma sześcioletni staż w pra-

cy z pacjentami uzależnionymi. W su-
perwizji zgłasza objawy wypalenia i po-
czucie, że „nie nadaje się do tej pracy”.

S. – Co to znaczy?
T. – Wchodzę w „rolę”, staram się, mobi-

lizuję… jestem coraz bardziej zmęczony…
S. – Zatrzymaj się na tym zmęczeniu, 

sprawdź, co jest takie męczące…
T. – Udawanie…
S. – ?...
T. – Udawanie kogoś, kim w tej sytu-

acji nie jestem…
S. – …że nie doświadczasz w pełni sie-

bie samego…
T. – ...i że się muszę cenzurować…
S. – To bolesne pozostawać w takim roz-

darciu, między tym, kim jesteś i jak auten-
tycznie czegoś doświadczasz, a tym, w jaką 

rolę wchodzisz, że jest to duża rozbieżność 
i że musisz się cenzurować… ukrywać…

T. – …bo nie mogę siebie wyrazić ta-
kim, jakim jestem…to jest… było groźne…
narażałem się na okrucieństwo...

S. – O czym to jest?...
T. – O mojej mamie…
S. – Trudno, żeby w naszej pracy nie 

natrafić na podobne doświadczenia… 
przyglądanie się swojej autentyczności 
w relacji terapeutycznej stanowi meto-
dę kolejnych przybliżeń do siebie w sobie 
i w relacji… a jak jest teraz?

T. – Ta odległość jest już mniejsza…nie 
boję się, że coś ze mną jest nie tak…

Dotychczasowy sposób reagowania 
wiązał się z mobilizacją i ukrywaniem 
z obawy przed ujawnieniem, co bloko-
wało drogę do autentyczności, nie tylko 
w kontakcie terapeutycznym, lecz za-
pewne szerzej między ludźmi. Tamto 
zapisane w sieciach doświadczenie za-
częło już stwarzać poważne problemy 
w relacji terapeutycznej. Dopóki nie 
nastąpi jego „uwolnienie” (przetworze-
nie), nie bardzo wiadomo, co się dzieje. 
Adaptacyjny schemat kieruje nas często 
w stronę wyjaśnień, a to z kolei uru-
chamia krytyczne części, które próbują 
„przywrócić porządek”. Nie znaczy to 
jednak, że ruszyliśmy z miejsca, w któ-
rym „utknęliśmy”.

Napięcie w tej sesji zostało nazwa-
ne, rozpoznane zostały jego źródła. 
Przesunęło Krzysztofa w inne miejsce. 
Słowem, które otworzyło ten ukryty do-
tąd sens, było „okrucieństwo” i jego głę-
boko ukryte dotąd znaczenie (było się 
czego bać). Krzysztof przeszedł od „tu 
i teraz” do „tam i wtedy” i z powrotem.

Taki właśnie szlak przechodzi im-
puls w sieci neuronalnej. Sprawdza 
niejako, czy wszystko jest już na swoim 
miejscu. Wtedy pojawia się ulga. Sys-
tem przetwarzania uczy się, jak inaczej 
reagować na sytuacje. Otwiera też dla 
Krzysztofa obszar terapeutycznej pracy. 
Normalizowanie podobnych procesów, 
nieuchronnych w naszej pracy, prowa-
dzi do transformacji.

* * *
Korekcyjne doświadczenie przynosi 

czasem chwilową destabilizację, przecią-
żenie systemu emocjonalnej odporno-
ści, co uruchamia chęć ucieczki, czasem 
złość jako sposób obrony przed zagroże-
niem. „Przyjmowanie” przez superwizora 
tych reakcji ma działanie uspokajające, 

zwłaszcza jeśli superwizor „widzi” te czę-
ści, które są odpowiedzialne za utknię-
cia, a które domagają się uwagi i troski. 
(mogłem doświadczyć tego wielokrotnie 
w swojej własnej superwizji).

To pozytywne doświadczenie 
kształtuje sojusz superwizyjny, zmienia 
nastawienie, kieruje w stronę nadziei 
na rozwiązanie i zmianę. Pojawia się 
przekonanie, że można nad nią wspól-
nie z innymi pracować.

Rozpoznawanie emocjonalnych 
barier, może stanowić istotny cel super-
wizji. Przetwarzanie trudnych doświad-
czeń pozwala, dzięki włączeniu ich 
w swój własny proces, przekształcać je 
w zasoby w postaci rozumienia siebie, 
swoich możliwości, tego, co dzieje się 
między ludźmi, a w konsekwencji w te-
rapeutycznej relacji.

Dostrzegłem, że im więcej podob-
nych doświadczeń, tym więcej pojawia 
się egzystencjalnych treści; pytań o wła-
sną tożsamość terapeuty, poszukiwanie 
podejścia, styl pracy, o jej sens. Więcej 
danych organizuje się bowiem wokół 
spójności i ciągłości osobistych historii. 
Otwierają się w nich często jakieś kolej-
ne drzwi. W tej przestrzeni wraca ener-
gia tendencji aktualizacyjnej.

* * *
Superwizja pacjenta uzależnionego 

od narkotyków, z epizodami psycho-
tycznymi i pobytami w szpitalu. Pracu-
jemy z Anitą razem od roku, poświęca-
jąc temu procesowi sporo miejsca.

T – Nie chcę z nim pracować. Wyda-
je mi się, że nie mogę mu pomóc, że jestem 
niekompetentna. Muszę się zająć swoim 
zdrowiem, pracuję za dużo….

S – Powiedz, co czujesz przed sesją…
T – Strach… że on kogoś zabije lub za-

bije siebie…
S – Zatrzymajmy się tu na chwilę, 

o czym jest ten strach, co widzisz…
T – Nie wiem czemu, ale wszystkie te 

sytuacje, kiedy się wycofywałam z pracy, 
bo mnie przerastały…

S – To jest to, jak się chroniłaś… w tym 
strachu… a sam strach?

T – Strach jest przed wejściem do knaj-
py, kiedy mama mnie wysyłała po ojca… 
strasznie się bałam…

S – Skąd to przeświadczenie, że mo-
głaś poradzić sobie z tym, z czym sobie nie 
radzili dorośli?...

T – Bo byłam oczkiem w jego głowie…
S – I szłaś z otwartym sercem…
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T – I nie udawało się…
S – Byłaś naprawdę mała i nie mia-

łaś szans…
T – Teraz czuję smutek i złość…
S – Pobądź chwilkę przy 

tych uczuciach…
S – Jak z tego miejsca widzisz swojego 

pacjenta, to co możesz mu powiedzieć?
T – Że mogę przy nim posiedzieć, że go 

rozumiem, a nawet współczuję…
S – I na co mógłby liczyć?
T – Że mogę mu wyjaśniać, żeby i on 

lepiej rozumiał siebie, doradzić, skierować 
po pomoc, która będzie dla niego adekwat-
na, jeśli zechce z niej skorzystać…

T – Czuję się, jakbym była między su-
perwizją a terapią…

S – Bo jesteś…
T – Na takiej krawędzi…
S – Bo to jest krawędź…
S – Jak teraz?
T – Stoją mi znowu przed oczy-

ma wszystkie te sytuacje, kiedy 
się wycofywałam.

S – Bardzo potrzebowałaś się ochro-
nić, wiele było problemów za tymi duży-
mi drzwiami…

T – Tak, wiedziałam, kiedy mam 
otwarte serce dla tego pacjenta, a kiedy 
zamknięte, wtedy sztywniałam i chciałam 
się wycofać i żeby nie przychodził, a jedno-
cześnie się o niego bałam…

S – Doszłaś do swoich drzwi, teraz mo-
żesz przy nich chwilę postać, ale nie będzie-
my przez nie przechodzić, bo to jest już dla 
Twojej terapii… A jak teraz do pacjenta?

T – Nie mogłam dotąd wyznaczać 
w sobie granic pomagania... A teraz? Teraz 
czuje twarz i serce. I mogę się z nim spotkać.

W następnym miesiącu…
T – Mieliśmy sesje. Współczucia mam 

więcej, widziałam w nim pacjenta, osobi-
ście dotarło do mnie, ile w tej mojej pracy 
trudu. I poszukałam wsparcia. Coś w ogó-
le było inaczej, nie bałam się być między 
ludźmi… jak to się stało? Nie wiem… nie 
byłam wcześniej w ten sposób przy swo-
im doświadczeniu.

S – Co to znaczy?
T – Odsłoniłam się…
S – Czemu to było możliwe?
T – Bo wcześniej doświadczyłam dużo 

wsparcia… nigdy tyle nie dostałam…
W podobnych przykładach trans-

formacji mamy do czynienia, jak mówi 
Claude Missiaen, z własnym „procesem 
terapeutycznym” superwizanta, ale nie 
z terapeutyczną sesją. Z procesem, do 
którego „włączona” jest również sprawa 

pacjenta. Superwizor pomaga wtedy 
bezpiecznie odróżniać te procesy i pod-
dawać je refleksji.

Ważne, aby kontrakt zapowiadał, 
że możemy – przy jednoczesnym roz-
poznawaniu i przywoływaniu (w sobie) 
bezpiecznego miejsca – dotykać takiej 
„krawędzi”.

Jako superwizor nie zawsze o tym 
pamiętałem. Miało to miejsce zwłasz-
cza wtedy, kiedy moja obecność przy 
jakimś ważnym doświadczeniu wska-
zywała na potencjał zmiany. I zdarzało 
się, że spotykałem się z ambiwalentny-
mi reakcjami.

Warunkiem pozostaje tu więc, obok 
kontraktu i celów superwizji, wspólne 
rozumienie, czym jest proces rozwojo-
wy, zaplecze w postaci własnej terapii 
superwizanta i przyjaznego środowiska 
oraz możliwość omawiania tego, co się 
dzieje w naszej relacji.

SUPERWIZJA GRUPOWA
Korekcyjne doświadczenia mają 

miejsce również w superwizyjnych 
procesach grupowych. Im dłuższe, tym 
jest ich więcej. Sprzyja temu skoncen-
trowanie na doświadczaniu jednoczące 
rozumienie procesu zmiany, sojusz su-
perwizyjny, zaangażowanie wielu osób, 
wypracowanie akceptującej postawy, 
docieranie do swoich utknięć, barier, 
rozpoznawanie ich źródeł, uważna i ro-
zumiejąca obecność innych.

Ukierunkowanie na rozwiązanie 
problemu w takich warunkach spra-
wia, że proces przyspiesza, staje się 
intensywny. Wysłuchanie i poznanie 
reakcji innych sprzyja normalizowaniu 
własnych, często blokowanych dotąd, 
emocji. Skraca drogę do swoich do-
świadczeń, emocji i ich znaczenia, które 
pozostawały do tej pory poza uwagą. 
Cały proces pozostaje żywym doświad-
czeniem, łatwiej wtedy identyfikować 
„impulsy”, które się „tu i teraz” pojawiają.

Uwzględnianie reakcji uczestników 
superwizji na proces superwizyjny 
jednej osoby jest metodą uruchamia-
nia zbiorowego doświadczania sensu 
i znaczenia rozpatrywanego problemu. 
Dotyczyć może zjawiska, reakcji super-
wizanta, problemu czy nawet samej se-
sji. Ta focusingowa struktura zaprasza 
wszystkich do procesu doświadczania, 
do obecności, gotowości „przyjęcia” 
w emocjonalny sposób tego, co każdy 
uczestnik słyszy w relacji jednej osoby, 

jak na nią reaguje, bez cenzury, inter-
pretacji, ograniczając się do wyrażenia 
własnych odczuć, ujawnienia pojawia-
jących się emocji, uczuć, skojarzeń, me-
tafor, usymbolizowania własnej reakcji 
na to, „w czym” tu uczestniczę.

Transformacja opiera się na podsta-
wie podzielanego i wyrażanego znacze-
nia wszystkich uczestników w reakcji 
na opisywany proces. Tak można super-
wizować zarówno grupę jak i indywidu-
alnych pacjentów, przechodząc przez 
następujące kroki:

1. Opowiedz o grupie, o procesach, 
o faktach z życia grupy, ostat-
nich ważnych doświadczeniach…
(lub) o pacjencie, o tym, co o nim 
wiesz… (do superwizanta)

2. Powiedzcie, co się w Was dzieje, 
kiedy to słyszycie, jakie są Wasze 
reakcje, emocje, opisujące to me-
tafory… (do grupy)

3. Powiedz, co się w Tobie dzieje, 
kiedy słyszysz te reakcje… (do su-
perwizanta)

4. Jakie to uczucia, co się dzieje, czy 
pojawia się jakieś wyraźne słowo, 
które to ilustruje?… (do superwi-
zanta)

5. O czym to jest…Co jest w tym 
Twojego… Zatrzymaj się… (do su-
perwizanta)

6. Powiedz, jak jest teraz, co z tego 
miejsca, w którym teraz jesteś, 
widzisz, patrząc na grupę (lub 
pacjenta), którą prowadzisz… 
na Twoją relację z grupą, powiedz, 
czego tutaj potrzebujesz od nas… 
(do superwizanta)

Ten „odczuty” przez uczestników 
superwizji sens pomaga terapeucie roz-
poznać i nazwać znaczenie tego zjawi-
ska. Pomaga w przybliżeniu się do tego, 
co pozostawało dotąd niewidoczne. Do-
starcza nowych danych, odsłania i po-
szerza emocjonalne tło problemu.

Etap piąty to spotkanie z samym 
sobą, dotyka czasem „krawędzi”, może 
prowadzić do osobistej zmiany (felt 
schift). To korekcyjne doświadczenie 
wskazuje (podobnie, jak to zostało opi-
sane wcześniej w przykładach) miejsca 
utknięcia lub te, które wymagają troski 
i opieki, pogłębienia we własnej terapii. 
Ujawniają się tu bowiem często jakieś 
wcześniejsze, „nieprzeżyte” historie. 
W reakcji pojawia się rozluźnienie, zmie-
nia się coś w ciele, na twarzy, pojawiają 
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się czasem łzy. Proces rusza z miejsca 
pchany energią aktualizacyjną.

Takie doświadczenie uczy, że można 
być bardziej świadomym siebie, odczy-
tywać sygnały z ciała, dotykać bolesnych 
miejsc, otwierać drogę pierwotnym emo-
cjom i wracać do równowagi. Inaczej 
z tego miejsca widać już pacjenta czy gru-
pę, inaczej własny proces. Zwykle super-
wizant wie już „co robić”, choć korzystanie 
ze wsparcia i informacji zwrotnych wzbo-
gaca kliniczny warsztat.

Często przy grupowej superwizji 
zmieniały się w tym miejscu pytania su-
perwizyjne, z którymi superwizant się 
pojawił. To efekt znaczeniowego „echa” 
wyrażanych emocjonalnych reakcji 
uczestników sesji, który „trafia” we właści-
wie miejsce.

Podobnie można pracować w sytuacji 
słuchania bądź oglądania nagrań.

Herbert Rice używa w opisie podob-
nych procesów grupowych („A Quakers 
View of Gendlins Philosophy”) metafory 
symfonii: możemy w takiej pracy sły-
szeć wszystko naraz lub każdy instru-
ment osobno.

Po wielu takich sesjach powiedział-
bym za nim, że to doświadczanie grupo-
wego znaczenia (felt sense) daje w pracy 
wiele możliwości. Superwizor staje się 
wtedy kimś w rodzaju dyrygenta, który 
pomaga słyszeć superwizantowi sym-
fonię oraz jego partię, dźwięki czyste i te 
wymagające dostrojenia.

To zwykle spotkania, w których to-
czy się jednoczący wszystkich proces, 
a uczestnicy doświadczają w postaci 
wspólnie odkrywanych znaczeń i sen-
sów, głębokiego korekcyjnego przeżycia. 
Podobne procesy zachodzą w trakcie 
treningów interpersonalnych (por. „Do-
świadczenie a psychoterapia”). Opisał je 
również w kontekście zmian zachodzą-
cych na poziomie neuronalnym M. Lux.

Obserwujemy takie jakościowe zmia-
ny w szkołach psychoterapii, w grupach, 
które wiele razem przeszły. Dla superwizora 
czy grupowego psychoterapeuty pojawia 
się w ten sposób nadzieja, następna praca 
ma już bowiem swój znany wzór i cel.

Transformację przechodzi również 
znaczenie psychoterapii i pomagania. 
Każda zmiana wymaga wielokrotnych ak-
tywacji odpowiednich sieci połączeń neu-
ronalnych. Głębsze zmiany tych wzorów 
zachodzą w intensywnych, ale nieprzecią-
żających procesach, chodzi więc bardziej 
o proces niż o pojedyncze doświadczenia.

EFEKTY
Zbieram od jakiegoś czasu efekty ta-

kiej pracy superwizyjnej.
Po pierwsze, pojawia się ulga, coś 

w przeżyciu układa się „na swoim miej-
scu”, reakcje stają się bardziej „zrozu-
miałe” z osobistej perspektywy, zwykle 
własnego „utknięcia”. Spotkanie superwi-
zyjne często staje się predyktorem pod-
jęcia własnej terapii lub poszerzania jej 
obszarów. Wszyscy superwizanci mówili 
o wzroście współczucia, o empatii, zrozu-
mieniu, a jednocześnie dystansie, o roz-
wianej „mgle”.

Wyjaśniają to znowu procesy zacho-
dzące w naszym mózgu. Prawa półkula 
jest silniej połączona z układem lim-
bicznym niż lewa, szybciej i adekwatniej 
identyfikuje emocje niż lewa, która jest 
bardziej zaangażowana w przetwarza-
nie znanych schematów i odpowiada 
za konceptualizację, ale w tych warun-
kach, specyficznych dla FOT, na chwilę 
„zwalniamy ją z pracy”. Zmieniają się 
wtedy uczucia, jakby powiedział Green-
berg, na te bardziej adekwatne, przysto-
sowawcze i bezpośrednie wobec pacjen-
tów i ich problemów.

Tym samym superwizanci odzy-
skiwali zdolność do bycia przy ich cier-
pieniu, do ponownego zaangażowania 
i zaciekawienia. Rozpoznawali własne 
i pacjentów ograniczenia, odróżniali 
zaburzenie od bólu, który to zaburze-
nie wywołuje. To z kolei przekładało się 
na pewność siebie, poszukiwanie pomo-
cy, przyjmowanie informacji zwrotnych, 
poszerzanie wiedzy.

Z takiego miejsca inaczej już obser-
wuje się praktyczny problem kliniczny. 
Podstawę pracy stanowi wtedy funda-
mentalna, oparta na więzi tendencja do 
współistnienia. To jest jeden z ważniej-
szych efektów korekcyjnego procesu.

PROGI
W obecnym sposobie myślenia 

o uzależnieniu, o kształceniu terapeu-
tów, mniej zajmujemy się tego rodzaju 
pracą, przyjmując najczęściej, że korekta 
w superwizji dotyczy kompetencji kli-
nicznych, konceptualizacji, technik, „ro-
zumienia”. To metodologiczne rozróżnie-
nie odpowiada myśleniu o terapii osób 
uzależnionych bądź terapii uzależnienia. 
Otwiera się przy tym dyskusja na temat 
procesów rozwojowych terapeuty i jego 
etapów. Każdy z nas, obok obowiązku 

poszerzania kompetencji klinicznych, 
przyjmuje na siebie odpowiedzialność 
i gotowość do zmierzenia się z trudny-
mi sytuacjami i ryzykiem związanym 
z przezwyciężeniem własnych sposo-
bów ich unikania.

Osobiste „utknięcia” spowodowane 
traumą terapeutów zatrzymują procesy, 
a same techniki nie tylko nie prowadzą 
do zmiany, lecz wzmagają zapotrze-
bowanie na „bardziej skuteczne”. Jeśli 
jednak korekcyjne doświadczenia do-
tyczą terapeuty, a w ich wyniku inaczej 
doświadcza on relacji, to mamy do czy-
nienia ze zmianą o trwałym charakterze. 
Ta zmiana – co chyba najistotniejsze – 
obejmuje również nawiązywanie relacji 
i sposób pomagania.

Wzrasta świadomość, że superwizja 
potrzebna jest psychoterapeucie tak-
że po to, aby przestał on lunatykować 
w swoim śnie, kiedy siedzący przed nim 
pacjent, często w bólu, potrzebuje jego 
obecności.

Korekcyjne doświadczenie, zmienia-
jąc psychoterapeutę, prowadzi również 
do transformacji systemu.
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W trakcie kontaktów z osobami, 
które nazywamy współuza-
leżnionymi, a które poszuku-

ją dla siebie pomocy (chociaż zgłaszają 
się najczęściej z nadzieją, że dostaną 
cudowną receptę na uratowanie bliskiej 
osoby), można bez trudu zauważyć, 
że stanowią one bardzo zróżnicowaną 
grupę pacjentów.

Łączy je głównie fakt, że bliska osoba 
pije, bierze lub demonstruje jakieś nisz-
czące ją zachowania, a podejmowane 
liczne próby zmiany tej sytuacji okazały 
się nieudane.

Proponuję, żeby na ten problem spoj-
rzeć nieco szerzej, a jednocześnie każdą 
z tych osób najpierw właściwie zdiagno-
zować i podjąć próbę ustalenia, co leży 
u podstaw jej postępowania. Wówczas, 
w zależności od dokonanych ustaleń, 
możliwy będzie wybór najbardziej wła-
ściwego sposobu ich wspierania.

Zarówno w DSM-5 jak i w ICD-11 
współuzależnienie nie jest wymieniane 
jako odrębne zaburzenie. Zaburzenia 
adaptacyjne znalazły się w DSM-5 i obok 
ostrej reakcji na stres oraz zespołu stresu 
pourazowego zaliczane zostały do ka-
tegorii zaburzeń związanych z traumą 
i czynnikami stresogennymi. Takie umiej-
scowienie współuzależnienia wzięło się 
w Polsce z konieczności zapewnienia do-
stępu do świadczeń zdrowotnych osobom 
cierpiącym z powodu zachowań związa-
nych z uzależnieniem bliskiej osoby. Nie 
można było pozostawić ich bez pomocy, 
ale by mogły leczyć się w ramach koszyka 
świadczeń gwarantowanych przez NFZ, 
należało znaleźć jednostkę chorobową, 
której objawy byłyby najbliższe obja-
wom spotykanym u osób określanych 
jako współuzależnione.

W ZWIĄZKU 
Z UZALEŻNIONYM

Wśród osób określanych jako współ-
uzależnione możemy spotkać takie, które:

• trwają w związku i robią wszystko, 
żeby go utrzymać głównie „dla do-
bra dzieci”, wychodząc z założenia, 
że dzieci powinny mieć pełną rodzi-
nę („dziecko musi mieć ojca”);

• trwają w związku, bo zostało to 
zdeterminowane wychowaniem 
w określonej kulturze i wiąże się 
z poczuciem konieczności/obowiąz-
ku trwania w roli osoby odpowie-
dzialnej za trwałość rodziny;

• powielają schematy zachowań 
z rodziny pochodzenia, nie widząc 
możliwości innego postępowania, 
innych rozwiązań (pomaganie „wy-
ssane z mlekiem matki”);

• czują się odpowiedzialne za bli-
ską osobę i znalazły się w sytuacji 
zmuszającej do pełnienia opieki 
nad osobą niepełnosprawną, prze-
wlekle lub nieuleczalnie chorą, któ-
ra bez zaangażowania drugiej osoby 
nie byłaby w stanie funkcjonować, 
a może nawet żyć (zdarza się, że tak 
postrzegane jest również uzależnie-
nie, osoby uzależnione oraz ich za-
chowania);

• trwają w związku i robią wszyst-
ko, żeby go utrzymać ze względu 
na strach przed samotnością (szcze-
gólnie dotyczy to kobiet, które są 
w związku od wielu lat);

• ze względu na niską samoocenę 
oraz przekonanie o swojej małej 
wartości i wątpliwych umiejętno-
ściach nie mają do siebie (także do 
innych i do świata) zaufania i żyją 

w przekonaniu, że nie dadzą sobie 
same w życiu rady, nie tylko z przy-
czyn ekonomicznych;

• godzą się na trwanie w związku 
z osobą uzależnioną, a cierpienia 
z tym związane przyjmują z pokorą, 
bo głęboko wierzą w to, że za krzyw-
dy doznane w życiu doczesnym cze-
ka je nagroda w życiu wiecznym;

• są ofiarami przemocy psychicznej, 
zmuszanymi do tolerowania zacho-
wań osoby uzależnionej; bywają 
zmuszane przez rodzinę (najczęściej 
w ramach wzorców kulturowych), 
przez okoliczności (często np. 
w związku z zależnością finansową), 
a niejednokrotnie przez samą osobę 
uzależnioną (domagającą się wspie-
rania, odwołującą się do lojalności, 
wzbudzającą poczucie winy), nie po-
trafią wyjść z tej sytuacji;

• „pomagają” osobie uzależnionej 
na skutek postawy rezygnacyj-
nej, po wielu nieudanych próbach 
zmiany i robią to dla „świętego 
spokoju” (np. dostarczanie alkoho-
lu czy pieniędzy na spłacanie dłu-
gów hazardowych, byle tylko unik-
nąć awantur i agresji);

• trwają w związku, bo uwikłane są 
w szkodliwą dla obojga relację part-
nerską, z której oboje nie potrafią 
się wydostać, zgodnie z koncepcją 
koluzji Jurga Willie, szwajcarskiego 
psychiatry i psychoterapeuty (Wil-
lie, 2014);

• cierpią na zaburzenia obsesyjno-
-kompulsywne i mają tendencję 
do nadmiernego kontrolowania, 
szczególnie swoich bliskich (Kasa-
lova i wsp., 2020);

Bohdan T. Woronowicz

Niniejszy tekst, publikowany w piśmie o długoletniej tradycji, 
którego tytuł obecnie brzmi „Terapia osób uzależnionych – ich 
rodzin i bliskich” jest nie tylko zapowiedzią szerszej publikacji pt. 
„Zachowania, które mogą zranić. O uzależnieniach behawioral-
nych i nie tylko”, która ukaże się niebawem w Wydawnictwie Media 
Rodzina. Jest również zwróceniem uwagi na problemy rodziny oraz 
tego, co dzieje się w związkach, w których pojawia się problem 
uzależnienia i podkreśleniem trafności zmiany tytułu pisma

PROMYK NADZIEI
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• kompulsywnie realizują swoją wła-
sną potrzebę (przymus) pomagania 
(„ratowania”) w ramach kompulsyw-
nych zaburzeń pomagania (compulsi-
ve helping disorder) u osób „uzależnio-
nych” od pomagania czy od ratowania 
innych – u kompulsywnych ratowni-
ków (compulsive lifeguard).

WSPÓŁUZALEŻNIENI CZY 
UZALEŻNIENI?

Po przedstawieniu różnych spojrzeń 
na współuzależnienie chciałbym, w opar-
ciu o własne wieloletnie obserwacje i licz-
ne kontakty z osobami, które nazywamy 
współuzależnionymi, dodać jeszcze jedno 
spojrzenie na ten problem i jednocześnie 
poddać je pod dyskusję. Nie będzie ono 
nowe, ale pewnie wielu Czytelników, szcze-
gólnie tych młodszych, o tym nie wie, że już 
ponad trzydzieści lat temu można było 
przeczytać, że „współuzależnienie jest tylko 
jedną z form procesu uzależnienia, podsta-
wową, ogólną, pierwotną chorobą, której 
założenia, przekonania i brak duchowej 
świadomości są otwarcie wspierane przez 
społeczeństwo, w którym żyjemy” (Schaef, 
1986), a cały konstrukt współuzależnienia 
oraz sama jego koncepcja były krytykowa-
ne m.in. z powodu nierównego rozłożenia 
odpowiedzialności za sytuację oraz „pato-
logizację cech” kobiet współuzależnionych 
(Haaken, 1990; Anderson, 1994).

Kiedy na osoby określane jako współ-
uzależnione spojrzymy poprzez pryzmat 
sześciu objawów, które według Griffithsa 
(Griffiths, 2005) charakteryzują osoby uza-
leżnione od zachowań, to w wielu przypad-
kach możemy u tych osób zaobserwować:

• dominację, czyli zaabsorbowanie 
pomaganiem („ratowaniem”), co 
przejawia się zarówno zaangażo-
waniem w jego realizację, jak i my-
śleniem na jego temat; zachowanie 
staje się najważniejszą i dominują-
cą aktywnością;

• modyfikację nastroju zależną od po-
stępowania osoby, której usiłuje się 
pomóc, „uratować” (odwieść od nisz-
czących zachowań);

• narastającą, pomimo niepowodzeń, 
tolerancję na zachowania osoby, któ-
rej usiłuje się bezskutecznie pomóc;

• poczucie dyskomfortu w sytuacjach, 
kiedy pomaganie („ratowanie”), 
ale również sprawowanie kontroli, 
jest utrudnione;

• konflikty interpersonalne i zaniedby-
wanie wielu ważnych spraw życia co-

dziennego (rodzinnych i zawodowych), 
co jest skutkiem nadmiernego zaanga-
żowaniem czasowego i emocjonalne-
go w pomaganie („ratowanie”);

• kontynuowanie zachowań „ratow-
nika” („pomagacza”), nawet po dłuż-
szych przerwach, pomimo doświad-
czanego braku pozytywnych efektów 
tych działań.

Sądzę więc, że u wielu spośród tych 
osób można byłoby z powodzeniem 
rozpoznać kompulsywne zaburzenia 
pomagania. Musimy jednak pamiętać, 
że podobne zachowania możemy spo-
tykać również w sytuacjach i okolicz-
nościach, które nie mają żadnego związ-
ku z uzależnieniami. Opisywano np. tzw. 
„zespół pomocnika” (Helper Syndro-
me) charakteryzujący osoby z „potrze-
bą polepszania samopoczucia innych 
ludzi” (Fellner, 2011). Zespół pomocni-
ka zdefiniowany został w Urban Dictio-
nary jako: „głęboki defekt charakteru 
pochodzący z dzieciństwa, wynikający 
z postępowania niekompetentnych ro-
dziców, którzy są najczęściej narkoma-
nami i zaniedbali potrzeby emocjonal-
ne dziecka, przenosząc na nie ciężar 
odpowiedzialności i uczynili z dziecka 
de facto rodzica”. To oczywiście nie jest 
jedyna możliwość, bowiem taką posta-
wę przyjmują często osoby dorastające 
w rodzinach, których dysfunkcjonal-
ność ma inne przyczyny.

Przy tej okazji należałoby wspo-
mnieć o wynikach badań, które sugerują, 
że „współuzależnienie jest jednym z aspek-
tów szerszych problemów wielopokolenio-
wych systemów rodzinnych, które nie doty-
czą wyłącznie rodzin, w których głównym 
problemem jest nadużywanie narkotyków 
i alkoholu lub nadużywanie fizyczne i sek-
sualne” (Cullen i Carr, 1991).

Osoby, które dzisiaj angażują się nad-
miernie w pomaganie innym, zamiast kon-
centrować się na swoich potrzebach i uczu-
ciach, zajmowały się w okresie dorastania 
tym, co działo się w ich otoczeniu i tak już 
im zostało.

Kolejnym czynnikiem, który może 
wpływać na rozwinięcie się współuzależ-
nienia może być także sytuacja wielolet-
niego funkcjonowania z innymi osobami 
i zależności od nich (początkowo w dzie-
ciństwie, a później przez wiele lat dorosłego 
życia), co pozbawiło je szansy na naucze-
nie się samodzielnego życia. U niektórych 
osób mogła np. panować w domu rodzin-
nym atmosfera sprzyjająca pomaganiu 

innym ludziom (przykład stanowiło postę-
powanie rodziców) albo wymagająca czy 
nawet wymuszająca taki sposób postępo-
wania wobec innych.

Osoby z objawami „zespołu pomoc-
nika” w swoim dorosłym życiu skupiają 
się na potrzebach innych, mają problemy 
z rozpoznawaniem i wyrażaniem własnych 
uczuć i potrzeb, a na zewnątrz starają się 
pokazywać jako twarde, silne i niewrażliwe. 
W sytuacjach, kiedy ktoś potrzebuje pomo-
cy, rzucają wszystko i udzielają wsparcia; 
nie potrafią odmawiać; nie zachowując 
równowagi między dawaniem a braniem, 
ignorują własne ograniczenia i potrzeby; 
zdarza się, że narzucają udzielanie pomocy 
(„swoje usługi”) osobom, które tego wspar-
cia nie potrzebują lub nie oczekują; postę-
pują tak z nadzieją na uznanie i wdzięcz-
ność za swoje wysiłki (za: Case Work). 
Z takimi cechami droga do nadmiarowego 
angażowania się w pomaganie i do rozwo-
ju uzależnienia (kompulsywnych zaburzeń 
pomagania) wydaje się być bardzo prosta.

W literaturze przedmiotu można spo-
tkać publikacje, które wprost mówią o tym, 
że kompulsywne pomaganie to „zachowa-
nie prospołeczne, które wymknęło się spod 
kontroli” i które ma „znamiona uzależnie-
nia” (Fisher, 2020). Można też spotkać opi-
nię, że kompulsywne pomaganie jest tak 
samo „postępujące i destrukcyjne, jak każ-
dy inny nałóg” (Lefever, 2014). Zwraca się 
także uwagę na to, że osoby odczuwające 
potrzebę pomagania innym obierają czę-
sto zawody, które wiążą się z pomaganiem 
np. pielęgniarstwo, opiekę społeczną, po-
moc prawną, psychologię czy medycynę. 
Podejmowano nawet badania, których ce-
lem była identyfikacja współuzależnienia 
w grupie pielęgniarek, z wykorzystaniem 
specjalnego Kwestionariusza Współuzależ-
nienia Pielęgniarek – Nurse Codependen-
cy Questionnaire (Allison, 2004) oraz pro-
ponowano strategie leczenia pielęgniarek, 
którym „za bardzo zależy” (Herrick, 1992).

KIEDY POMAGANIE STAJE 
SIĘ KOMPULSYWNE?

Do wstępnej oceny kompulsywnych 
zaburzeń pomagania (z pkt. 12) można 
użyć zmodyfikowanej przeze mnie wer-
sji testu przesiewowego CAGE (Mayfeld 
i wsp., 1974):

1. Czy zdarzały się w Twoim życiu takie 
okresy, kiedy w związku ze swoim za-
angażowaniem w pomaganie („rato-
wanie”) odczuwałaś/eś konieczność 
ograniczenia czasu przeznaczanego 
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na inne sprawy (rodzinne, zawodo-
we czy na zadbanie o siebie)?

2. Czy zdarzało się, że różne osoby 
z otoczenia denerwowały Cię uwa-
gami na temat Twojego nadmierne-
go angażowania się w pomaganie 
(„ratowanie”)?

3. Czy zdarzało się, że odczuwałaś/eś 
wyrzuty sumienia z powodu anga-
żowania się w pomaganie kosztem 
czasu, który powinien być wykorzy-
stany inaczej (np. dla dzieci, na pra-
cę zawodową)?

4. Czy zdarzało się, że rano po prze-
budzeniu pierwsza Twoja myśl do-
tyczyła spraw i działań związanych 
z osobą, której pomagasz (którą usi-
łujesz ratować)?

Zjawisko kompulsywnego pomagania 
można powiązać czasami z uzależnieniem 
od miłości, które zostało zdefiniowane jako 
kompulsywna potrzeba relacji utrzymu-
jącej się pomimo jej negatywnych konse-
kwencji (Reynaud i wsp., 2010). Dzieje się 
tak w przypadkach, kiedy miłość charak-
teryzuje się obsesją i kompulsywnymi za-
chowaniami oraz ich negatywnymi konse-
kwencjami w życiu (Kwee, 2007; Stanbury 
i Griffiths, 2007).

U osób pomagających kompulsywnie 
i biorących na siebie odpowiedzialność 
za losy, czy nawet za życie, innych tych ne-
gatywnych konsekwencji nie brakuje.

Należałoby tu jeszcze wspomnieć 
o uzależnieniu emocjonalnym, które 
uniemożliwia obiektywne spojrzenie 
na sytuację i może być odpowiedzialne 
za trwałość związku pomimo doznawane-
go cierpienia oraz o uzależnieniu od dru-
giego człowieka (od innej osoby). Można 
też spotkać opinie, że kiedy partner płci 
męskiej jest uzależniony od alkoholu, 
to jego partnerka może być uzależniona 
„od obsesyjnego zaabsorbowania piciem 
i próbami jego kontrolowania” (Peled, 
Sacks, 2008).

Warto przypomnieć, że przeprowa-
dzone prawie trzydzieści lat temu badania 
wykazały, że tendencja do współuzależ-
nienia przejawiająca się „nadmiernym 
zaabsorbowaniem życiem, uczuciami 
i problemami innych” może istnieć nie-
zależnie od uzależnienia chemicznego 
bliskiej osoby (O’Brien i Gaborit, 1992), 
a współuzależnienie może być „jednym 
z aspektów szerszych problemów wielo-
pokoleniowych systemów rodzinnych, 
które nie dotyczą wyłącznie rodzin, w któ-
rych głównym problemem jest naduży-

wanie narkotyków i alkoholu lub naduży-
wanie fizyczne i seksualne” (Cullen i Carr, 
1991). W świetle powyższego trudno jest 
zgodzić się z tym, że współuzależnienie to 
tylko sposób „reagowania na silnie stre-
sową sytuację współżycia z alkoholikiem, 
który powoduje postępujące uwikłanie 
w tę sytuację (Mellibruda i Sobolewska, 
1997, str. 429).

W wielu przypadkach zastąpienie 
słowa „współuzależnienie” określeniem 
„kompulsywne zaburzenia pomagania” 
(ang. compulsive helping disorder) pozwo-
liłoby na nieco inne podejście do problemu 
i na odbarczenie osoby uzależnionej, czy 
to od substancji psychoaktywnych, czy od 
zachowań, od wyłącznej odpowiedzialno-
ści za stan zdrowia osoby, która stara się jej 
pomagać (ratować), niestety bezskutecz-
nie i z tego powodu sama cierpi. Będzie 
to również odstąpieniem od dzielenia się 
odpowiedzialnością za niepowodzenia 
i cierpienie, co może sugerować używany 
przedrostek „współ-”. Każda z zaburzonych 
osób miałaby wówczas szansę na uzyska-
nie świadomości, że odpowiada za siebie, 
za własne postępowanie i tym samym 
powinna zajmować się stanem własnego 
zdrowia, bez oglądania się na kogoś in-
nego i czekania na to, że ten „ktoś” zmieni 
swoje postępowanie. Łatwiej więc będzie 
uzasadnić konieczność zadbania o siebie, 
co zwykle sugerujemy zgłaszającym się 
po wsparcie osobom współuzależnionym. 
Dzięki innemu podejściu do problemu 
łatwiej będzie też uniknąć wielu zarzutów 
dotyczących nieprecyzyjności, wieloznacz-
ności słowa współuzależnienie czy jego 
nieadekwatności w przypadkach usytu-
owanych w kulturze innej niż anglosaska.

W kulturze latynoamerykańskiej bar-
dzo ważna jest np. „rodzinność” (familism) 
polegająca na rodzinnej lojalności i udzie-
laniu możliwie szerokiego rodzinnego 
wsparcia, bez względu na okoliczności. 
Wymaga ona, żeby np. żona była bezwa-
runkowo oddana (uzależnionemu) mężo-
wi i gotowa do poświęceń. Osoba współ-
uzależniona realizuje więc tę powinność.

Z kolei w kulturze krajów azjatyckich 
ważniejsze jest dobro wspólnoty, nawet 
kosztem interesu jednostki i stąd wspomnia-
na przykładowo żona powinna tam trwać 
w swojej roli, bez względu na negatywne 
konsekwencje dla stanu własnego zdrowia 
(Inclan i Hernandez, 1992; Kwon, 2001).

Jak wiemy, w kulturze anglosaskiej 
spojrzenie na problem jest nieco inne, 
chociaż spotykamy również, podyktowane 

względami religijnymi, podejścia zbliżone 
do latynoamerykańskiego.

Mniej aktualne stanie się także trak-
towanie współuzależnienia jako formy 
wyuczonej bezradności, gdzie kobiety, do-
wiadując się o istnieniu czegoś takiego jak 
współuzależnienie, konfrontują się z nim 
i rozpoznają je u siebie (O’Gorman, 1993). 
Argumenty stracą również ci, którzy zarzu-
cają, że określenie współuzależnienie, które 
najczęściej dotyczy kobiet, ma charakter 
antyfeministyczny i przyczynia się do 
utrwalania podrzędnej roli kobiety wobec 
mężczyzny, służąc tym samym dyskrymi-
nacji kobiet (van Wormer, 1989; Cowan 
i Warren, 1994).

ZAJRZEĆ DO MÓZGU
Badania systemów rodzinnych osób 

uzależnionych od substancji psychoak-
tywnych kładły dotychczas główny nacisk 
na behawioralne aspekty współuzależnie-
nia. Stosunkowo niedawno pojawiło się 
nowe spojrzenie na ten problem. Coraz 
bardziej popularne w ostatnich latach ba-
dania neuroobrazujące mózgu otworzyły 
nowe możliwości diagnozowania, które po-
zwalają spojrzeć nie tylko na uzależnienia, 
ale także na zjawisko współuzależnienia 
z innej jeszcze perspektywy.

Dzięki zastosowaniu w badaniu osób 
współuzależnionych techniki „funkcjonal-
nej spektroskopii w bliskiej podczerwieni” 
zaobserwowano, że kora przedczołowa 
mózgu odgrywa u tych osób ważną rolę 
w odbiorze wskazówek dotyczących postę-
powania z osobą uzależnioną od substancji 
psychoaktywnych, przy współistniejącym 
silnym związku emocjonalnym. W okoli-
cach kory przedczołowej mózgu zaobser-
wowano u nich zmiany w przepływie krwi 
w odpowiedzi na obrazy osoby uzależnio-
nej. Jak wiadomo, kora przedczołowa to 
obszar mózgu związany z przetwarzaniem 
informacji, który wpływa również na podej-
mowanie decyzji i na zachowania zoriento-
wane na cel. Tam właśnie zapadają decyzje 
dotyczące naszych zachowań w stosunku 
do innych osób, w tym oczywiście również 
do osób uzależnionych. To spostrzeżenie 
pozwala podejrzewać, że osoby, które de-
monstrują zachowania charakterystyczne 
dla współuzależnienia, mogą mieć ograni-
czone możliwości skutecznego reagowania 
na postępowanie ważnej dla nich, uzależ-
nionej, bliskiej osoby. (Zielinski i wsp., 2019; 
Agner i wsp., 2020; Bradshow i wsp., 2021).

Nie zdziwiłbym się jednak, gdyby dal-
sze badania wykazały wkrótce, że podobne 
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zmiany w korze przedczołowej można za-
obserwować również u wielu innych osób. 
Zarówno u tych, które cierpią z powodu 
uzależnienia behawioralnego bliskiej 
im osoby, jak i u tych, które nie są współ-
uzależnione, ale angażują się intensyw-
nie w „życie, uczucia i problemy innych”, 
o czym wspominałem nieco wcześniej, 
cytując badania z lat 90.

Kończąc, chciałbym postawić pytanie 
– czy zachowań demonstrowanych przez 
osoby określane jako współuzależnione 
nie należałoby rozdzielić i rozpatrywać 
w co najmniej dwóch kategoriach?

Jedną z nich stanowiłyby osoby z za-
burzeniami kompulsywnego pomagania 
(z kręgu uzależnień), a drugą pozostałe 
osoby bez względu na czynniki skłaniające 
je do przyjęcia takiej postawy, oczywiście 
po uprzednim rzetelnym zdiagnozowaniu. 
Takie podejście pozwoliłoby na odstąpienie 
od dotychczasowych schematów postępo-
wania i na modyfikację programu terapii 
polegającą na jednoczesnym uwzględnie-
niu specyfiki uzależnień. Byłoby to dosko-
nałym uzupełnieniem pracy nad niską sa-
mooceną osoby leczącej się, jej poczuciem 
wstydu i doznawanej krzywdy, technikami 
radzenia sobie ze stresem, wypracowywa-
niem strategii regulowania emocji czy nad 
zmianą stereotypów myślenia itp. Poza tym 
wskazane byłoby także zwrócenie uwagi 
na ewentualną potrzebę pomocy prawnej 
czy skonsultowania ze specjalistą sytuacji 
finansowej albo interwencji instytucji, któ-
rych zadaniem jest zapewnienie bezpie-
czeństwa czy szeroko rozumianego wspie-
rania rodziny. Sądzę, że efekt okazałby się 
dla wszystkich niezwykle korzystny.

Nie można też wykluczyć, że dalsze 
badania pozwolą wyodrębnić jeszcze jed-
ną kategorię, która uwzględniałaby osoby 
ze specyficznymi zmianami w aktywacji 
kory przedczołowej. To z kolei mogłoby 
wpłynąć na stosowane dotychczas meto-
dy leczenia.

Warto też pamiętać, że poza profe-
sjonalnymi programami psychoterapii 
współuzależnienia osoby z problemem 
uzależnienia u bliskich mają możliwość 
uzyskania wsparcia w grupach samopo-
mocowych, które zaadaptowały do swoich 
potrzeb Program Dwunastu Kroków Ano-
nimowych Alkoholików. Grupy Rodzinne 
Al-Anon dla osób z problemem alkoholo-
wym w rodzinie zapoczątkowane zosta-
ły w Stanach Zjednoczonych w 1951 r., 
a w Polsce funkcjonują od 1980 r. Istnieją 
również grupy samopomocowe dla bli-

skich hazardzistów, narkomanów, praco-
holików czy seksoholików – Haz-Anon, 
Nar-Anon, Work-Anon, S-Anon, CoDA 
(Codependent Anonymous) itp.

KILKA WAŻNYCH PYTAŃ
Osobom uwikłanym w pomaga-

nie osobom uzależnionym należałoby 
uświadomić, kiedy ich postępowanie 
zaczyna wykraczać poza bezpieczną 
granicę. Pomóc w tym może udzielenie 
sobie szczerych odpowiedzi na pytanie: 
Czy zdarza się, że:

• coraz częściej rezygnujesz ze swo-
ich spraw, żeby komuś pomóc, 
a Twoje pomaganie coraz częściej 
wykracza poza Twoje chęci i możli-
wości (emocjonalne, finansowe, fi-
zyczne itp.)?

• odczuwasz niepokój, kiedy nie 
wiesz, co w danym momencie robi 
osoba, której pomagasz?

• osoba, której pomagasz, stawia co-
raz większe wymagania i godzisz 
się na to, a Twoja oferta doraźnej 
pomocy przekształca się w długo-
terminowe zobowiązanie?

• odnosisz wrażenie, że jesteś mani-
pulowana/ny, a zachowanie osoby, 
której pomagasz, wywołuje u Ciebie 
coraz częściej poczucie winy, że nie 
pomogłaś/eś w sposób właściwy?

• Twoja pomoc powoduje u osoby, 
której starasz się pomóc, odsuwa-
nie na dalszy plan decyzji o zwró-
ceniu się po profesjonalną pomoc, 
a Twoje pomaganie zamiast ogra-
niczać, sprzyja rozwojowi uzależ-
nienia?

• u osoby, której pomagasz, Twoja 
pomoc powoduje narastające „od-
puszczanie sobie”, a Ty czujesz się 
wykorzystywana/y i coraz wyraź-
niej zauważasz, że jesteś „dawcą”, 
a druga osoba biernym „biorcą”?

• Twoje pomaganie demobilizu-
je osobę, której pomagasz, do za-
dbania o siebie i do rozwijania wła-
snych umiejętności?

• osoba, której pomagasz, nagmin-
nie narusza Wasze ustalenia, 
a Ty się z tym godzisz, licząc ciągle 
na to, że w końcu nastąpi poprawa?

• Twoja pomoc powoduje pogarsza-
nie się relacji z osobą, której usiłu-
jesz pomóc?

• pomaganie wymaga od Ciebie nie-
uczciwości i przekraczania wyzna-
wanych norm i zasad?

• bagatelizujesz negatywne skut-
ki swojej pomocy i nie rezygnujesz 
z niej, żeby być nadal odbieraną/ym 
przez otoczenie jako bezinteresow-
ny i „dobry człowiek”?

Pomocne we wstępnym zoriento-
waniu się, czy mamy do czynienia ze 
współuzależnieniem lub z kompulsyw-
nym pomaganiem, będzie znalezienie 
odpowiedzi na poniższe pytania (Eposi-
to, 2016):

• Czy zaspokojenie potrzeb partne-
ra/ki wymaga od Ciebie bardzo 
dużych poświęceń?

• Czy trudno jest Ci odmówić, kiedy 
partner/ka wymaga Twojego cza-
su i energii?

• Czy ukrywasz problemy swojego 
partnera/partnerki z narkotykami, 
alkoholem lub z prawem?

• Czy często martwisz się opiniami 
innych na Twój temat?

• Czy czujesz się uwięziona/y 
w swoim związku?

• Czy wolisz milczeć, aby unik-
nąć kłótni?

Im więcej odpowiedzi twierdzą-
cych, tym problem należy potrakto-
wać poważniej.

Bez względu na to, jak będziemy 
postrzegali problem współuzależnienia, 
nie ulega wątpliwości, że proponowa-
na przez terapeutę forma terapii musi 
uwzględniać indywidualne czynniki 
leżące u podłoża postępowania osoby 
zwracającej się po pomoc. Jednocześnie 
każda z tych osób powinna spotkać się 
z naszym szacunkiem oraz uzyskać 
pomoc w odzyskaniu poczucia swojej 
godności, które bardzo często jest niskie, 
a nawet całkowicie zniszczone.

Poza daniem wsparcia, szczególnie 
ważne staje się zaszczepienie u takiej 
osoby nadziei na poprawę jej trudnej 
sytuacji. Tylko wtedy możemy wspólnie 
odnieść sukces. Arabskie powiedzenie 
mówi bowiem, że „wystarczy promyk na-
dziei, aby otworzyło się niebo”.

BOHDAN T. 
WORONOWICZ
jest psychiatrą, specjalistą 
i superwizorem psychote-
rapii uzależnień. Pracuje w 
Centrum Konsultacyjnym 
AKMED w Warszawie

Pozostałe pozycje bibliografii dostęp-
ne na stronie: www www.touib.pl
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Czym jest sta-
wanie się te-
rapeutą osób 

uzależnionych i ich 
bliskich? W materia-
łach zamieszczonych 
w Terapii, pierwszym 
numerze naszego 
branżowego czasopi-
sma, odnajduję inspi-
rację do aktywnego 
trwania w tym nigdy 
niekończącym się 
procesie. Jego złożo-
ność i wielotorowość, 
stale rosnący zasób 

źródeł, form i perspektyw, z jakich można go opisywać i 
wspomagać, wymaga nieustającego zaangażowania w 
dbanie o swój rozwój i podejmowanie refleksji dotyczącej 
udziału w tym procesie.  Ten rozwój to ciągłe zdobywanie 
i przyswajanie wiedzy, kształcenie umiejętności i pozna-
wanie narzędzi, których podaż wydaje się tak ogromna, 
że nie sposób jej w całości ogarnąć. Tym bardziej istotne 
staje się odnajdywanie i zgłębianie stojących za i przed 
nimi koncepcji człowieka i jego postaw, wywodzonych z 
filozofii, religii i sztuki, ale także historii miejsc, społecz-
ności i struktur, w których się tworzą i rozwijają. Zinte-
growanie tych perspektyw jest koniecznym warunkiem 
umożliwiającym poszukiwanie odpowiedzi na pytanie 
„Kim jestem ?”, o wiele bardziej zasadnym niż próby defi-
niowania a priori „tożsamości terapeuty”, na wzór słynnej 
„tożsamości alkoholika”.  Rozwój to też ciągłe doświad-
czanie siebie w relacjach intra oraz interpersonalnych, a 

także korygowanie swojej w nich obecności. To zmaga-
nie się z koniecznością redefiniowania granic własnego 
poczucia bezpieczeństwa, prywatności i dobrostanu, co 
uwidoczniło się w dojmujący sposób w związku z pande-
mią w terapii i terapią w pandemii – nowej rzeczywistości, 
której jesteśmy uczestnikami.  Trzeba już dziś myśleć o 
tworzeniu instytucjonalnych, proceduralnych i material-
nych warunków umożliwiających radzenie sobie przez 
placówki leczenia uzależnień nie tylko z obecnymi kon-
sekwencjami tego doświadczenia, ale także z przyszłymi 
wyzwaniami, których to, co dziś obserwujemy, wydaje się 
zaledwie zapowiedzią. Rozwojowi sprzyja systematyczne 
poddawanie się superwizji oraz udział w szkoleniach, któ-
re nie ograniczają się wyłącznie do przekazywania wiedzy 
i prezentacji narzędzi czy uczenia technik.

Poszukujmy takich form doskonalenia się, które będą 
spotkaniami Osób. Spotkaniami, w trakcie których bę-
dziemy mieć możliwość ujawnienia i przezwyciężenia 
„utknięć” i lęków, o których piszą w tym numerze super-
wizorzy, oraz poczucia i zobaczenia, gdzie i jak jesteśmy 
w procesie stawania się terapeutą. Idąc drogą rozwoju, 
analizujmy nie tylko drogowskazy, ale i towarzyszy po-
dróży, ich doświadczenia, refleksje, problemy i próby 
ich rozwiązania.

Tak postawionemu celowi będziemy się starali, jako 
Redakcja, sprostać w kolejnych numerach Terapii.

TERAPIA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH, 
stanowi kontynuację, znanej większości naszego środowi-
ska, Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia. Pismo nadal 
pozostaje bezpłatne, a na czele jego zespołu redakcyjnego 
pozostaje Irek Kaczmarczyk, wieloletni Redaktor Naczel-
ny TUiW.

Nowy jest tytuł, który w naszym przekonaniu peł-
niej oddaje istotę zmian zachodzących w naszej bran-
ży, stawiających w centrum uwagi Osoby doświadcza-
jące problemów związanych z używaniem substancji 
lub/i kompulsywnymi zachowaniami. Nowy jest Wydaw-
ca i formuła czasopisma, które odtąd będzie kwartalni-
kiem, za to o większej niż dotychczas objętości. 

Umożliwienie dostępu do aktualnej wiedzy, udziału 
w wymianie doświadczeń i poglądów osobom wykonu-
jącym świadczenia w zakresie pomocy i leczenia osobom 
uzależnionym oraz ich bliskim wymaga stworzenia forum, 
które gwarantuje dynamiczną aktualizację treści. W tym 
celu, w uzupełnieniu  papierowej wersji kwartalnika, pla-
nujemy uruchomić internetową wersję czasopisma i jego 
funpage. Zapewnienie „życia” czasopismu, które ma być 
takim forum,  jest zadaniem, któremu nie jest w stanie 

podołać nawet najlepszy zespół, jeśli nie uzyska wsparcia 
szerokiego grona autorów, pragnących dzielić się z kole-
żankami i kolegami „z branży” wynikami swoich badań, 
lektur i doświadczeń, uczestniczyć w dyskusjach i polemi-
kach, śledzić i komentować bieżące wydarzenia i procesy 
towarzyszące rozwojowi terapii uzależnień.

Zapraszamy do współtworzenia nowego kwartalnika, 
strony internetowej www.touib.pl i funpage’a.

Adres strony internetowej to www.touib.pl , a na Face-
booku znajdziecie nas pod hasłem TERAPIA OSÓB UZA-
LEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

Tak, jak do tej pory, pismo w wersji papierowej wy-
chodzące w nakładzie 3.000 egzemplarzy, docierać będzie 
w pierwszej kolejności do państwowych, samorządowych 
i prowadzonych przez stowarzyszenia i fundacje placówek 
zajmujących się  pomaganiem osobom uzależnionym 
i ich bliskim. Bezpłatną, indywidualną  prenumeratę wer-
sji papierowej kwartalnika będziemy w stanie zapewnić 
także części, najbardziej aktywnych Czytelników, którzy 
znajdą link do zamówienia na naszym funpage’u.

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązy-
wania Problemów Hazardowych

OD REDAKCJI



LABORATORIUM PSYCHOEDUKACJI 

Zapraszamy do udziału w III edycji Szkoły Psychoterapii Osób z Problemem Uzależnienia!
(IX 2021 – VI 2023)

Szkoła Psychoterapii Osób z Problemem Uzależnienia (SPOPU) to kompleksowe interdyscyplinarne szkolenie oferujące wyjątkowe podejście do pra-
cy z pacjentami. Łączy ono teorię więzi z teorią psychodynamiczną, czerpiąc również z dokonań neuronauki. Integracja narzędzi z tych dziedzin daje 
szerokie możliwości pracy z osobami uzależnionymi. Podstawą szkolenia jest nauka stosowania tych narzędzi w praktyce klinicznej. Zapraszamy 
psychoterapeutów i specjalistów psychoterapii uzależnień!

Pomysłodawczynią, kierowniczką i główną superwizorką Szkoły jest Bożena Maciek-Haściło – certyfikowana superwizorka Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego, superwizorka psychoterapii uzależnień i członkini Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień. 

W trakcie szkolenia poruszane będą następujące zagadnienia:
• Diagnoza problemów wynikających z nadużywania i uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz ich klinicznych źródeł
• Dynamika rodziny z problemem nadużywania 
• Kontraktowanie pracy z osobami uzależnionymi zgodnie z ideami psychoterapii psychodynamicznej
• Założenia psychoterapii psychodynamicznej w pracy z osobami uzależnionymi opartej na doświadczaniu i więzi           
• Możliwości ISTDP oraz terapii doświadczeniowych (EFT, Focusing) w oparciu o dokonania neuronauki
• Rozumienie uzależnienia w oparciu o teorie psychodynamiczne i teorię więzi
• Higiena psychofizyczna jako element psychoterapii uzależnień
• Rozumienie uzależnień i trudności w pracy z nimi z perspektywy wewnętrznych struktur osobowości
• Techniki psychodynamiczne stosowane w pracy z osobami uzależnionymi 
• Psychodynamiczna psychoterapia grupowa i jej zastosowanie w pracy z pacjentami uzależnionymi
• Trauma a uzależnienia – skutki i proces adaptacji

Gościem specjalnym będzie Jon Frederickson, wybitny trener i superwizor ISTDP, który specjalnie dla słuchaczy SPOPU poprowadzi warsztaty 
„Projekcja woli u pacjentów uzależnionych„ oraz „Ocena i regulacja leku u pacjenta uzależnionego”.
Ponadto na każdym zjeździe będzie odbywała się superwizja.
 
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zachęcamy do kontaktu z koordynatorką SPOPU – telefonicznego: 726-800-095 lub 
mailowego: kamila.koperska@lps.pl.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.lps.pl. 

LABORATORIUM PSYCHOEDUKACJI 
ul. Katowicka 18, 03-932 Warszawa, tel.: 22 617 61 64, 616 13 72, 501 201 490;

e-mail: lps@lps.pl;  

O NAS:
We współpracy z zespołem merytorycznym SuperKRAK-UZ opraco-
waliśmy ramy programowe w oparciu o swoje wieloletnie doświad-
czenie konferencyjno – szkoleniowe. Posiadamy dwunastoletnie do-
świadczenie w realizacji akredytowanych przez PARPA szkoleń I etapu 
uzyskiwania certyfikatu w zakresie psychoterapii uzależnień. (Obecna 
akredytacja – KRAK-UZ). Nasze stowarzyszenie jest współzałożycielem 
i członkiem Porozumienia Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależ-
nień, która od pięciu lat promuje w Polsce ideę kształcenia w superwi-
zji oraz respektowania zasad etycznych w naszym zawodzie.

O SZKOLENIU:
– drugie w Polsce szkolenie w zakresie nabywania i rozwijania 

umiejętności prowadzenia superwizji dla osób zajmującym się 
psychoterapią osób uzależnionych i członków ich rodzin,

– posiada akredytację Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależ-
nień (uchwała 1/2018 z dnia 16.08.2018).

KADRA:
superwizorzy z wieloletnią praktyką pracy superwizyjnej indywidual-
nej i grupowej w obszarze psychoterapii osób uzależnionych i członków 
ich rodzin, zespołów i w zespołach w lecznictwie uzależnień w Polsce.

ADRESACI:
– osoby, które zamierzają ubiegają się o certyfikat superwizora psy-

choterapii uzależnień RSPU i uzyskają status aplikanta (warunki 
aplikacji zamieszczone są na stronie RSPU)

O RAMIE:
Całość szkolenia obejmuje 115 godzin i zawiera osiem zjazdów w sys-
temie piątek-sobota:.

• 80 g. o charakterze seminaryjno – warsztatowym prowadzonych 
przez różnych superwizorów z kadry

• 35 g prowadzonej przez superwizora – opiekuna grupy superwi-
zji procesu superwizji

Zjazdy odbywać się będą z częstotliwością raz na dwa – trzy mie-
siące, tak, by proces rozwijania kompetencji był dostrojony do tempa 
nabywania przez aplikantów praktycznego doświadczenia.

O MOŻLIWOŚCIACH I SPOSOBACH REALIZACJI:
Aplikanci – uczestnicy szkolenia będą mogli:
– rozwijać swoje kompetencje podczas zajęć seminaryjno 

– warsztatowych,
– przedstawiać i omawiać procesy i zjawiska prowadzonych przez 

siebie superwizji, podczas zajęć z opiekunem;
– przygotować i przedstawić pracę – esej w wybranej przez siebie 

tematyce z obszaru superwizji.

WAŻNE:
W ramach szkolenia aplikanci zrealizują część godzin które będą za-
liczone na poczet praktyki pracy superwizyjnej w procesie aplikacji. 
Wymagane będzie praktykowanie pracy superwizyjno-konsultacyjnej 
indywidualnej lub grupowej przez uczestnika szkolenia.

ZAPISY NA SZKOLENIE:
Rejestracja elektroniczna – formularz:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSew2HwfKJugQ4e_j2C 
– hKJl3rdt6FK8wUdZgrs3pgHRr35TeQ/viewform. Dostarczenie 
wymaganych dokumentów do Biura KRAK-UZ. Osoby spełniające 
kryteria odbędą rozmowę kwalifikacyjną z Kierownikiem KRAK-UZ

KSTU ogłasza nabór chętnych do udziału w II edycji 
szkolenia teoretyczno- warsztatowego dla aplikantów, 
którzy chcą rozwijać swoje umiejętności prowadzenia 
superwizji i uzyskać certyfikat RSPU.

MIEJSCE REALIZACJI I KONTAKT:
Kraków, ul. Jerzmanowskiego 40 ● https://kstu.pl/szkolenia‑i‑konferencje/superkrak‑uz‑krakowska‑szkola‑superwizorow-

‑psychoterapii – uzaleznien/ ● krakuz@kst u.pl ● telefon biuro: 796 101 616






