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WSTĘP

Po drugiej stronie ludzkiego bólu 
od zawsze czekali zwykle napra-
wiacze, egzorcyści, różnej maści 

moraliści, politycy, szamani, mędrcy 
i filozofowie. Pojawili się też psychotera-
peuci. Każdy z nich na różnych etapach 
zdolności do obecności w życiu i do jego 
przeżywania, zwłaszcza relacji. Każdy 
w swojej roli. Opisywali zjawiska „splą-
tanymi językami” i szukali rozwiązania, 
tak jak rozumieli i definiowali problem. 
Efekty tych wysiłków albo szarpią nadal 
tkanki, jeszcze bardziej prowadząc do 
zagłady tego, co ludzkie, albo przetwa-
rzają ten ból w dobro. Całość ma więc 
charakter procesualny. Od czego zależy? 
Może właśnie od zdolności do doświad-
czania i rozumienia cierpienia zarówno 
swojego jak i tego „drugiego”. 

Profesor Jerzy Vetulani powiedział 
kiedyś, że myślenie jest produktem 

ubocznym procesu przetrwania. Po wie-
lu latach doświadczeń terapeutycznych 
mogę powiedzieć, że dopóki nie weź-
miemy pod uwagę tego, co dzieje się 
w tym procesie, nie zrozumiemy źródeł 
ludzkiego cierpienia. Trzeba więc pod-
dawać w wątpliwość swój „sposób my-
ślenia” o drugim, tworzyć terapeutyczną 
przestrzeń umożliwiającą szukanie od-
powiedzi na pytanie: „dlaczego?”. Nie jest 
to cel zorientowany na redukcję szkód, li-
kwidację objawu, uzyskanie miana bycia 
„normalnym”, lecz na budowanie spójno-
ści i ciągłości swoich doświadczeń. Nie 
po to, żeby zaprzeczyć swojemu życiu, 
ale po to, żeby to życie i prawo do niego 
odzyskać, uprawomocnić i nadać mu 
własny kierunek. 

Właśnie tym, w swojej filozofii dia-
logu, dając podstawy psychoterapii, 
zajmowali się między innymi Martin 
Buber i egzystencjaliści, rozpoznając 
źródła bólu w utracie sensu i tożsa-
mości, a przede wszystkim w izolacji 
i samotności. Dając nam instrukcje, 
Emmanuel Levinas wskazywał na 
konieczność „zajmowania się sobą” 
i przyjmowania „odpowiedzialności za 
własne istnienie”, ale głównie po to, aby 
stawać się zdolnym do przyjmowania 
odpowiedzialności za „drugiego” i po-
magać mu dokładnie w tym samym. 
„Tylko ranny uzdrowiciel może napraw-
dę uleczyć” – dopowiadał tu I. Yalom. 

To właśnie odpowiada modelowi 
rozwoju terapeutycznego – od własnej 
terapii, przez superwizje, aż po towarzy-
szenie pacjentowi w jego zmaganiach 

z własnym (nie) doświadczaniem ist-
nienia. Dlatego w psychoterapii chodzi 
o akceptację a nie „naprawianie”, przyję-
cie „całości” człowieka, a nie tylko „lep-
szej” jego części, o rozróżnienie, a nie 
o dzielenie, o prawo do życia, a nie jego 
warunkowanie. Człowiek staje się cza-
sem pacjentem dlatego, że traci „twarz” 
we własnych oczach i tylko w oczach 
drugiego, w asymetrycznej relacji może 
ją odzyskać. Poczucie godności jest więc 
naszą wspólną ludzką sprawą i wspólną 
odpowiedzialnością, jakby pewnie po-
wiedział zwłaszcza dziś Jean-Paul Sartre. 
To założenie dotyczy nas wszystkich; dla 
psychoterapeuty pozostaje kierunkiem. 

Psychoterapii jest więc bliżej do filo-
zofii, która zmienia świat, niż do świato-
poglądów, które go zatrzymują. Jako zdro-
worozsądkowe dominują w społecznej 
przestrzeni, ale nie w gabinecie terapii. 
Nie rządzą w nim również poglądy na te-
mat tego, co jest a co nie jest „normalne”, 
czy koncepcje śmiertelnego grzechu. To 
miejsce na doświadczanie najintymniej-
szych prawd istnienia i wyjątkowości 
każdej egzystencji również w relacji z Bo-
giem (jakkolwiek go pojmujemy). 

To podstawowy postulat etyczny te-
rapeuty: rozpoznawać cierpienie i odpo-
wiadać na nie. Dlatego właśnie Twarzą 
tego numeru Terapii, co dla nas wydaje 
się dość oczywiste, jest również Tęcza. 

Zapraszam do lektury.

Redaktor Naczelny
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SPIS TREŚCI
str. 5  KRÓTKOTERMINOWA TERAPIA PAR W UZALEŻNIENIACH – BEZZWŁOCZNIE, BEZ POŚPIECHU – rozmowa 

z KRZYSZTOFEM GĄSIOREM

str. 8 KRYZYS W ZWIĄZKU JAKO SZANSA ROZWOJU DLA PARY – JOLANTA RYNIAK 
W parach z problemem uzależnień obserwuje się podatność na zranienie, nieufność względem partnera, a czasem oczekiwa-
nie szybkiego rozwiązania problemów, które wymagają długoterminowego leczenia

str. 12 PRZYCHODZI GEJ DO TERAPEUTY – RYSZARD ROMANIUK
Jak pomóc osobie uzależnionej, która zmaga się nie tylko z nałogiem, ale też z dyskryminacją społeczną? 

Jarosław Banaszak
Przemiany kulturowe i społeczne powodują, że pary doświadczając kryzysów, stawiają dość szybko sprawy na ostrzu noża, ale jednocześnie odnajdują odwagę do poszukiwania profesjonalnej pomocy w rozwiązywaniu tych problemów.

Jarosław Banaszak
Jak pomóc osobie uzależnionej, która zmaga się nie tylko z nałogiem, ale też z dyskryminacją społeczną? Dane statystyczne w Polsce na temat grup społecznych, które mają najgorszą opinię, mówią jasno: dwie grupy z najbardziej negatywną oceną to homoseksualiści i alkoholicy. Zatem gej - alkoholik ma przegrane do kwadratu
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str. 18 BEZ BARIER – PIOTR KAŁOWSKI
Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (APA) opracowało i periodycznie uaktualnia Guidelines for Psychological 
Practice with Sexual Minority Persons – wytyczne i zalecenia dotyczące pracy psychologicznej z osobami reprezentującymi 
mniejszościowe tożsamości seksualne

str. 20 OSOBA LGBT – KU PEŁNEJ AKCEPTACJI – KATARZYNA CZERWONKA
Większość osób LGBT w gabinecie psychoterapeuty początkowo ukrywa swoją orientację

str. 23 PIERWSZY KONTAKT Z PACJENTEM UZALEŻNIONYM OD ZACHOWAŃ SEKSUALNYCH – NATALIA SMOGULECKA
Świadomość własnych odczuć, reakcji na treści, które wnosi pacjent, a także własnej seksualności są podstawą w pracy 
z pacjentem uzależnionym od zachowań seksualnych 

str. 26 CHEMSEX – ZOFIA CZERWIŃSKA 
Czym jest „chemsex”? Nazwa powstała w Wielkiej Brytanii jako próba zdefiniowana niepokojącego zjawiska, związanego 
z nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez homoseksualnych mężczyzn

str. 29 PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ W CZASACH PANDEMII – JOLANTA ŁAZUGA – KOCZUROWSKA
Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych zwróciła się z prośbą do superwizorów o podzielenie się informacjami 
dotyczącymi pracy psychoterapeutów uzależnień

str. 31 TRUDNA SZTUKA DOTARCIA DO NASTOLATKA – rozmowa z ANNĄ KOCHANOWSKĄ 

str. 34  TERAPEUTYCZNA PRACA Z NASTOLATKAMI NADMIERNIE KORZYSTAJĄCYMI Z EKRANU – MONIKA TARNOWSKA
W czasie terapii ekran, będący pułapką nadmiernie angażującą uwagę młodego człowieka i blokującą rozwój zasobów 
służących radzeniu sobie z napięciem, może być także furtką do budowania kontaktu

str. 37 ZDALNE ŻYCIE NASTOLATKA – ALEKSANDRA KSOKOWSKA-ROBAK, KATARZYNA ZEH
Jak pokazują wyniki badań, znacząco zwiększyła się liczba adolescentów, którzy zmagają się z aktywnymi myślami samo-
bójczymi, powiększa się w szybkim tempie grupa młodych osób chorujących na depresję. Co takiego się dzieje?

str. 40  DOROŚLI Z FASD – co powinni wiedzieć o ich funkcjonowaniu psychoterapeuci uzależnień – TERESA JADCZAK 
– SZUMIŁO 
Wiele osób, kiedy słyszy o spektrum poalkoholowych zaburzeń płodowych FASD, kojarzy to z dziećmi z FAS

str. 44 SUPERWIZJA – BUDOWANIE SPÓJNOŚCI WIDZENIA – IWONA STERA
Różnice, jakie ujawniają się w relacji superwizora z superwizantem

Jarosław Banaszak
Terapeuta pracujący z młodzieżą musi być trochę wścibski, musi mieć gotowość i ochotę na zrozumienie świata młodych ludzi, ich języka i pasji

Jarosław Banaszak
Wiele osób, kiedy słyszy o spektrum poalkoholowych zaburzeń płodowych FASD, kojarzy to z dzieć-
mi z FAS. Jednak warto uświadomić sobie, że skoro FASD jest od pięćdziesięciu lat najczęściej

występującym zaburzeniem neurorozwojowym na świecie, to żyją z nim także ludzie dorośli
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Jesteś współautorem, wydanej 
przez PARPA w 2016 roku książki 
„Krótkoterminowa terapia par”1. 
Jakie jest Twoje zadanie na temat 
odbioru tej publikacji i jej wpływu 
na na praktykę placówek leczenia 
uzależnień?

W środowisku terapeutów uzależnień 
ta książka spotkała się z bardzo ciepłym 
przyjęciem i dużym zainteresowaniem, 
które zaowocowało koniecznością dodru-
ku oraz licznym udziałem specjalistów 
w szkoleniach dotyczących treści w niej 
zawartych. Natomiast jeśli chodzi o moją 
wiedzę dotyczącą rozprzestrzeniania się 
zawartej w niej idei wczesnej pracy z pa-
rami w placówkach leczenia uzależnień, 
to z tym jest różnie. Sporo osób chciałoby 
to robić, ale istnieje kilka przyczyn sto-
jących na przeszkodzie upowszechnieniu 
tych praktyk. 

Po pierwsze, NFZ płaci słabo za te-
rapię par, bardziej opłacalne pozostaje 
prowadzenie terapii indywidualnych, 
grupowych czy rodzinnych. 

Po drugie, daje się zauważyć silny 
wpływ na terapeutów koncepcji oddzie-
lających pracę z osobami uzależnionymi 
i ich partnerami. Te koncepcje wydają się 
dzisiaj anachroniczne i prowadzą często 
do odkładania w terapii tych problemów, 
które ujawniają się, a nawet nasilają w pa-
rach, wraz z utrwalaniem się abstynencji 
osoby uzależnionej. Obserwowane, często 
nieprzezwyciężane, kryzysy w związkach 
osób podejmujących trzeźwienie kazały 
nam uznać, że proponowanie tym parom 
terapii po upływie np. roku trwania w abs-
tynencji jednego z partnerów bywa przy-
słowiową „musztardą po obiedzie”. 

Po trzecie, terapeuci decydujący się 
na wczesną pracę z parami według za-

proponowanej przez nas koncepcji na-
potykają na trudności, które po części 
wynikają ze swoistej niekompletności 
tej propozycji, pomijającej sytuacje, 
w których poziom konfliktu w parach 
przekracza próg umożliwiający wspól-
ną pracę.

Jaki jest Wasz pomysł na uzupeł-
nienie tej luki?

Dokonując weryfikacji i aktualizacji 
naszej propozycji pracy z parami, skupi-
liśmy się na etapie, który decyduje o za-
kwalifikowaniu pary do terapii. Może on 

Przemiany kulturowe i społeczne powodują, że pary doświadczając kryzysów, stawiają dość 
szybko sprawy na ostrzu noża, ale jednocześnie odnajdują odwagę do poszukiwania profesjo-
nalnej pomocy w rozwiązywaniu tych problemów. Praca z nimi jest trudnym, ale fascynującym 
i mobilizującym do stałego rozwoju doświadczeniem. Dla tych, którzy podejmą to wyzwanie, 
pracy nie zabraknie – rozmowa z KRZYSZTOFEM GĄSIOREM 

KRÓTKOTERMINOWA TERAPIA 
PAR W UZALEŻNIENIACH 
– BEZZWŁOCZNIE, BEZ POŚPIECHU
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być też rodzajem mediacji terapeutycznej, 
której celem byłoby usunięcie podstawo-
wych przeszkód stojących na drodze do 
skutecznej realizacji programu przewi-
dzianego w tym modelu. Zakładamy, że 
ten etap mógłby zamykać się w trzech, 
czterech sesjach, w trakcie których nastę-
powałaby staranna diagnoza gotowości 
pary do wspólnej terapii. Wtedy też toczył-
by się proces negocjowania i uzgadniania 
podstawowych zasad funkcjonowania 
partnerów w ich relacji. Szacuję, że około 
dwudziestu procent par trafiających do 
mnie z deklaracją odbycia terapii par po-
trzebuje tego etapu, wyraźniej wydzielone-
go od terapii. To niezbędne do stworzenia 
warunków minimum, umożliwiających 
realizację zadań obecnych w terapii par 
i pozwalających na pozytywne rokowa-
nia co do jej przebiegu.

 
Co wyklucza możliwość podjęcia 
terapii przez parę?

W moim przekonaniu, jeden z czyn-
ników wykluczających z terapii par to 
stwierdzenie sytuacji zagrożenia życia 
obojga lub jednego z partnerów, taka 
sytuacja wymaga innych, pilnych i sku-
tecznych działań. Drugim, dość oczywi-
stym czynnikiem wykluczającym, jest 
obecność przemocy w tej relacji. Trzecim 
czynnikiem, który, moim zdaniem nie-
podzielanym jednak przez wszystkich 

terapeutów, źle rokuje terapii par, jest 
niepodjęcie i nieutrzymywanie w trak-
cie terapii abstynencji przez osobę uza-
leżnioną. Ten ostatni czynnik wydaje 
mi się istotny także z punktu widzenia 
oceny motywacji, która powinna być 
obecna u partnerów decydujących się 
na terapię par.

Co decyduje o tym, że ocena tej 
motywacji kwalifikuje do terapii 
par? 

Jako terapeuci uzależnień nie żą-
damy od pacjentów pojawiających się 
w naszych placówkach i gabinetach 
dojrzałej i ugruntowanej motywacji do 
leczenia. Według mnie to nas pozytywnie 
wyróżnia. 

Mamy świadomość i akceptujemy 
ten fakt, że wielu pacjentów trafia 
w wyniku postawienia im warunków 
ultymatywnych. Podejmujemy się 
pracy nad tą motywacją, nawet wte-
dy gdy pacjent jest w stadium prekon-
templacji. W przypadku par niezbęd-
ne wydaje się jednak stwierdzenie 
obecności tego minimum pozytywnego 
nastawienia, które jest w stanie za-
demonstrować się w dwojaki sposób. 
Po pierwsze, uzależnienie powinno 
być traktowane przez partnerów jako 
problem w pewien sposób wyodrębnio-
ny od trudności, które mają się stać 

przedmiotem terapii par. Oznacza to, 
że osoba uzależniona uznaje swój pro-
blem i przyjmuje odpowiedzialność za 
pracę nad nim, nie obarczając part-
nerki/partnera winą za jego powsta-
nie i nie warunkuje jego rozwiązania 
jej/jego postawą lub zachowaniem. Po 
drugie, jest też gotowa do korekty swo-
jego sposobu funkcjonowania w tej re-
lacji, nie ograniczając wkładu w jej 
naprawę tylko do utrzymywania abs-
tynencji. Ta sama gotowość niezbędna 
jest u partnerki/partnera osoby uza-
leżnionej. Oznacza to, że uzna ona/
on, że uzależnienie nie jest ani jedyną 
przyczyną ich trudności w związku, 
ani że praca nad nim osoby uzależ-
nionej stanowi jedyną zmianę, która 
jest niezbędna w celu przywrócenia re-
lacji do jej pożądanego kształtu. Part-
nerka/partner potwierdza gotowość 
do zmiany także swoich poglądów, 
postaw i zachowań. Wydaje się, że 
akurat te elementy, w odróżnieniu od 
pewnych czynników wykluczających, 
o których mówiłem wcześniej, mogą 
stanowić przedmiot mediacji tera-
peutycznej, poprzedzającej właściwą 
terapię par.

Rozumiem, że mimo iż terapia 
par w Waszym modelu jest krót-
koterminowa, nie warto szczę-
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dzić czasu na staranne przygo-
towanie pary do udziału w niej.

Nie tylko pary. Warto dać czas 
także sobie, jako terapeucie, który po-
dejmuje się wyzwania, jakie stanowi 
praca z parą. Ten czas jest potrzebny 
na prawidłowe rozpoznanie potrzeb 
i możliwości, z jakimi zgłaszają się do 
nas pary. Trzeba to zrobić w celu mak-
symalnego ograniczenia prawdopodo-
bieństwa wystąpienia trudności, jakie 
mogą się pojawić w trakcie terapii.

Jakie trudności zgłaszają tera-
peuci pracujący z parami w trak-
cie superwizji?

Jedną z trudności, jakiej doświad-
czają terapeuci, bywa nagłe, nieza-
powiedziane przerwanie terapii przez 
parę. Przyczyną takiej sytuacji może 
być wspomniana wcześniej asyme-
tria w zaangażowaniu stron relacji. 
Zbyt duża dysproporcja dotycząca 
gotowości do zmian, zaangażowania 
w realizację zadań pojawiających się 
w terapii itd. ujawnia się przerwaniem 
terapii przez jedną z osób w parze. 
Z reguły przez tę, która oczekiwała 
zmiany od partnera, ale od siebie już 
nie. Skonfrontowanie się z tym w trak-
cie terapii bywa przyczyną wycofania 
się i odmowy dalszej pracy. 

Innym powodem może być po-
strzeganie terapeuty jako stronniczego, 
opowiadającego się po którejś ze stron 
obecnych w parze konfliktów. Musimy 
mieć świadomość, że nasi pacjenci są 
szczególnie czujni i wrażliwi na ten 
aspekt naszych interwencji. Zacho-
wanie neutralności przez specjalistę 
prowadzącego terapię par jest jednym 
z jego najtrudniejszych zadań. Zdarza 
się, że naruszanie neutralności często 
bywa niezauważalne przez terapeu-
tów, bo dokonuje się w sposób niein-
tencjonalny i nieświadomy. Właśnie 
superwizja jest miejscem do pracy nad 
tym elementem swojej pracy, superwi-
zja rozumiana także szerzej, jako temat 
do konsultacji i rozmów z kolegami na-
trafiającymi na podobne rafy i poszu-
kującymi sposobów ich omijania.

Kolejnym problemem zgłaszanym 
przez terapeutów jest poczucie utknię-
cia na jakimś etapie terapii, która 
dotąd biegła wartko, a jej uczestni-
cy wydawali się usatysfakcjonowani 
dokonywanymi postępami. Powody 
tego mogą być różnorakie, ale w tym 

miejscu chciałbym się zająć tym, który 
wydaje mi się bardzo istotny, a jed-
nocześnie mało obecny w dyskusjach 
o pomocy świadczonej osobom uza-
leżnionym i ich bliskim. Dotyczy on 
umiejętności prawidłowego odczyty-
wania potrzeb, z jakimi zgłaszają się 
do nas pacjenci i znajdowania naj-
bardziej efektywnej formy odpowie-
dzi na te potrzeby. Terapia rodzinna, 
z której wywodzi się terapia par, prze-
szła długą drogę, nim uznała swoje 
ograniczenia i przestała się traktować 
jako antidotum na wszelkie trudności 
zgłaszane przez pacjentów, którego 
wynikiem w szczytowej fazie było two-
rzenie stygmatyzujących neologizmów 
takich, jak „rodzina alkoholicka” czy 
„rodzina schizofrenogenna”. 

Dziś wiemy, że nie każda para po-
trzebuje psychoterapii. Większość par 
oczekuje szybkiej zmiany i nie ma go-
towości „wpuszczania nas” na stałe do 
swojego domu. Wręcz przeciwnie, mu-
simy być gotowi na to, że jeśli nomen 
omen zaczniemy się zbyt „szarogęsić” 
w tej wspólnocie, nie zawaha się ona 
użyć siły, jaką dysponuje przeciwko 
nam. Pożądane jest więc uzbrojenie 
się w dużą dozę pokory i umiejętność 
samoograniczania w próbach „wpa-
sowywania” par w preferowane przez 
nas podejścia i formy psychoterapii na 
rzecz uważnego wsłuchiwania się w ich 
potrzeby i treść „zaproszenia”, jakie do 
nas kierują. 

W tym miejscu chciałbym się odwo-
łać do bardzo interesującego artykułu 
prof. Czesława Czabały, zamieszczone-
go w ostatnim numerze Waszego kwar-
talnika. Prof Czabała prezentuje w nim 
bogactwo form, w jakich możemy świad-
czyć pomoc osobom do nas się zgłaszają-
cym, i nawołuje niejako, by nie gardzić 
tymi formami, które w głowach niektó-
rych, szczególnie świeżo upieczonych 
absolwentów szkół psychoterapii, trakto-
wane są jako coś niegodnego uwagi. Jako 
terapeuta od lat pracujący „na pierwszej 
linii frontu”, co nakazuje dalece idący 
pragmatyzm, podpisuję się oburącz pod 
tymi postulatami.

Jakie są Twoje prognozy doty-
czące tego, co nas czeka w tera-
pii uzależnień i wyzwań, przed 
jakimi staniemy?

Niejako wbrew temu, co mówi-
łem wcześniej o ograniczeniach do-

tyczących terapii par, przewiduję 
stały wzrost zapotrzebowania na 
tę formę pracy. Przemiany kulturo-
we i społeczne powodują, że pary, 
doświadczając kryzysów, stawiają 
dość szybko sprawy na ostrzu noża, 
ale jednocześnie odnajdują odwa-
gę do poszukiwania profesjonalnej 
pomocy w rozwiązywaniu tych pro-
blemów. Praca z nimi jest trudnym, 
ale fascynującym i mobilizującym 
do stałego rozwoju doświadcze-
niem. Dla tych, którzy podejmą to 
wyzwanie, pracy nie zabraknie. 
Wiele czynników wskazuje na ko-
nieczność stałego poszerzania kom-
petencji terapeutów uzależnień. Te-
rapeuta uzależnień będzie musiał 
coraz sprawniej poruszać się w po-
szerzającym się stale obszarze pro-
blemów i potrzeb towarzyszących 
występowaniu uzależnień oraz coraz 
bardziej sprawnie i elastycznie sto-
sować zindywidualizowane, właści-
we dla tych problemów i potrzeb, ale 
przede wszystkim dla tego konkretne-
go człowieka, formy pomocy psycho-
logicznej. Stawia to przed nami za-
danie ciągłego zdobywania wiedzy 
i doskonalenia swojego warsztatu. 
Także w obszarze pracy z parami. 
Mam nadzieję , że już jesienią bę-
dziemy się mogli podzielić efektami 
naszej pracy nad doskonaleniem mo-
delu terapii par, który był punktem 
wyjścia do naszej rozmowy.

Wobec tego, dziękując Ci za na-
szą rozmowę, umawiam się już 
dziś na jesienne spotkanie.

Rozm. J. Banaszak

DR HAB. KRZYSZTOF GĄSIOR
Specjalista psychologii 
klinicznej, psychotera-
peuta PTP, superwizor 
terapii uzależnień. Kieruje 
Świętokrzyskim Centrum 
Profilaktyki i Edukacji 
w Kielcach. Specjalizuje 
się w terapii par i rodzin, 
terapii uzależnień oraz te-
rapii traum w szczególności 
dotyczących osób dorosłych, 
dzieci alkoholików.

PRZYPISY
1) Bętkowska-Korpała B., Gąsior K., Maciek-Haściło 

B., Ryniak J., „Krótkoterminowa terapia par pro-
ces zdrowienia w uzależnieniu”, PARPA 2016
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Uzależnienie często łączy się 
z problemami w obszarze bli-
skiej relacji oraz w regulacji 

stanów emocjonalnych. Pacjenci uza-
leżnieni oraz członkowie ich rodzin 
zgłaszający się do placówek leczenia 
uzależnień skarżą się na trudności 
w związkach partnerskich lub małżeń-
skich. Winą za ten stan rzeczy najczę-
ściej obarczają partnera/partnerkę, ich 
narracje przepełniają wzajemne pre-
tensje i oskarżenia. 

Tematy związane z funkcjonowa-
niem w parze są poruszane w trakcie 
terapii indywidualnej i grupowej, za-
równo w programach leczenia osób 
uzależnionych, jak i ich partnerów. 
Osobista praca terapeutyczna może 
ujawniać problemy intra – i interperso-
nalne, a co za tym idzie, nasilać kryzys 
w intymnej relacji. Trwające przez wie-
le lat uzależnienie potrafi przyczynić 
się do narastania problemów w parze, 
ale jednocześnie może odwracać uwa-
gę od problemów relacyjnych każdego 
z partnerów. Z tego względu coraz czę-
ściej pary mają świadomość koniecz-
ności podjęcia wspólnej pracy nad 
związkiem. 

Badania wskazują na to, że w pa-
rach z problemem uzależnień nasilona 
jest negatywna emocjonalność oraz ak-
tywowane są sytuacje stresujące, a to 
wpływa na gorsze rokowanie w lecze-
niu uzależnienia i sprzyja nawrotom. 
Wdrożenie, nawet we wczesnych fa-
zach leczenia uzależnień, oddziaływań 
związanych z terapią par działa korzyst-
nie na zapobieganie nawrotom, popra-
wia relacje wewnątrzrodzinne poprzez 
wzmacnianie pozytywnej emocjonal-
ności, obniżenie nasilenia konfliktów, 
poprawę komunikacji. To wszystko 
pozytywnie rzutuje na funkcjonowanie 
psychospołeczne i zdrowotne poszcze-

gólnych członków rodziny, w tym dzie-
ci (Epstein i McCrady, 2002; O’Farrell, 
Fals-Stewart, 2008).

UZALEŻNIENIE JAKO 
ZABURZENIE WIĘZI

Rodzaj więzi z opiekunem kształ-
tujący się we wczesnym dzieciństwie 
leży u podłoża rozwoju emocjonalne-
go, osobowościowego oraz relacyjnego 
każdego człowieka. Osoby wchodzą-
ce w związek wnoszą do niego swój 
styl przywiązania, który wpływa na 
poziom satysfakcji w relacjach w do-
rosłym życiu. W oparciu o więź wcze-
snodziecięcą kształtuje się tożsamość 
i osobowość, a problemy w jej obszarze 
mogą być predyktorem różnych zabu-
rzeń psychicznych i fizycznych. Flores, 
w oparciu o teorię przywiązania, opi-

suje rozwój uzależnienia na bazie do-
świadczania we wczesnym dzieciństwie 
pozabezpiecznej (lękowo-ambiwalent-
nej, unikowej lub zdezorganizowanej) 
więzi z opiekunem, co może owocować 
tym, że w dorosłym życiu osoba będzie 
używać substancji psychoaktywnej jako 
substytutu relacji, zaprzeczać będzie 
potrzebie bliskości z drugą osobą, po-
przez substancję spróbuje zaspakajać 
deficyt w obszarze relacyjnym. 

Zależność od substancji psychoak-
tywnej lub czynności stanowi z jed-
nej strony konsekwencję rozwojową, 
a z drugiej strony rozwiązanie dla uszko-
dzonej zdolności do rozwoju zdrowego 
przywiązania. Osoba uzależniona nie 
czuje się bezpiecznie w kontakcie z bli-
ską osobą (Flores 2012; Wyrzykowska, 
2012; Maciek-Haściło, 2015). 

Jolanta Ryniak 

W parach z problemem uzależnień obserwuje się podatność na zranienie, nieufność względem 
partnera, a czasem oczekiwanie szybkiego rozwiązania problemów, które wymagają długotermino-
wego leczenia

KRYZYS W ZWIĄZKU JAKO 
SZANSA ROZWOJU DLA PARY
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Zdarza się, że partner osoby uza-
leżnionej prezentuje również pozabez-
pieczny styl przywiązania. Obydwoje 
wzmacniają swoje destrukcyjne wzorce 
przeżywania, zachowania, rozumienia 
i reagowania na potrzeby oraz emocje 
własne i drugiej osoby. Para odgrywa 
centralną rolę w życiu rodzinnym, a jej 
funkcjonowanie wpływa konstruktyw-
nie lub destrukcyjnie na całość funk-
cjonowania rodziny. Jeśli w związku 
partnerskim lub małżeńskim narasta 
napięcie i wrogość, to oddziałuje to 
w sposób znaczący na rozwój i funk-
cjonowanie ich potomstwa. 

Rezygnacja z substancji psy-
choaktywnej oraz zmiany zachodzące 
w wyniku terapii indywidualnej i/lub 
grupowej nasilają kryzys w związku, 
gdyż zostaje on pozbawiony  dotych-
czasowego regulatora stanów emocjo-
nalnych oraz sprawdzającego się przez 
lata wzorca przystosowania. Oddzielne 
programy psychoterapii dla osób uza-
leżnionych oraz ich partnerów mogą 
wzmacniać tendencje autonomiczne, 
koncentrować osoby na indywidual-
nych pragnieniach i potrzebach, bez 
umiejętności kształtowania zdrowej re-
lacji opartej na bezpieczeństwie, miło-
ści, otwartej komunikacji, umiejętności 
rozwiązywania konfliktów itp. 

ZNACZENIE RELACJI
Terapeuta w trakcie prowadzenia 

terapii pary koncentruje się na relacji, 
czyli tym, co łączy partnerów, jak two-
rzą oni wzajemną więź, jaka zachodzi 
między nimi wymiana. Od począt-
ku pracy z parą istotne jest myślenie 
o zgłaszającej się parze jako o związku. 

Mary Morgan w książce „Stan umy-
słu pary” podkreśla znaczenie tworze-
nia w umyśle terapeuty trzeciej pozycji 
związanej z obserwowaniem relacji, 
myśleniem o obydwojgu jako o parze, 
zwracania uwagi na to, co jest pomię-
dzy nimi (Morgan, 2019). W miarę 
prawidłowego przebiegu procesu psy-
choterapii para uwewnętrznia takie 
podejście i zaczyna w podobny sposób 
postrzegać swój związek. Innego zna-
czenia nabiera to, co jest wspólne, przy 
zachowaniu równowagi między wspól-
notowością a indywidualnością. Po-
mocna w uzyskaniu tego efektu może 
być rozmowa z partnerami o ich związ-
ku, o tym, co ich łączy, jak postrzegają 
swoją relację. Jako terapeuci staramy 

się być uważni i zaangażowani w emo-
cje obydwojga partnerów. 

W terapii par, skupiając się na rela-
cji, bierze się pod uwagę intrapsychicz-
ność każdego z partnerów. Podstawową 
uwagę zwraca się jednak na wewnętrz-
ną dynamikę relacyjną, nadając sens 
doświadczeniom, analizując wzajemne 
bycie ze sobą, z uwzględnieniem sfery 
intymności oraz rodzicielstwa. Koncen-
tracja skupia się przede wszystkim na 
tym, co jest związane z teraźniejszym 
funkcjonowaniem, jednocześnie mając 
na uwadze historię rozwojową każdego 
z partnerów. Poszukuje się odpowiedzi 
na pytanie, w jaki sposób, pomimo do-
tychczasowych doświadczeń i zranień, 
chcą tworzyć relację. Wewnątrz dia-
dy działają świadome i nieświadome 
siły, a w trakcie terapii poprzez dialog, 
kształtowanie umiejętności wzajemne-
go słuchania siebie, udrażnia się nowe 
sposoby na bycie razem.

DOŚWIADCZENIE PRACY 
Z PARAMI I RODZINAMI 
W PLACÓWKACH LECZENIA 
UZALEŻNIEŃ

Uzależnienie rozwija się w rodzinie 
i jest podtrzymywane przez złożone 
interakcje pomiędzy poszczególnymi 
członkami systemu, a przede wszyst-
kim między partnerami. Na przestrzeni 
lat wdrażano różne formy pracy z ro-
dzinami, poczynając od konsultacji ro-
dzinnych, przez interwencji rodzinne, 
mediacje, treningi umiejętności inter-
personalnych do terapii par krótkoter-
minowej i długoterminowej. 

Jak zaznaczyłam wcześniej, duże 
znaczenie w terapii par z problemem 
uzależnień ma wzbudzanie pozytyw-
nej emocjonalności, budowanie lub 
odbudowywanie więzi. Poprawa na-
stępuje wtedy, gdy partnerzy zaczynają 
o sobie myśleć jako o parze, uwzględ-
niają swoje potrzeby, perspektywy, sta-
ją się uważni na własne emocje oraz 
emocje partnera, potrafią je w adekwat-
ny sposób komunikować, nie domy-
ślają się oraz nie projektują na drugą 
osobę swoich emocji, ale mają świado-
mość różnorodności, zaciekawieni są 
swoimi perspektywami, potrafią roz-
mawiać o nich. Niektórym partnerom 
nie udaje się dojść do takiego punktu. 

Można się zastanawiać, do jakiego 
stopnia terapia par może być pomoc-
na i użyteczna oraz jaką formę pracy 

zaproponować danej parze. W parach 
z problemem uzależnień obserwuje 
się podatność na zranienie, nieufność 
względem partnera, czasem oczeki-
wane jest szybkie rozwiązanie proble-
mów, które wymagają długotermino-
wego leczenia. 

RÓŻNE ETAPY PRACY 
Z PARAMI Z PROBLEMEM 
UZALEŻNIEŃ

Na poszczególnych etapach lecze-
nia uzależnienia możemy zapropono-
wać parze adekwatne do zgłaszanych 
problemów formy oddziaływań. Będą 
one związane zarówno z możliwością 
i gotowością obydwojga partnerów, jak 
również z dostępnością danej oferty 
w placówce. Dla poznania i wzmacnia-
nia tego, co wspólne, warto rozważyć 
konsultację pary i w oparciu o aktualną 
diagnozę zaproponować odpowiednią 
formę oddziaływań terapeutycznych. 
Jeśli nie jest ona dostępna w danej in-
stytucji, można parę skierować do in-
nej placówki. 

Terapię par z problemem uzależ-
nień prowadzi się z reguły równolegle 
do programów leczenia uzależnienia 
i współuzależnienia. W początkowym 
etapie pracy nad uzależnieniem oferu-
je się przede wszystkim Behawioralną 
Terapię Par lub Krótkoterminową Tera-
pię Par. Nawet w formach krótkotermi-
nowych pracuje się bardzo wstępnie 
nad reperacją wzorców przywiązania. 
Partnerzy poprzez poprawę komunika-
cji, nabywanie umiejętności rozwiązy-
wania problemów bez ranienia drugiej 
osoby, wczucia się w świat psychiczny 
drugiej osoby dają sobie szansę na od-
krywanie tego, co może być dla nich 
budujące. Dzięki nowym postawom 
i umiejętnościom, które rozszerzają 
możliwość lepszego rozumienia siebie 
w związku, partnera oraz relacji, mogą 
rozwijać osobisty potencjał oraz lepiej 
korzystać z tego, co tworzą wspólnie. Po-
prawa funkcjonowania związku pozwa-
la osobie uzależnionej w lepszy sposób 
radzić sobie z negatywnymi stanami 
emocjonalnymi pojawiającymi się w re-
lacji oraz pojawiającą się chęcią powro-
tu do używania substancji psychoak-
tywnej. Z powodzeniem te formy terapii 
mogą być prowadzone przez specjalistę 
psychoterapii uzależnień po przeszkole-
niu w terapii par (O’Farrell, Fals-Stewart, 
2008; Bętkowska-Korpała i in., 2016).
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Na dalszych etapach terapii jest moż-
liwa długoterminowa terapia par porusza-
jąca historię rozwojową każdego z partne-
rów i analizująca, w jaki sposób wpływa 
ona na aktualną relację. Ta druga forma te-
rapii wymaga od terapeuty przeszkolenia 
w zakresie psychoterapii  ukierunkowanej 
na pracę z parami i rodzinami. Dopiero na 
tym etapie terapii istnieje możliwość opra-
cowywania zranień oraz cierpienia, które 
powstało w związku. Długoterminowa for-
ma pracy daje możliwość pracy wokół hi-
storii życia rodzinnego np. poprzez analizę 
genogramu. Para może w bezpiecznych 
warunkach przyglądać się swoim stylom 
przywiązania i przy pomocy terapeuty 
poddawać je modyfikacji. (Rys 1.)

W 2012 roku z rekomendacji Pań-
stwowej Agencji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych zaczęto wdra-
żać do placówek leczenia uzależnień 
program Krótkoterminowej Terapii Par 
(KTP) (Bętkowska-Korpała i in., 2016). 
Specjalistów psychoterapii uzależnień 
przeszkolono w zagadnieniach dotyczą-
cych pracy z parą na podstawowym i po-
głębionym etapie leczenia uzależnienia. 
Zwracano uwagę na ograniczenia i moż-
liwości krótkoterminowych oddziały-
wań terapeutycznych. 

PANDEMIA A PRACA 
TERAPEUTYCZNA Z PARAMI

Pojawienie się pandemii i trudności 
wynikające z pracy zdalnej z pacjenta-

mi znacząco ograniczyły pracę z parami 
w placówkach leczenia uzależnień. 

Z jednej strony, nie było możliwo-
ści prowadzenia jej w ramach teleporad, 
z drugiej, kontakt zdalny z parą mógł 
wzbudzać wątpliwości, w jaki sposób kon-
struować setting i warunki pracy terapeu-
tycznej. Z obserwacji klinicznej nasuwa 
się wniosek, że pandemia nasiliła różne-
go rodzaju kryzysy w rodzinach i parach. 
W indywidualnej pracy terapeutycznej 
pacjenci zgłaszali różnego rodzaju proble-
my natury relacyjnej, nasilenie zachowań 
z obszaru przemocy, częstsze nawroty itp. 

Praca z parami i rodzinami była 
kontynuowana w formie zdalnej 
w ośrodkach zajmujących się pracą 

z systemem rodzinnym oraz w ga-
binetach prywatnych. Z obserwacji 
wynika, że w tym sposobie pracy 
pojawiało się wiele zakłóceń, które 
stawiały nowe wyzwania przez tera-
peutami oraz parami. Z czasem oka-
zało się, że należy uzgadniać na nowo 
warunki kontraktu, które zapewni-
łyby bezpieczne ramy terapii i prze-
ciwdziałały pojawiającym się zakłó-
ceniom. Pewne zasady kontraktowe 
udało się utrzymać, inne trzeba było 
modyfikować. Dzięki pracy zdalnej 
można było zadbać o kontynuowa-
nie i regularność spotkań. Na parze 
spoczywał obowiązek zorganizowa-
nia sobie przestrzeni do poufnej roz-
mowy. To dla niektórych okazało się 

trudne, gdy np. inni członkowie rodzi-
ny przebywali w tym czasie w domu. 
W trakcie zaplanowanych sesji, z ra-
cji obiektywnego kryzysu, konieczne 
było odnoszenie się do zagadnień na 
bieżąco wnoszonych przez pary. 

W mojej praktyce zdarzało się, że 
w sesji uczestniczyło dziecko w wieku 
niemowlęcym.

Podczas tych spotkań na dalszy 
plan schodziły tematy związane z parą, 
a wyłaniały się do analizy problemy ro-
dzinne lub rodzicielskie. 

Pary łączyły się w różny sposób, 
najczęściej obydwoje byli w tym sa-
mym pomieszczeniu przy jednym 
komputerze, zdarzało się również, 

że partnerzy łączyli się z różnych 
komputerów, a czasem też z różnych 
miejsc. Wszystko to miało znaczenie 
i było omawiane w trakcie terapii. 
Taka forma pracy rodziła też wiele 
pytań u terapeuty i refleksji podczas 
superwizji.

PODSUMOWANIE
Rodziny z problemem uzależnień 

doświadczają problemów uniwer-
salnych dla rodzin, a terapia par jest 
pomocna w profilaktyce rozwoju uza-
leżnień, przemocy w rodzinie, rozwią-
zywania konfliktów między rodzicami 
itp. Małżeństwo lub para nieformalna 
stanowią niejednokrotnie katalizator 
występowania różnych problemów 

Rysunek nr 1. Opracowanie własne.
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w rodzinie, w tym przede wszystkim 
trudności w obszarze funkcjonowania 
psychospołecznego dzieci. Pomoc pa-
rze ma zatem bardzo duże znaczenie 
w profilaktyce różnego rodzaju pro-
blemów somatycznych, psychicznych 
i społecznych wszystkich członków ro-
dziny, a szczególnie dzieci. Niejedno-
krotnie pomija się ten aspekt w działa-
niach z zakresu zdrowia publicznego 
(Balfour, Clulow, Thomson, 2019). 
Praca z parami w placówkach leczenia 
uzależnień może wzmacniać zarów-
no rozwój pary, jak również zapobie-
gać poważnym problemom emocjo-
nalnym, społecznym i zdrowotnym 
w rodzinie.
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PRZEMOC W RODZINIE
W sierpniu 2019 roku przeprowa-

dzono ogólnopolskie, reprezentatyw-
ne badanie na próbie dwóch tysięcy 
pełnoletnich Polaków. Miało ono 
charakter ogólnopolski i obejmowa-
ło respondentów ze wszystkich 16 
województw. 

Okazało się, że nadal około 10% 
dorosłych osób (a więc ponad 3 mln 
osób) uznaje, różnego rodzaju prze-
mocowe zachowania za normalne. 

Aż 14% badanych podziela opi-
nię, że wydzielanie pieniędzy i kon-
trolowanie wszystkich wydatków to 
przejaw gospodarności współmał-
żonka.  To potwierdza opinię eksper-
tów, że Polacy nie w pełni rozumieją 
zjawisko przemocy ekonomicznej.

Badanie pokazało, że kobiety 
i mężczyźni nieco różnią się tym, jak postrzegają przemoc. Ze stwierdzeniem, 
że  „Rodzice mają prawo bić swoje dzieci”, zgadza się 13% mężczyzn i 5% ko-
biet. Ogólną regułą jest to, że mężczyźni w większym zakresie akceptują do-
puszczalność analizowanych w badaniu przejawów przemocy. Z tego względu 
projektując kampanie społeczne, warto zadbać o to, by ich przekaz był czytelny 
właśnie dla nich.

Badanie pokazało, że Polacy w swoim otoczeniu najczęściej zauważają 
przemoc psychiczną (54% osób zna rodziny, w których ta przemoc występuje). 
Najmniej dostrzegana jest przemoc seksualna –95% nie zna w otoczeniu ro-
dzin, gdzie dochodzi do przemocy seksualnej – co wynika z oczywistego faktu, 
że to forma przemocy najrzadziej występująca, ale na wynik może też wpływać 
fakt, że osoby, które jej doznają, nie są skłonne przyznawać się do niej, poza 
tym najtrudniej ją również bezpośrednio zauważyć. 

Większość badanych (81%) deklarowało, że nie zna rodzin, gdzie dochodzi 
do przemocy wobec dzieci. Zdaniem ekspertów, przemoc wobec dzieci bardzo 
trudno zauważyć, poza oczywistymi zachowaniami agresywnymi, gdyż prze-
moc wobec dzieci rozgrywa się za zamkniętymi drzwiami. Eksperci zwrócili 
również uwagę na pomijanie emocji i przeżyć dzieci obserwujących przemoc 
między rodzicami oraz błędne postrzeganie dzieci jedynie jako świadków 
przemocy. 

Wyniki badania bardzo wyraźnie pokazały korelację pomiędzy nadużywa-
niem alkoholu a przemocą w rodzinie. To, że osoba dopuszczająca się przemo-
cy była pod wpływem alkoholu, przyznaje od 30% osób, które dotknęła prze-
moc ekonomiczna do 44% osób, które dotknęła przemoc fizyczna. 

Eksperci potwierdzają, że problem nadużywania alkoholu jest silnie skore-
lowany ze zjawiskiem przemocy w rodzinach, podkreślali również, że spoży-
wanie pozbawia hamulców. 

Wbrew stereotypom demograficzny profil sprawcy nie daje się łatwo okre-
ślić. Ogólnie stosowanie przemocy nie ma związku z wiekiem, wykształceniem, 
wielkością miejsca zamieszkania, ani też z sytuacją zawodową lub zdrowotną. 

Jeśli chodzi o ocenę sytuacji materialnej, to wraz z jej pogorszeniem rośnie 
liczba osób, które kiedykolwiek stosowały przemoc. Większy udział sprawców 
zanotowano również wśród rozwodników (37%), co może wynikać z faktu że 
być może stosowanie przemocy w rodzinie było czynnikiem wpływającym na 
rozwód.

Źródło: Ogólnopolska diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie Raport Kantar 
Polska dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (październik 2019)
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Przychodzi gej do terapeuty… 
a terapeuta też gej. I tak mogłoby 
wyglądać szczęśliwe zakończe-

nie smutnej historii, ale niestety nie 
jest to takie proste. Prawdą jest, że je-
żeli ktoś szuka najlepszych programów 
terapii uzależnień dla lesbijek, gejów, 
osób biseksualnych i transpłciowych 
(LGBT), to właśnie programy prowa-
dzone przez to środowisko okazują się 
najlepsze. Dzieje się tak nie dlatego, że 
szkoły uczą terapeutów LGBT lepiej 
niż innych, ale dlatego, że gej rozumie, 
jakie są przyczyny, że inny gej odkrył 
wolność w kieliszku. Niestety, samo 
zrozumienie nie wystarczy, aby być do-
brym terapeutą (Troutman & Packer-
-Williams, 2014; Alessi i wsp., 2019). 
Wiele osób doświadczających losu al-
koholika wie dobrze, jak uzależnienie 
zmienia życie człowieka. Równie dużo 
osób ze środowiska LGBT wie też do-
brze, jak homofobia i transfobia nisz-
czą ludzkie życie. Jednak każdy cierpi 
i podnosi się inaczej – co jest dobre dla 
mnie, może zabić innych. 

Żeby pomóc człowiekowi, należy 
go poznać, a w przypadku osób LGBT 
należy zrozumieć, czego on/ona/oni 
potrzebują. Nie wystarczy wyjąć z szu-
flady kwestionariusz z gotowymi py-
taniami na temat problemu i propozy-
cjami szczęśliwego życia, które pacjent 
wypełni lub zakreśli. Znamy wszystkie 
plagi, z jakimi osoby zaliczane do gru-
py LGBT spotykają się w życiu. Mamy 
pewne wyobrażenie, jak te plagi wpły-
wają na ich życie (Alessi i wsp., 2019). 
Znamy też swoje możliwości i metody 
pracy, które najlepiej pomagają, ale 
nie znamy możliwości rozwoju, jakie 
zdrowy i szczęśliwy gej, lesbijka, oso-
ba biseksualna czy transpłciowa może 
osiągnąć w życiu. 

Pojawiają się pytania: jaki jest cel 
naszej pracy z pacjentem, czy pacjent, 
który do nas przychodzi, może ten cel 
określić. 

To trochę jak z brzydkim kacząt-
kiem, gdy nie wiemy, jak wygląda ła-
będź. Poznajemy człowieka będącego 
w stanie kryzysu. Zanim do nas przy-
szedł, spędził życie na walce o prze-
trwanie i akceptację. Skąd możemy 
wiedzieć, kim on by się stał w najwspa-
nialszym ze światów?

Artykuł podzieliłem na trzy części: 
problemy, terapia i przyszłość. W każ-
dej omawiam zagadnienia specyficzne 
dla pracy z osobami LGBT. Postanowi-
łem unikać akademickich określeń, ale 
dla profesjonalistów zainteresowanych 
pogłębieniem wiedzy wstawiłem od-
nośniki do literatury. Nie zamierzam 
opisać całości tematu, jakim jest po-
moc terapeuty uzależnień osobom 
LGBT, ale chciałbym zastanowić się 
nad intencją takiej pomocy, nad tym – 
jak określić pomyślność czy sukces te-
rapii? I tego dotyczy trzecia, zasadnicza 
część artykułu.

PROBLEMY
Osoba LGBT – tę część zacznę od 

wyjaśnienia, co rozumiem pod po-
jęciem „osoba LGBT”. Tym krótkim 
terminem obejmuję grupę z wieloma 
charakterystykami zarówno ze wzglę-
du na orientację seksualną, jak i płeć 
w sensie społecznym (gender). Czasa-
mi używa się innych określeń, takich 
jak „queer”, osoby niebinarne lub nie-
heteronormatywne albo dodaje się ko-
lejne litery i znaki „+” do skrótu LGBTQ. 
Ze względu na polską tradycję pozosta-
nę przy terminie LGBT. 

LG – Lesbijka i Gej to osoby 
z jednego końca kontinuum seksu-

alnego, na drugim końcu są osoby 
heteroseksualne. 

B – Osoby Biseksualne znajdują się 
pomiędzy punktami granicznymi kon-
tinuum seksualnego. 

T – Transgender, kobieta i mężczy-
zna, którzy mogą być na różnych po-
ziomach kontinuum gender (między 
innymi: cisgender i transgender). 

Oprócz tożsamości gender może 
też występować różna ekspresja płcio-
wa. Ze względu na rozmaitość seksual-
ności, gender i ich ekspresji, wiele osób 
z tej grupy informuje innych, jakich 
zaimków osobowych – on, ona albo 
oni – powinno się wobec nich używać. 
Zaimek „oni” czasami preferują osoby 
z różną tożsamością zarówno gender, 
jak i seksualną niedającą się ująć w ła-
twe do wyobrażenia kontinua. Mogą to 
być jednostki aseksualne, panseksu-
alne albo mające płynną tożsamość 
gender między kobietą i mężczyzną 
(Nadal, 2019). 

Jak widać, określenie „osoba LGBT” 
zawiera w sobie różnorodność tożsa-
mości seksualnych i gender z dodat-
kowym zróżnicowaniem ze względu 
na ekspresję gender. Czasami zamiast 
LGBT stosuje się określenie „mniej-
szości seksualne”. Ze względu na ol-
brzymią różnorodność niebinarności 
chciałbym jednak uniknąć ścisłych 
definicji. Wszelkie definicje kończą się 
poprawkami, gdy kolejna mniejszość 
domaga się swojej akceptacji. 

Celem moim jest raczej uwrażliwie-
nie czytelnika, że ostateczne określenie 
czyjejś seksualności i gender należy 
tylko do konkretnej osoby i nikt za nią 
tego zrobić nie może. 

Tożsamość – od wczesnych lat 
dzieci wychowywane są w heteronor-
matywnym, cisnormatywnym (binar-

Ryszard Romaniuk

Jak pomóc osobie uzależnionej, która zmaga się nie tylko z nałogiem, ale też z dyskryminacją 
społeczną? Dane statystyczne w Polsce na temat grup społecznych, które mają najgorszą opinię, 
mówią jasno: dwie grupy z najbardziej negatywną oceną to homoseksualiści i alkoholicy. Zatem gej 
alkoholik ma przegrane do kwadratu

PRZYCHODZI GEJ 
DO TERAPEUTY
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nym) świecie, w którym jest mama 
i tata, są chłopcy i dziewczynki. Dla 
niektórych dzieci taki podział nigdy 
nie miał sensu. Nie rozumiały, dlaczego 
nazywano je inaczej niż same o sobie 
myślały; dlaczego dostawały spodnie, 
kiedy chciały mieć sukienkę. 

W wieku późniejszym, gdy szepta-
no o randkach i pierwszych miłościach, 
niektórzy chłopcy zakochiwali się 
w chłopcach, a dziewczynki w dziew-
czynkach. Wtedy informowano ich, że 
to bardzo złe. Dość szybko chłopiec 
i dziewczynka dowiadywali się, że mi-
łość i seks dotyczy osób o różnej płci 
i tylko to jest normalne, że świat jest 
heteroseksualny. Nie było osób doro-
słych, z którymi dzieci mogłyby rozma-
wiać i zadawać niepokojące pytania, 
a to, co udało im się przeczytać, tylko 
potwierdzało straszną prawdę, że byli 
zboczeńcami. Czuli się napiętnowani. 
Odczuwali to bardzo wyraźnie jako tok-
syczny wstyd, do którego nie można się 
było przyznać (Berman i wsp., 2020).

Tożsamość ukryta – w świecie he-
teronormatywnym i cisnormatywnym 
trudno określić się jako osoba niebi-
narna. Dzieci nie mają żadnych wska-
zówek, jak to zrobić. Ich rodzice nale-
żą do świata, w którym niebinarność 

w najlepszym przypadku jest nieznana, 
a w najgorszym – wyklęta. Młodzież, 
stosując przemoc słowną, fizyczną czy 
psychiczną niszczy przejawy ekspresji 
niebinarnej. Trzeba mieć silną osobo-
wość i wsparcie innych, aby okazać 
swoją charakterystykę queer. Czasami 
objawia się w stroju, fryzurze i zaintere-
sowaniach, ale również w zdolności do 
szybkiego ukrycia swojej prawdziwej 
tożsamości seksualnej. 

Dyskryminacja – osoby LGBT 
z ukrytą tożsamością seksualną czują 
się jak szpiedzy w świecie wroga. Do-
skonale wiedzą, co ich rodziny, przyja-
ciele, nauczyciele czy współpracowni-
cy myślą o takich przypadkach. Tu nie 
ma miejsca na domysły czy oszukiwa-
nie siebie. Słyszały wielokrotnie, jak 
inni wypowiadali się na temat queer. 
Każda taka wypowiedź trafiała prosto 
w serce. W rezultacie jeszcze bardziej 
kryły swoją tożsamość. Wstydziły się 
swojej odmienności (Livingston i wsp., 
2019). Czasami pomagał alkohol. On 
też sprzyjał „braterstwu dusz”, gdy każ-
dy każdemu wyznawał „miłość”. 

Wyjście z szafy, czyli „coming out” 
– to najważniejsza decyzja w życiu oso-
by LGBT. Często poprzedzona silnym 
przeżyciem, gdy tożsamość ukryta boli 

bardziej niż ujawnienie swojej prawdzi-
wej tożsamości gender czy seksualnej. 
Niestety, w świecie binarnym osoba 
LGBT musi ujawniać się jako odmieniec 
właściwie w każdych okolicznościach. 
Nie wystarczy raz powiedzieć i koniec. 
Gdy mowa o „współmałżonku”, są zmu-
szeni powiedzieć, że ich partner jest tej 
samej płci. Czasami muszą wyraźnie za-
znaczyć, że nie są kobietą i nie są męż-
czyzną. Proszą o zwracanie się do nich 
w liczbie mnogiej, aby uniknąć form mę-
skiej czy żeńskiej. Za każdym razem. Cią-
gle. Dzieje się tak, bo heteronormatywny 
język nie pasuje do ich świata.

Prawa – nie ma równouprawnienia. 
W świecie heteronormatywnym osoby 
LGBT nie mają równych praw. Można 
odmówić im usług albo nie uwzględnić 
w planach społeczności, gdzie miesz-
kają. W Stanach funkcjonuje dow-
cip: „W niedzielę możesz wziąć ślub, 
a w poniedziałek stracisz pracę”. W Pol-
sce tworzy się „strefy wolne od LGBT”. 

Przemoc – dyskryminacja w sposób 
oczywisty ogranicza prawa człowieka, 
ale przeważnie nie zabija. Przemoc 
i bicie mogą zabić i zabijają. O tym, jak 
zginął Matthew Shepard, dowiedział 
się cały świat, ale o śmierci i okalecze-
niu wielu innych wiemy mało. Jednak 
wystarczy wziąć źródła i czytać (Livin-
gston i wsp., 2019). Horror! Najczęściej 
giną osoby transgender rasy innej niż 
biała. Osoby LGBT wiedzą o tym. Zdają 
sobie sprawę, czym może grozić ujaw-
nienie się. 

Mikroagresja – funkcjonuje wiele 
stereotypów, z jakimi osoba LGBT spo-
tyka się w najlepszym ze środowisk. 
„Nie wyglądasz na geja.” Jak wygląda 
gej? „Dlaczego nie lubisz kobiet?” Bar-
dzo lubię, nawet bardziej niż facetów, 
bo z kobietami można porozmawiać. 

Na temat mikroagresji można dużo 
mówić (Nadal, 2019). Agresji i prze-
mocy jakoś można uniknąć, ale mi-
kroagresję spotyka się w najbardziej 
nieoczekiwanych miejscach. „O, ty lu-
bisz tego polityka, bo on jest przystoj-
ny.” Niełatwo wytłumaczyć, że taka wy-
powiedź może być przykra. 

Ucieczka – istnieje wiele form 
ucieczki przed rzeczywistością, w któ-
rej spacer z partnerem tej samej płci 
grozi śmiercią lub kalectwem. Oczywi-
ście tylko pijani mężczyźni mogą spa-
cerować pod rękę. Właśnie, to alkohol 
i inne używki świetnie wyłączają z rze-
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czywistości. Poza tym może być jesz-
cze jedzenie, zapamiętanie się w pracy 
czy też zakupach. Można schować się 
w domu i żyć samemu, na ile depresja 
pozwoli. 

Statystyki pokazują, że występo-
wanie uzależnień i zaburzeń zdrowia 
psychicznego jest większe wśród osób 
niebinarnych (Pepping i wsp., 2018) . 
Bezpośrednim wspólnym powodem 
występowania tych problemów jest ży-
cie pod wpływem stresu przynależno-
ści do mniejszości społecznych. Wiele 
osób LGBT, szczególnie młodych, po-
pełnia samobójstwo. Nie znajdują po-
mocy i nie mają nadziei na poprawę 
losu (Almeida i wsp., 2009; Romaniuk 
i wsp., 2021). 

Szukanie pomocy – na szczęście 
dużo osób niebinarnych decyduje się 
na szukanie pomocy. Gdy alkohol lub 
inne uzależnienia przestają pomagać, 
a stają się kolejnym problemem, osoba 
LGBT szuka pomocy. Wbrew powszech-
nemu poglądowi osoby niebinarne bar-
dzo często przychodzą na terapię (To-
micic i wsp., 2020).

TERAPIA
Istnieje dużo podejść teo-

retycznych, założeń na temat 
psychologii człowieka i prak-
tycznych technik terapeutycz-
nych. Czasami to, co nowe, wy-
wraca nasze poglądy na to, co 
w terapii jest dobre, a co w rze-
czywistości szkodzi. 

Na przykład, kiedyś zaleca-
no, aby w terapii uzależnień nie 
poruszać historii traum w życiu 
człowieka. Uważano, i słusz-
nie, że przypomnienie traumy 
może zakończyć się powrotem 
do uzależnienia i wtedy cały 
wysiłek na nic. Tak uważano. 
Twierdzono też, że jeżeli czło-
wiek cierpi na depresję i się izo-
luje, najpierw powinien wyle-
czyć się z uzależnień, a potem 
dopiero zająć się depresją albo 
stanami lękowymi. Zgodnie 
z poglądem, że przecież trudno 
rozpoznać, co jest symptomem 
czego i jak stosować farmakolo-
gię, gdy lekarstwo popijane jest 
alkoholem. Logiczne.

Tak, ale osoba, która przeży-
ła traumę albo której całe życie 
było traumą, uratowała się, pijąc 

albo zagłuszając cierpienie hazardem. 
Alkohol, opiaty, jedzenie, zakupy – po-
zwalały jej choć na chwilę zapomnieć 
o bólu i wstydzie odmieńca. Depresja 
ustępowała i lęk zanikał. Niestety, to co 
pomagało, zamieniło się później w prze-
kleństwo uzależnienia. Potem, gdy w te-
rapii zabrano uzależnienie, został sam 
nagi ból, większy niż kiedykolwiek 
wcześniej. I z tym bólem pacjent miał 
chodzić na terapię, opowiadać w grupie 
nieznanych osób o swoich intymnych 
przeżyciach, pójść na mityng 12-kroków 
i powiedzieć: „Jestem bezsilny”. Czy to 
można nazwać pomocą?

Oczywiście, tak nie mogło zostać. 
Dlatego stworzono kolejne podejścia 
i praktyki terapeutyczne zorientowane 
na traumę oraz programy zintegrowane 
z jednoczesnym leczeniem uzależnień 
i innych problemów zdrowia psychicz-
nego. Dzisiaj to, co wczoraj uznawano 
za logiczne, uważa się za złą i szkodli-
wą praktykę.

Ponieważ istnieje duża liczba po-
dejść terapeutycznych i mamy coraz 

więcej praktyk, których skuteczność 
została potwierdzona doświadczalnie, 
postanowiono zbadać, które elementy 
pracy terapeutycznej z osobami LGBT są 
decydujące. Wyjaśniono, że najważniej-
sza jest relacja terapeuty z pacjentem. 
Niby można było się tego spodziewać, 
ale badacze postanowili sprawę po-
znać dokładnie i okazało się, że osoby 
LGBT, chociaż potrzebują wsparcia, to 
uzyskiwana pomoc często bywa niedo-
stateczna. Stało się jasne, że znajomość 
wspaniałych technik terapeutycznych 
nie wystarczy, gdy terapeuta ma braki 
w zrozumieniu pacjenta (Tomicic i wsp., 
2020). 

Gdy słownictwo terapeuty od 
pierwszych chwil znajomości odno-
si się tylko do rzeczywistości hetero-
normatywnej, a płeć pacjenta określa 
się bez żadnego pytania, to z takiego 
spotkania płynie prosty przekaz: to 
nie jest bezpieczne miejsce do ujaw-
nienia swojej niebinarnej tożsamości. 
Proste pytania terapeuty mogą być mi-
kroagresją, a próby zrozumienia relacji 
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pacjenta mogą przekształcić się w kon-
trolę jego wypowiedzi. Osoba LGBT 
wie bardzo dobrze, jak zadbać o dobre 
samopoczucie każdej osoby heteronor-
matywnej. Wystarczy, że ukryje swoją 
niebinarną tożsamość. Tylko czy bę-
dzie to terapia?

Kiedyś osoby LGBT z powodu ich 
odmienności traktowano jako chore. 
Stosowano nawet terapie usiłujące 
zrobić z nich osoby heteronormatyw-
ne. Jednym z głównych błędów terapii 
było założenie, że zasadniczym pro-
blemem pacjentów jest ich niebinar-
ność. Dzisiaj wiemy, że takie „terapie” 
przynosiły więcej szkód niż pomocy. 
Zawodowe organizacje psychologów, 
terapeutów i pracowników socjalnych 
uznały je za szkodliwe i nieprofesjo-
nalne. Zamiast zastanawiać się, co 
jest złego w osobach LGBT, obecnie 
bada się, jak środowisko, w którym 
żyją mniejszości seksualne, wpływa na 
ich zdrowie psychiczne; jak odmien-
ność warunków życiowych osób LGBT 
może zmieniać ich sposoby radzenia 
sobie z problemami w życiu. W ostat-
nich trzech dekadach najważniejszym 
podejściem w pracy z mniejszościami 
seksualnymi jest akceptacja ich istnie-
nia oraz uszanowanie ich godności, 
a na arenie międzynarodowej podsta-
wową wartością stanowi uznanie praw 
osób niebinarnych w pełnej zgodności 
z prawami człowieka (Grzanka & Mi-
les, 2016; Pepping i wsp., 2018; Horne, 
2020). 

Podsumowując: najlepszym po-
dejściem w terapii osób LGBT jest afir-
macja ich niebinarności oraz terapia 
zorientowana na traumę. Terapeuta 
musi rozumieć rzeczywistość, w jakiej 
żyje i rozwija się osoba należąca do 
mniejszości seksualnej (Pepping i wsp., 
2018). Powinien znać zintegrowane 
modele terapii uzależnień i problemów 
zdrowia psychicznego, takie jak depre-
sja, stany lękowe i różne reakcje na 
traumę. Powinien wiedzieć, jak stoso-
wać gotowe programy, takie jak Szuka-
nie Bezpieczeństwa czy techniki EMDR 
z zastosowaniem potwierdzonych 
doświadczalnie terapii behawioralno-
-poznawczych, w tym terapii dialek-
tycznej. American Psychiatry Associa-
tion (Cabaj) i wiele innych organizacji 
profesjonalnych zapewniają szkolenia 
przeznaczone dla terapeutów mniej-
szości seksualnych. 

PRZYSZŁOŚĆ
Obiecałem historię o brzydkim ka-

czątku. Ten długi wstęp uznałem za 
ważny, bo bez znajomości wymienio-
nych zagadnień przeobrażenia kacząt-
ka nie będzie. Zgodnie z zapowiedzią 
odwołuję się do piśmiennictwa, w któ-
rym poruszone tematy zostały szerzej 
omówione i wszystkich zapraszam do 
dalszego studiowania wymienionych 
problemów. 

Domyślam się też, że w specjalnym 
wydaniu Terapii Osób Uzależnionych 
i Ich Bliskich będzie więcej wiadomo-
ści na tematy specyficzne dla osób 
niebinarnych i chciałbym uniknąć 
powtarzania przedstawionych tam za-
gadnień. W tym artykule zależy mi na 
określeniu intencji terapii osób LGBT. 
Zazwyczaj terapeuta i pacjent wspól-
nie wyznaczają cel terapii. Chciałbym 
zwrócić uwagę, że w wypadku osób 
LGBT ten istotny element terapii może 
być bardzo trudny do osiągnięcia. 

W poprzedniej części przedstawi-
łem, jak zapewnić osobie niebinarnej 
najlepszą terapię. Jednak zastanówmy 
się, czym jest terapia osoby LGBT – le-
czeniem bólu czy przygotowaniem do 
samospełnienia? Każda osoba hetero-
normatywna ma cały świat do swojej 
dyspozycji. Może być kimkolwiek chce! 
Może mieszkać, gdzie chce, podró-
żować, wspinać się na Kilimandżaro 
i przepłynąć przez wszystkie morza 
i oceany. Ma literaturę, historię spo-
łeczeństwa, naukę i sztukę, z których 
może czerpać pomysły na siebie. Oso-
by LGBT też coś mają. Tylko trudno 
zgadnąć, co. Niby są studia genderowe, 
ale one ciągle walczą o przetrwanie. 

Skąd młody gej ma mieć pomysł na 
swoje życie? Co ma robić starszy gej, 
który wyszedł z szafy, kiedy się skoń-
czył PRL? Kim ma być lesbijka? 

Ojciec dorosłych dzieci oznajmił, 
że od dzisiaj nazywa się Wiktoria. Inny 
nic nie mówi, bo i tak nikt go nie słu-
cha. Alkohol, praca, uzależnienia, które 
trzymały ich przy życiu, dzięki terapii 
skończyły się. Koniec. Są wolni! Co to 
znaczy?

Widziałem kwokę, która wysiedzia-
ła kacze jaja. Wybrała się nad jezioro, 
a kaczęta wskoczyły do wody. Kwoka 
nie umiała sobie z tym poradzić. La-
ment był na całą okolicę. To o tej sce-
nie zawsze myślę, gdy widzę młodych 
LGBT szukających miejsca dla siebie. 

Farbują włosy na niebiesko, strzygą 
połowę czupryny, zakładają skarpetki 
w różnych kolorach lub bez skarpetek, 
ale za to w pancernych butach, spódni-
ca albo szorty na spodnie. Cokolwiek, 
byle inaczej! To znacznie lepsze niż sa-
mookaleczenie (Almeida i wsp., 2009), 
niż narkotyki i igła w żyle. I tak kwoka 
nie rozumie. Tylko lament!

Terapeuta powinien dziecku LGBT 
poradzić, jak poznać siebie. Poznać 
przez eksperymentowanie. Jak to zro-
bić? Bezpiecznie oczywiście. Ale co to 
znaczy? Jak osoba, która nie wie, czy 
jest mężczyzną, czy kobietą, ma to 
wiedzieć? Jak mężczyzna, który wie, że 
jest kobietą, ma żyć? Co ma zrobić ko-
bieta, która zakochała się w kobiecie? 
A młodzieniec, który raz myśli o seksie 
z przyjacielem, a kiedy indziej z przy-
jaciółką? Jak terapeuta ma im pomóc 
doświadczać siebie?

W Stanach najpierw było Stone-
wall, a potem HIV/AIDS. I nagle ukaza-
ło się środowisko LGBT. Nie ukryte, ale 
widoczne dla wszystkich. Każda osoba 
LGBT była inna. Niektórzy uważali, że 
geje są szczęśliwi, bo kochają wszyst-
kich i wszędzie. Inni chowali się ze 
swoją miłością, jedną, jedyną w ich ży-
ciu. Nic więcej nie chcieli. Każdy miał 
przyjaciół, którzy umierali na AIDS. 
Każdy stawał przed jakimiś wybora-
mi. Byli Biali i Czarni. Byli imigranci. 
Walczyli o swoje miejsce w społeczeń-
stwie. Budowali solidarność LGBT. Nie 
zawsze dobrze. Walczyli o służbę zdro-
wia specjalistyczną dla różnych grup 
mniejszości seksualnych. Każdy był 
inny (Grzanka & Miles, 2016; Martos 
i wsp., 2017).

W tym czasie uczeni poznawa-
li ludzkie DNA. Odkrywali, co i gdzie 
znajduje się na kolejnych chromoso-
mach. Odkrywali różne geny i określali, 
za co są one odpowiedzialne. Są chro-
mosomy płci XX kobiece i XY męskie. 
Czasami trochę się plączą i jest ich wię-
cej albo ułożone są inaczej, XXY albo 
XY bez genu męskiego. Okazuje się, że 
tak naprawdę nie ma jednego specy-
ficznego genu męskiego. Istnieją różne 
geny o różnym znaczeniu dla seksual-
ności ludzi. Ten sam gen może być na 
chromosomie X, ale może też znaleźć 
się na chromosomie Y. I co wtedy? Czy 
wtedy będzie 80% kobiety i 20% męż-
czyzny? A może te liczby nie muszą się 
dodawać, a suma nie musi być równa 
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stu? Uczeni, którzy badają nasze chro-
mosomy, przestali rozumieć, jak płeć 
czy seks rozmieszczone zostały w na-
szym DNA. Biologia powiedziała, że 
to są kontinua i każdy gen może trafić 
gdziekolwiek (Ainsworth, 2015; Snell 
& Turner, 2018). 

Skąd mam wiedzieć, jak się moje 
geny ułożyły? Może mam ciało mężczy-
zny, a mózg kobiety? Co to znaczy? Czy 
mam się zbadać i sprawdzić, czy moje 
podwzgórze jest małe, czy duże? Co mi 
da, jak poznam wynik? Gdzie będzie 
moje miejsce w społeczeństwie? Jak 
tworzyć prawo zróżnicowane ze wzglę-
du na płeć? Co to jest płeć? Kogo się 
spytać? 

Nie znamy tych odpowiedzi. Na-
prawdę. Tylko ja sam mogę odpowie-
dzieć, czy jestem mężczyzną i kogo 
kocham. Może dzisiaj jestem męż-
czyzną, a jutro będę kobietą? Co to 
znaczy? Czy istnieje jakaś zewnętrz-
na, istniejąca poza mną, władza, któ-
ra ma prawo powiedzieć to za mnie? 
Zadekretować?

Oczywiście, że nie. Tak samo jak 
nikt oprócz mnie nie ma prawa powie-
dzieć, czy jestem leworęczny i czy lubię 
śmierdzący ser. To sprawa mojej biolo-
gii, której i tak nie rozumiemy. Dzięki 
statystyce wiemy jednak, że wśród 
mniejszości seksualnych jest większe 
prawdopodobieństwo leworęczności. 
Również na niektóre zapachy geje od-
powiadają inaczej niż heteroseksuali-
ści. Czyli za wszystkim stoi biologia! 

Zgodnie ze stereotypami dotyczą-
cymi LGBT uważa się, że geje to arty-
ści i poeci. I faktycznie, gdy zbadano, 
czego uczą się studenci z „kontinuum 
queer”, okazuje się, że na wydziałach 
artystycznych i humanistycznych stu-
diuje 20% studentów z kontinuum 
queer i tylko 8% studentów hetero-
seksualnych. Z kolei na wydziałach 
przygotowujących do pracy w biznesie 
uczy się 17% studentów heteroseksu-

alnych i 8% z kontinuum 
queer. W przypadku osób 
transpłciowych te różnice 
są nawet większe: 33% 
z kontinuum trans i 9% 
cisgender na wydziałach 
humanistycznych i arty-
stycznych oraz 4% z trans 
kontinuum i 16% cisgen-
der na wydziałach przy-
gotowujących do biznesu 
(Greathouse, 2019). 

Pytanie, czy to spra-
wa biologii? Nie wiado-
mo. Panuje jednak prze-
konanie, że osoby LGBT 
czują się bezpieczniej 
na wydziałach huma-
nistycznych i wśród ar-
tystów i stąd takie wy-
bory zawodów. Sprawa 
z artystami jednak nie 
wygląda tak różowo. Za-
uważono na przykład, że 
przygotowując studen-
tów do pracy artystycz-
nej, pomija się rolę osób 
LGBT w historii sztuki. 
W dyskusji na ten temat 
cytuje się często głos 
pani Marii Gogolkiewicz 
(2001) z Richmond (Vir-
ginia), która twierdzi, że 
sprawy seksu nie powin-

OSOBY LGBT I UZALEŻNIENIA
Amerykańscy badacze stwierdzili (2019), że wśród osób LGBT  pięć najczęściej 

występujących substancji to: tytoń, alkohol, marihuana, amfetamina, heroina.
Osoby homoseksualne i transpłciowe używają tytoniu do dwustu procent 

więcej niż osoby, które identyfikują się jako osoby heteroseksualne. Od 20 do 
25 procent społeczności LGBTQ jest uzależnionych od alkoholu i to uzależ-
nienie od umiarkowanego do ciężkiego. Homoseksualiści są 3,5 razy bardziej 
skłonni do używania marihuany niż heteroseksualni mężczyźni. Osoby LGB-
TQ 12,2 razy częściej używają amfetaminy, a  9,5 razy bardziej narażone są na 
używanie heroiny niż osoby heteroseksualne. 

Źródło: Theresa Parisi, Jeffrey Juergens, The LGBTQ Community and Addiction
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ny być brane pod uwagę w naucza-
niu sztuki. Oczywiście pomija w ten 
sposób rolę uczuć w szukaniu prawdy 
o człowieku. 

Szukanie pochodzenia różnic sek-
sualności w biologii nie zawsze poma-
ga w walce z napiętnowaniem osób 
LGBT (Hegarty, 2020). Świat hetero-
normatywny ma swoje sposoby walki 
z odmieńcami. Rasizm ma się ciągle 
bardzo dobrze pomimo tego, że różni-
ca dotyczy tylko koloru skóry. To też 
biologia, a jednak nie pomaga w walce 
z uprzedzeniami. Jak rasizm nie pomo-
że, to są zawsze biologicznie uwarun-
kowane fizyczne i umysłowe niepeł-
nosprawności. Przecież przez wiele lat 
tak właśnie traktowano mniejszości 
seksualne. Chciałbym tu podkreślić, 
że afirmacja niebinarności nie oznacza 
zaprzestania walki o prawa osób nie-
pełnosprawnych (Nadal, 2019; Hegarty, 
2020). 

Aktywiści walczący o uznanie praw 
człowieka dla LGBT skupili się na 
uznaniu prawa do małżeństwa osób tej 
samej płci. Z wielu powodów przyjęto, 
że to sprawa nadrzędna. Tak ze wzglę-
du na problemy zdrowia psychicz-
nego, jak i na prawo do opieki i dzie-
dziczenia. Świat heteronormatywny 
został tak zorganizowany, że małżeń-
stwom przysługuje wiele praw, jakich 
nie mają pary bez formalnego ślubu. 
Małżeństwa ślubne mają „specjalne” 
uprawnienia. 

W Stanach, po uzyskaniu pra-
wa do małżeństwa, aktywiści LGBT 
zaczęli się zastanawiać nad swoim 
miejscem w heteronormatywnym 
świecie (Bernstein, 2015). Oczywiście 
dyskryminacja osób LGBT istnieje 
w dalszym ciągu. Za przynależność do 
mniejszości seksualnych można być 
legalnie zwolnionym z pracy, a powo-
łując się na klauzulę sumienia, można 
odmówić usług osobom LGBT. Notu-
je się wiele przejawów prześladowań 
i przemocy wobec osób niebinarnych. 
W przeciągu dwudziestu lat od czasu 
morderstwa Matthew Sheparda w wy-
niku prześladowań zginęło w USA 
ponad sześćset osób LGBT, głów-
nie z mniejszości rasowych i osób 
transpłciowych. Najczęściej giną 
czarne kobiety transpłciowe. Dlatego 
w Stanach walka z rasizmem, homo – 
i transfobią jest ciągle najważniejszą 

misją środowiska LGBT (Marmaduke 
& Hindi, 2018).

Walcząc o prawo do życia, można 
zadać pytanie: jakiego życia? Jak ono 
ma wyglądać? Czy ma być kalką życia 
osób heteronormatywnych? Na tak po-
stawione pytanie powszechnie reaguje 
się wzruszeniem ramion – to po to two-
rzyliśmy własną kulturę, własną tożsa-
mość, aby teraz je odrzucić? Przecież 
ciągle jesteśmy celem ataków! 

I powraca się do sprawy małżeństw. 
W Stanach pojawiają się głosy, że śro-
dowisko LGBT wypracowało zupełnie 
inne standardy zachowań seksual-
nych niż te, które panują w świecie 
binarnym. Czy teraz należy z nich zre-
zygnować? Już raz wirus HIV zmienił 
beztroską radość seksualności gejów. 
Mimo traumy HIV/AIDS osoby LGBT 
w dalszym ciągu cechuje duża otwar-
tość w sprawach seksu, dużo większa 
niż świat heteronormatywny, dla któ-
rego seks stanowi tabu. Przecież nie 
można rezygnować z czegoś, co w spo-
sób oczywisty jest lepsze niż standardy 
heteroseksualne. Poza tym seks jest 
właśnie tym, co definiuje tę mniejszość 
społeczną (Olesiński, 2012).

Musicale, śpiew i taniec, sztuka 
i seks, przez lata to był świat LGBT. 
Oczywiście, każdy z nas może podać 
przykłady osób, które swoim życiem 
zaprzeczyły wszelkim stereotypom za-
równo binarności, jak i niebinarności. 
Znamy wrażliwych artystów wśród 
mężczyzn heteroseksualnych oraz 
olimpijczyków z mniejszości seksual-
nych, jakby przeniesionych z reklam 
hegemonicznej męskości. Czy zdoby-
liby oni medale fizycznej sprawności, 
gdyby we właściwym czasie mogli 
pozwolić sobie na naukę baletu? A czy 
gej baletmistrz mógłby zostać olim-
pijczykiem, gdyby nie bał się szatni 
sportowej? 

Zbyt dużo znam osób, których życie 
potoczyło się zgodnie z oczekiwaniami 
rodziny, szkoły i nacisków społecznych, 
aby uwierzyć, że każdy z nas podąża za 
swoim przeznaczeniem. Terapia jest 
szansą, aby to zmienić. Proszę pokazać 
mi model terapii, sprawdzonej i udo-
kumentowanej doświadczalnie, któ-
ra została specjalnie opracowana dla 
osób LGBT, dzięki której odrzucą oni/
one uzależnienia, nauczą się żyć z pa-
mięcią traumy i zdobędą pewność sie-
bie, która da im siłę, aby stać się tym, 

kim w największych marzeniach nigdy 
siebie nie wyobrażały. Te „brzydkie 
kaczątka” przecież nigdy nie widziały 
łabędzia. 

Kwoka pomogła kaczątkom prze-
żyć, poznać drogi i rozpoznać niebez-
pieczeństwo, ale łabędź musi mieć 
zwierciadło, w którym może poznać 
siebie. Zazwyczaj tym lustrem są do-
brzy rodzice. Jednak gdy ich zabraknie, 
to terapeuta ma szansę, aby klient zoba-
czył siebie w całej swojej wspaniałości.

DR HAB. RYSZARD ROMANIUK
Wykładowca pracy 
socjalnej w Mandel School 
of Social Sciences, Case 
Western Reserve University 
w Cleveland, Ohio, USA. 
Interesuje się biologicznymi 
uwarunkowaniami uzależ-
nień i zaburzeń psychicznych. 
Swoje zainteresowania 
wykorzystał między innymi 
jako pracownik socjalny 
w amerykańskim szpitalu 
dla weteranów wojennych.
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Orientacja, tożsamość i ekspre-
sja seksualna to fundamental-
ne aspekty każdej osoby, które 

wyrażają się w bardzo wielu zróżni-
cowanych obszarach życia. Są też głę-
boko powiązane z kwestiami zdrowia 
psychicznego – zarówno w kontek-
ście indywidualnym (np. akceptacja 
własnej tożsamości1, godzenie zróż-
nicowanych ról społecznych), inter-
personalnym (np. funkcjonowanie 
w związkach i przynależność do spo-
łeczności) jak i społeczno-kulturowym 
(np. akceptacja tożsamości przez spo-
łeczeństwo, doświadczenie dyskrymi-
nacji, równy dostęp do usług). Kwestie 
te mogą więc stanowić samodzielny 
obszar pracy psychoterapeutycznej 
lub też być istotnymi czynnikami, któ-
re należy adekwatnie wziąć pod uwagę 
w konceptualizacji zgłaszanych przez 
klientów problemów.

*** 
Zdrowy rozsądek sugeruje, aby 

w ramach psychoterapii z klientami re-
prezentującymi mniejszościowe tożsa-
mości seksualne przyjąć postawę neu-
tralności – traktować ich seksualność 
i jej rolę w całościowej strukturze toż-
samości analogicznie, jak w przypadku 
osób heteroseksualnych. Jakkolwiek 
motywowane godnymi pobudkami, 
podejście to tworzy jednak ryzyko, że 
specyficzne trudności, z jakimi spo-
tykają się w społeczeństwie, a także 
specyficzne zasoby psychologiczne, 
jakimi dysponują i jakie budują osoby 
reprezentujące mniejszościowe tożsa-
mości seksualne, zostaną pominięte 
lub niedoszacowane. Heteroseksual-
na orientacja, tożsamość i ekspresja 
seksualna mają tendencję do „znika-
nia” – nie są postrzegane jako wyraźne 
źródło problemów lub ujmowane są 
wyłącznie przez pryzmat indywidu-
alnych postaw i zachowań. Mniejszo-
ściowe tożsamości seksualne zasłu-

gują na taką samą uwagę i szacunek 
jak wszelkie inne warianty ludzkiego 
doświadczenia, jednak ze względu na 
kontekst społeczno-kulturowy, mogą 
wiązać się z doświadczeniem dystresu 
psychologicznego wychodzącego poza 
indywidualną perspektywę i możliwo-
ści radzenia sobie klienta2. 

Ów kontekst społeczno-kulturowy, 
a także brak adekwatnej reprezentacji 
prawnej, instytucjonalnej i społecz-
nej czy też zwyczajny brak częstego 
kontaktu z osobami reprezentującymi 
mniejszościowe tożsamości seksualne 
mogą być dla psychologów źródłem 
barier lub oporów przed zwiększaniem 
swojej wiedzy na temat orientacji, toż-
samości i ekspresji seksualnej oraz 
adekwatnym i pełnym braniem ich pod 
uwagę w pracy terapeutycznej.

W odpowiedzi na ten problem, 
Amerykańskie Towarzystwo Psycholo-
giczne (APA) opracowało i periodycz-
nie uaktualnia Guidelines for Psycho-

logical Practice with Sexual Minority 
Persons – wytyczne i zalecenia doty-
czące pracy psychologicznej z osobami 
reprezentującymi mniejszościowe toż-
samości seksualne. Przeznaczone dla 
wszystkich osób świadczących usługi 
zdrowia psychicznego w dowolnym 
kontekście (np. prywatny gabinet, od-
dział szpitalny, szkoła), wytyczne te re-
alizują szereg istotnych celów:

• Systematyzują opartą na dowo-
dach naukowych wiedzę psycho-
logiczną na temat mniejszościo-
wych tożsamości seksualnych, 
definiując je jako pełnoprawny 
i autentyczny wariant ludzkiego 
doświadczenia. 

• Ujmują osobiste doświadczenia 
osób reprezentujących mniej-
szościowe tożsamości seksualne 
w języku teorii psychologicznej 
– teorii stresu mniejszościowego 
i teorii intersekcjonalności – przez 
co podkreślają rzeczywistość 

Piotr Kałowski

Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (APA) opracowało i periodycznie uaktualnia Guidelines 
for Psychological Practice with Sexual Minority Persons – wytyczne i zalecenia dotyczące pracy 
psychologicznej z osobami reprezentującymi mniejszościowe tożsamości seksualne

BEZ BARIER
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i wagę problemu dyskryminacji, 
jakiej doświadczają te osoby. 

• Obrazują wpływ mniejszościowych 
tożsamości seksualnych na funk-
cjonowanie w zróżnicowanych 
obszarach życia i społeczeństwa, 
uwzględniając również unikalne 
zasoby i źródła wsparcia społeczne-
go, jakimi mogą dysponować oso-
by reprezentujące mniejszościowe 
tożsamości seksualne.

Jednocześnie, wytyczne APA nie za-
wierają konkretnych instrukcji czy tech-
nik terapeutycznych. Zamiast tego, na 
podstawie danych naukowych, wska-
zują na zasadność przyjęcia określo-
nych postaw w pracy terapeutycznej. To 
przykładowo: 

• Uznanie mniejszościowych toż-
samości seksualnych za rzeczy-
wiste i pełnoprawne oraz niewy-
magające zmiany (Wytyczna 4).

• Uznanie, że dyskryminacja 
w życiu codziennym stanowi 
rzeczywisty fenomen zarówno 
na płaszczyźnie indywidualnej 
jak i społecznej (Wytyczne 5, 6, 
7). 

• Świadomość, że dyskrymina-
cja przyjmuje specyficzne for-
my w środowisku szkolnym i za-
wodowym, które mogą wymagać 
równie specyficznych interwen-
cji terapeutycznych i form za-
angażowania we współpracę 
z klientem (Wytyczne 13 i 14).

Wytyczne APA stanowią zatem 
przystępne i wartościowe źródło 
wiedzy dla psychologów i psycho-
terapeutów. Mogą być skutecznie 
wcielone w praktykę bez względu na 
modalność i szkołę terapii, populację 
klientów, miejsce pracy czy poziom 
doświadczenia klinicznego. 

Z drugiej strony, debata publicz-
na na temat kwestii związanych 
z mniejszościowymi orientacjami 
seksualnymi często bywa nierze-
telna, umotywowana ideologicznie 
i nacechowana emocjami. Wiedza 
psychologiczna jest pomijana na 
rzecz bezpodstawnych, retorycz-
nych argumentów. Prowadzi to do 
celowego lub nieświadomego roz-
powszechniania nietrafnych lub 
wręcz szkodliwych informacji na 
temat ludzkiej seksualności we 
wszystkich jej wariantach. Formali-
zacja obecnego stanu wiedzy w ofi-
cjalnym, opartym na szczegółowej 
bibliografii naukowej dokumencie 
stanowi zatem również rzetelny 
i aktualny punkt odniesienia dla 
wszystkich psychologów, psychote-
rapeutów i osób zaangażowanych 
w aktywizm społeczny.

Wytyczne APA w j. angielskim są 
dostępne do ściągnięcia bez opłaty i bez 
konieczności rejestracji pod adresem: 
https://www.apa.org/about/policy/psy-
chological-sexual-minority-persons.pdf

PIOTR KAŁOWSKI
Doktorant Wydziału 
Psychologii UW, w trakcie 
czteroletniego szkolenia psy-
choterapii poznawczo-beha-
wioralnej w Centrum CBT. 
Za zgodą APA, tłumaczy jej 
wytyczne na język polski. 
Publikacja tłumaczenia uka-
że się na początku 2022r.

PRZYPISY
1)  Kwestia ego-dystoniczności własnej orientacji 

seksualnej kategorycznie nie powinna być my-
lona z terapią konwersyjną, której założeniem 
jest zmiana orientacji seksualnej klienta z nie-
heteroseksualnej na heteroseksualną. Terapia 
konwersyjna jest umotywowana ideologicznie, 
nieskuteczna, szkodliwa i bezpodstawna z punk-
tu widzenia teorii psychologicznej, zob. https://
www.apa.org/about/policy/sexual-orientation.
pdf (stanowisko Amerykańskiego Towarzystwa 
Psychologicznego) https://www.psychiatry.
org/File%20Library/About-APA/Organization-
-Documents-Policies/Policies/Position-Sexu-
al-Orientation-Gender-Minority-Status.pdf 
(stanowisko Amerykańskiego Towarzystwa 
Psychiatrycznego).

2) Na przykład, można oczekiwać, że he-
teroseksualna orientacja i tożsamość 
seksualna będą w mniejszym stopniu 
prowadziły do konfliktu ról społecznych 
i w mniejszym stopniu wpływały na wy-
bór zawodu/kariery niż mniejszościowa, 
nieheteroseksualna orientacja i tożsa-
mość seksualna.



TYTUŁ DZIAŁU

20 NR 2/2021

AKCENT

Chciałabym, żeby ten artykuł ni-
gdy nie powstał, chciałabym, 
żeby temat orientacji psycho-

seksualnej czy tożsamości płciowej 
przestał być „tematem”. Niestety, staty-
styki są nieubłagane. W Polsce, według 
Kampanii Przeciw Homofobii, osoby 
nieheteronormatywne dwa razy czę-
ściej stają się ofiarami przemocy niż 
osoby heteroseksualne. Niewątpliwie 
wpływa na to również opresyjna poli-
tyka państwa, która, poniekąd poprzez 
brak odpowiedniej reakcji na przemoc, 
może ją wzmacniać. Także instytucje, 
jakie zostały powołane do zapewnia-
nia bezpieczeństwa, nie spełniają swo-
jej roli – według KPH ponad 50% osób 
było zniechęcanych przez policję do 
zgłoszenia sprawy doznania przemocy, 
a co gorsza, aż 19% osób doświadczyło 
zachowań homofobicznych ze strony 
samych funkcjonariuszy.

Wydaje się, że czasami większy 
problem stanowi doświadczanie nie-
tolerancji ze strony innych niż samo 
bycie osobą nieheteronormatywną. 
Ważne, by o tym pamiętać w gabinecie 
terapeutycznym i skupiać się na proble-
mach klienta, a nie na tym, co nam się 
wydaje. Jeśli trudno mu zaakceptować 
swoją orientację, warto zapytać dlacze-
go. Często głównym powodem są wła-
śnie konsekwencje ujawnienia siebie.

Pora również skończyć z różnym 
tłumaczeniem źródeł bycia LGBT. Zda-
rzyło mi się usłyszeć ze strony osób, 
które zajmują się ogólnie rozumianą 
pomocą innym, takie stereotypowe 
przekonania typu – „wychowywał się 
bez ojca, dlatego jest gejem” albo „to 
molestowanie seksualne tak na nie-
go wpłynęło”. Przykre, ale prawdziwe. 
Wciąż brakuje odpowiedniej eduka-
cji lub chęci, żeby właściwą wiedzę 
zdobyć. 

Niewątpliwie wpływa na to od-
wieczny lęk „przed innym”, odmien-
nym od tego, co ja mam, różnym ode 
mnie i traktowanie siebie oraz swoich 
zachowań jako obowiązującej normy. 
Wydaje się, że „skoro mnie to nie do-
tyczy – to nie istnieje”. Istnieje – wśród 
współpracowników, sąsiadów, zna-
jomych – w końcu liczba osób LGBT 
w Polsce szacowana jest na około 5% 
ogółu społeczeństwa. Mało? Wcale nie, 
a mówimy tylko o osobach, które miały 
gotowość, by o tym powiedzieć. Należy 
pamiętać, że w pozostałych 95% funk-
cjonują ci, którzy po prostu bali się 
ujawnić. Osoby LGBT, ujawnione czy 
nie, będziemy spotykać w swoich gabi-
netach. Warto zatem zastanowić się, na 
co powinniśmy się przygotować.

UZALEŻNIENIA – 
FUNKCJE SUBSTANCJI 
PSYCHOAKTYWNEJ 

Z moich doświadczeń z ostatnich 
lat wynika, że coraz więcej osób LGBT 
zgłasza się na terapię uzależnień. Czy 
można uznać, że bardziej się uzależ-
niają? Przy braku akceptacji nie budzi-
łoby to zdziwienia. Mam nadzieję, że 
sytuacja wygląda trochę inaczej. 

Może coś się zmienia w otwartości, 
łatwiej jest mówić o swojej orientacji? 
Może, pomimo opresyjnej sytuacji, ła-
twiej jest zwracać się o pomoc? 

Niestety, może być jednak i tak, że 
trudność w zaakceptowaniu siebie bądź 
brak doświadczenia akceptacji ze strony 
otoczenia sprzyja uzależnianiu się. 

Z wypowiedzi pacjentów niewąt-
pliwie wynika, że oprócz codziennych 
trudów życia, borykają się również 
z większym niż osoby heteroseksual-
ne odrzuceniem ze strony rodziny czy 
też najbliższego środowiska. Silne, nie-
przyjemne emocje i brak akceptującej 

relacji – to podstawowe czynniki, które 
są wymieniane przez pacjentów LGBT 
jako „podstawa” początków ich uzależ-
nienia. Odrzucenie, poczucie „inności”, 
brak zrozumienia lub samotność w do-
świadczaniu siebie i swojej tożsamości 
– to bardzo silne motywy do szuka-
nia chwilowej ulgi w narkotykach czy 
alkoholu. 

Dodatkowym elementem streso-
gennym jest fakt ukrywania siebie, 
swojego partnera/partnerki z powodu 
poczucia zagrożenia bezpieczeństwa 
zarówno psychicznego, jak i fizycz-
nego, w przypadku „wyjścia z szafy” 
i ewentualnej reakcji otoczenia. 

Wielu z moich pacjentów opowia-
da, że picie alkoholu pozwalało im le-
piej znieść tę sytuację, „bo skoro nie 
mogli być sobą, potrzebowali czegoś, 
co by im ułatwiło udawanie”.

 Tu pojawia się odwieczna, iluzyjna 
funkcja substancji psychoaktywnych 
– zniekształcania rzeczywistości, czy 
też „pomoc” w stawania się kimś in-
nym niż się jest, a przez to uzyskiwanie 
większej akceptacji. Duża stawka – uza-
leżnienie w zamian za chociaż chwilo-
we poczucie akceptacji, bycie w grupie. 

Czasami zdarza się jednak zupełnie 
odwrotnie. Tylko przy „byciu na haju” 
mogli być sobą. Wiele osób deklaruje, 
że swój coming-out wobec ważnych 
osób zrobiło, będąc pod wpływem sub-
stancji, która w tym momencie miała 
na celu złagodzić lęk przed ujawnie-
niem. Dodatkowo, w przypadku do-
świadczenia odrzucenia – alkohol czy 
narkotyki poniekąd łagodziły nieprzy-
jemne emocje, pozwoliły łatwiej prze-
żyć swoje doświadczenie, często wystę-
pujące po raz kolejny. 

Warto również pamiętać o kolejnej 
funkcji substancji psychoaktywnej, 
która jest typowa zwłaszcza w począt-

Katarzyna Czerwonka

Większość osób LGBT w gabinecie psychoterapeuty początkowo ukrywa swoją orientację. Na szczę-
ście pojawiają się również tacy, którzy od początku mówią o sobie otwarcie, często już mają za 
sobą proces samoakceptacji

OSOBA LGBT 
– KU PEŁNEJ AKCEPTACJI
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kach każdego uzależnienia – funkcji 
towarzyskiej. 

Dzięki piciu/zażywaniu łatwiej 
wejść do środowiska, zwłaszcza oso-
bom, które dopiero zaczynają się 
ujawniać w kręgach LGBT – wspólne 
imprezy, nawiązywanie więzi, w końcu 
doświadczenie akceptacji i chęć po-
wtarzania tego. Alkohol czy narkotyki 
ułatwiają kontakt, pozwalają również 
doświadczać „bycia w grupie” po raz 
kolejny. 

Moi pacjenci niejednokrotnie 
opowiadali, że łatwiej im było wyjść 
z inicjatywą spotkania, chociażby wy-
korzystując do tego komunikatory spo-
łecznościowe, kiedy byli pod wpływem 
substancji. Dodatkowo dzięki piciu/
zażywaniu utrzymanie kontaktu, bycie 
„bardziej interesującym ”, staje się ła-
twiejsze. Można powiedzieć, że to do-
świadczenie pełnej akceptacji i więzi, 
często po raz pierwszy, jest „uzależnia-
jące”, a środki psychoaktywne ponie-
kąd w tym pomagają. 

INNE PROBLEMY 
SPOTYKANE 
W PSYCHOTERAPII

Zarówno wśród osób uzależnio-
nych czy też z innymi trudnościami 
znaczący obszar w psychoterapii zaj-
muje dzieciństwo i okres dorastania, 
a także związane z tym traumy. 

O ile wydaje się, że większe mia-
sta „lepiej” sobie radzą pod względem 
świadomości i pomocy psychologicz-
nej osobom LGBT (oczywiście nie są 
wolne od zachowań homofobicznych, 
aczkolwiek wydają się, chociaż pozor-
nie, bardziej „wyedukowane”), to bycie 
ujawnioną osobą LGBT w małej miej-
scowości może przypominać koszmar. 

Wszyscy moi pacjenci LGBT, z któ-
rymi miałam przyjemność pracować, 
uciekli z małych miast. Celowo mówię 
o ucieczce, ponieważ sami pacjenci tak 
to najczęściej określają. Pod pozorem 
studiów czy pracy uciekli od nietole-
rancji, ukrywania siebie. Często nie 
mieli wyboru. Po prostu nie było dla 
nich miejsca w rodzinie lub społecz-
ności po ujawnieniu swojej orientacji 
czy tożsamości. Szykany, wytykanie 
palcami, dwuznaczne gesty czy też ko-
munikaty typu „przynosisz nam wstyd”, 
„co inni powiedzą” albo „nie doczekam 
się przez Ciebie wnuka czy wnuczki”, to 
codzienność moich pacjentów. 

Nawet w przypadku pozornej ak-
ceptacji, męczyło poczucie, że się za-
wiodło, podkreślanie przez innych, że 
„to może chwilowe”, „może kiedyś Ci 
się odmieni”, „to taka moda, szczenię-
cy wymysł” sprawiało przykrość. Akty 
agresji zarówno ze strony rówieśników, 
sąsiadów a także własnej rodziny przy-
nosiły cierpienie. Niejednokrotnie oso-
by te były namawiane na leczenie. 

Niestety terapie konwersyjne wciąż 
w Polsce istnieją i są legalne (pomimo 
nawoływań do ich zakazu chociażby 
ze strony RPO czy organizacji między-
narodowych np. ONZ). Dla wielu osób 
inna orientacja to wciąż choroba – kto 
się interesuje tym, że w 1990 roku 
WHO wykreśliło homoseksualizm 
z listy chorób i zaburzeń, a wielu sek-
suologów stosujących w przeszłości 
terapie reparatywne – publicznie prze-

prosiło swoich „pacjentów” za stosowa-
nie różnych, nieetycznych metod?

Jakby nie wystarczał stres związany 
z odkrywaniem siebie, własnej seksual-
ności czy też tożsamości, z którym bo-
ryka się każdy dorastający człowiek, to 
dodatkowo brak wspierającego środowi-
ska jeszcze komplikuje sytuację. Osoba 
nieheteroseksualna staje się poniekąd 
predysponowana do bycia czarną owcą 
w rodzinie. To na niej skupia się całe 
napięcie, to ją często obwinia się za nie-
udolność rodziców, ich konflikty a nawet 
uzależnienia – „to przez Ciebie ojciec 
tak pije, gdybyś był normalny, byłoby 
inaczej”. Nieważne, że ojciec pił jeszcze 
przed narodzinami dziecka – zawsze 
łatwiej jest kogoś obarczyć winą i odpo-
wiedzialnością za własne trudności. 

Większość osób LGBT, które po-
znałam w trakcie swojej pracy, miało 

za sobą dokonywanie samookaleczeń, 
próby samobójcze czy myśli „s”. Bar-
dzo często z powodu doświadczania 
chronicznego napiętnowania cierpieli 
na zaburzenia lękowe, depresyjne, bez-
senność czy też zaburzenia odżywia-
nia. Często wymagali nie tylko opieki 
psychoterapeutycznej, ale także lecze-
nia farmakologicznego. Ich terapia mu-
siała być wielokierunkowa. 

Presja ze strony otoczenia, ciągłe 
podważanie ich własnego Ja doprowa-
dzało do rozpadu tożsamości, braku 
pewności co do tego, kim się jest i czy 
można siebie zaakceptować. 

Niektórzy uciekali, nie mając zgody 
na akty nietolerancji. Szukali środowi-
ska chociaż odrobinę bardziej akceptu-
jącego, szanującego godność i integral-
ność każdego człowieka (dość często 
te ucieczki były dalekie, chociażby za 
granicę, gdzie istniało bardziej przy-
jazne otoczenie). Niektórzy starali się 
dopasować, po prostu zaczęli udawać. 

Dziecko dla swojego rodzica jest 
w stanie zrobić wiele, jeśli nie wszystko. 
Próbowali zaprzeczać, czasami wcho-
dzić w związki heteroseksualne. Robili 
to, krzywdząc siebie, ale często również 
doświadczając poczucia winy z powo-
du krzywdzenia i oszukiwania tej dru-
giej strony. Na uroczystości rodzinne 
przychodzili z koleżanką czy kolegą 
– „aby nie gadali”, nie odważyliby się 
nigdy przyjść z prawdziwym partne-
rem lub partnerką – chronili swoje 
rodziny, ich reputację, poświęcając sie-
bie i prawdę na swój temat. Poniekąd 
składali ofiarę z własnego szczęścia 
po to, by się dopasować, przynieść 
ulgę innym, a cierpieli w samotności. 
Trudno się złościć na swoich najbliż-
szych, łatwiej całą złość przekierować 
na siebie, dokonując samouszkodzeń 
czy stosując inne zachowania autode-
strukcyjne (np. pijąc czy zażywając leki 
uspokajające). Niektórzy nie wytrzy-
mywali presji i napięcia. Pojawiały się 
myśli samobójcze czy też próby – znów 
byli za to napiętnowani i doświadczali 
wtórnej traumy. 

OD TABU DO AKCEPTACJI. 
PROCES TERAPEUTYCZNY 

Większość osób ukrywanie siebie 
kontynuuje również w gabinecie psy-
choterapeuty. Na szczęście są również 
tacy, którzy od początku mówią o so-
bie otwarcie, często już mają za sobą 

Jarosław Banaszak
Proszę usunąć ramkę z ilustracji.
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proces samoakceptacji, aczkolwiek 
nie oznacza to końca ich problemów. 
Samoakceptacja niekoniecznie spra-
wia, że nie doświadczają odrzucenia ze 
strony swojego środowiska i nie cierpią 
z tego powodu. I jedni, i drudzy potrze-
bują wsparcia.

Proces ukrywania jest widoczny 
już od pierwszego spotkania, w wy-
wiadzie omijają temat własnej seksu-
alności, o swoich partnerach mówią 
„ta osoba”, celowo unikając określa-
nia płci. Czy oszukują terapeutę? Nie. 
Chronią siebie, przyzwyczajeni do 
ukrywania, są ostrożni, bo nigdy nie 
wiadomo, jakie poglądy ma terapeuta 
i czy nie spotkają się z odrzuceniem 
z jego strony. 

Czasami „badają” terapeutę, mó-
wiąc o koledze czy koleżance, która 
jest homoseksualna czy też transsek-
sualna, sprawdzając jego reakcję. Cza-
sami komentują aktualne wydarzenia 
związane z aktami agresji wobec osób 
LGBT. Wciąż sprawdzają. 

Moim zdaniem, mają do tego peł-
ne prawo, bo ciężko jest pracować nad 
swoimi problemami, nie czując się 
bezpiecznie przy psychoterapeucie. 
Na ten rodzaj nieufności i ostrożności 
środowisko dorastania pacjenta praco-
wało latami – dlaczego nagle psychote-
rapeuta miałby być pominięty? 

Po „sprawdzeniu” psychoterapeu-
ty zaczynają powoli ufać, więcej mó-
wić o sobie. Bardzo ważny moment to 
być zaciekawionym (nie ciekawskim!), 
przyjmującym to, co pacjent wnosi. 
Wtedy nagle przychodzi sesja, kiedy 
oznajmiają „wiesz, bo ja jestem ge-
jem, lesbijką…” itp. Przy bezpiecznej 
relacji, kiedy znam już trochę pacjen-
ta i mogę sobie pozwolić na poczucie 
humoru, odpowiadam „no i…?”. To 
w znaczny sposób rozładowuje napię-
cie, pozwala na pokazanie, że orienta-
cja danej osoby jest w pełni normalna 
i akceptowalna. 

Oczywiście, warto w tym momen-
cie uznać odwagę pacjenta, podzię-
kować za to, że zdecydował się o tym 
powiedzieć. 

To również ten moment, kiedy 
badamy znaczenie tego dla pacjenta, 
omawiamy, co jest jego celem – czy 
zwiększenie akceptacji dla siebie, czy 
bardziej praca nad jego doświadcze-
niami związanymi z odrzuceniem. 
Może być i jedno, i drugie. 

Od momentu ujawnienia się w re-
lacji terapeutycznej mniej jest napię-
cia, praca terapeutyczna wydaje się 
bardziej spójna i oprócz figury pojawia 
się również ważne tło, które często ma 
dominujący wpływ na aktualne pro-
blemy pacjenta. 

Ciężko pracować nad brakiem 
więzi z rodzicami, jeśli nie ma się do-
datkowych informacji. Taka psycho-
terapia przypominałaby „ślizganie 
się po powierzchni”, pracę tylko nad 
problemem, bez poznania jego źródeł. 
Nie oznacza to, że orientacja staje się 
głównym tematem, ale pozwala le-
piej rozumieć, co mógł przejść pacjent 
i wskazywać kierunki pracy. I co ważne 
– można rozmawiać o aktualnych rela-
cjach pacjenta, bez określeń „ta osoba” 
lub „moja druga połówka”. Sesje zysku-
ją na otwartości, naturalności, ale rów-
nież autentyczności. 

ROLA TERAPEUTY 
INDYWIDUALNEGO 
I GRUPOWEGO

Rola terapeuty w procesie terapii 
osoby LGBT nie powinna się różnić od 
terapii osoby heteroseksualnej. Wciąż 
obowiązuje triada Rogersowska (au-
tentyczność, empatia i akceptacja). To, 
co wydaje się warte podkreślenia, to 
szczególna uważność na wymieniane 
już odróżnienie tego, co jest celem pa-
cjenta – praca nad zaakceptowaniem 
siebie czy/i praca związana z konse-
kwencjami ujawnienia (bądź takiej 
chęci) swojej seksualności. Należy być 
również czułym na to, by z góry nie 
zakładać, że orientacja seksualna sta-
nowi akurat „problem” pacjenta. Może 
być tak, że po ujawnieniu nam tej in-
formacji całe napięcie związane z ukry-
waniem opada i wyłaniają się zupełnie 
inne potrzeby i oczekiwania. W skrócie 
powiedziałabym – „nie szufladkować”. 

Natomiast, jeśli jest to ważny temat 
dla pacjenta, warto badać jego znacze-
nie, nie unikać albo minimalizować 
obaw (fakt, że my jesteśmy tolerancyjni 
nie oznacza, że wszyscy tacy są i o tym 
właśnie może chcieć rozmawiać pa-
cjent). Przy okazji warto też obserwo-
wać siebie i swoje interwencje, zbadać 
własne przekonania odnośnie LGBT, 
a także poziom lęku przed powtórnym 
zranieniem pacjenta. Może być tak, że 
wiedząc o licznych traumach związa-
nych z orientacją, niejako będziemy go 

nadmiernie „ochraniać”, zamiast uczyć 
adekwatnego reagowania bądź też uni-
kać interwencji na jego krzywdzące 
zachowania. Zobaczmy po prostu czło-
wieka, takiego jak każdy inny. 

Inaczej ma się sytuacja w przypad-
ku terapii grupowej. Wydaje mi się, 
że tu terapeuta ma przed sobą więcej 
wyzwań. Tak jak w przypadku różnych 
tematów uznawanych przez członków 
grupy za tabu, rolą terapeuty jest po-
dążanie, wspieranie i bardzo często 
normalizowanie. Można powiedzieć, 
że to terapeuta niejako kształtuje po-
tencjalne reakcje lub też konsekwencje 
ujawnienia jakieś tajemnicy. Również 
w tym przypadku akceptująca postawa 
ma wielkie znaczenie.

 Istotne jest również, żeby to sam 
terapeuta, jeśli nie ma takiej potrzeby, 
nie robił z tego „sprawy”. 

Na szczęście moje doświadczenia 
grupowe pokazują, że bardzo często 
taka informacja jest przyjmowana po 
prostu jako fakt na czyjś temat, a nie 
coś, co staje się tematem do przepra-
cowania. Chyba, że ta informacja wią-
że się z czymś trudnym dla samego 
pacjenta np. tematem odrzucenia czy 
doświadczania innych form przemocy. 
Wtedy niewątpliwie wymaga skupie-
nia się na tym i zbadaniu wynikających 
z tego potrzeb pacjenta. 

Niestety, zdarza się też tak, że dla 
jakiejś osoby jest to trudne. To niewąt-
pliwie moment pracy nad rodzajem 
trudności i często świetna okazja do 
edukowania i badania źródeł ewen-
tualnego lęku. Ten lęk może objawiać 
się w postaci uprzedzeń lub krzywdzą-
cych stereotypów, nie tylko związanych 
z LGBT, ale również innych, które poja-
wiają się na grupie. Terapeuta grupowy 
ma szczególne zadanie, nie tylko być 
uważnym na „ujawniającego/informu-
jącego”, ale również na pozostałych 
członków grupy i ich ewentualne reak-
cje, pamiętając o swojej odpowiedzial-
ności za właściwe rozumienie i praco-
wanie nad procesem grupowym. 

KATARZYNA CZERWONKA
Psychoterapeutka, super-
wizor- aplikant RSPU, 
certyfikowana specjalistka 
psychoterapii uzależnień. 
Kierownik w Centrum 
Odwykowym na Oddziale 
Dziennym przy ul. Łokietka 
11 w Warszawie.
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Wokół uzależnienia od seksu 
wciąż toczy się dyskusja kli-
niczna. W miarę, jak przyby-

wa badań, istnieje nadzieja, że będzie-
my coraz lepiej potrafili diagnozować 
i leczyć to zaburzenie. W niniejszym 
artykule będę posługiwać się termi-
nem „uzależnienie od zachowań sek-
sualnych”, mając na myśli uzależnienie 
zarówno od pornografii internetowej, 
jak i od innych zachowań seksualnych. 
Pod nazwą uzależnienie od zachowań 
seksualnych rozumiem taki rodzaj ak-
tywności seksualnej, który staje się 
centrum życia danej osoby, kiedy daje 
się zaobserwować utratę kontroli nad 
tymi zachowaniami oraz straty w róż-
nych obszarach życia. 

Uzależnienie od zachowań sek-
sualnych, potocznie zwane seksoho-
lizmem, jest terminem używanym 
w praktyce klinicznej, nie istnieje jed-
nak w klasyfikacji chorób ICD 10 ani 
DSM V, pojawia się jednak w ICD 11 
pod kategorią zaburzeń kontroli impul-
sów i popędów, tak jak obecnie patolo-
giczny hazard, który traktujemy i leczy-
my jako uzależnienie. 

Istnieje wiele wskazań do uznania 
uzależnienia od zachowań seksual-
nych. W niniejszym artykule pomi-
nę jednak całą dyskusję, która toczy 
się wokół zasadności uznania takie-
go uzależnienia, a skupię się na tym, 
co wyniosłam z ostatnich lat pracy 
z pacjentami, których diagnozowali-
śmy i leczyliśmy jako osoby uzależnio-
ne od zachowań seksualnych. 

DLACZEGO CHCĄ SIĘ 
LECZYĆ

Tak jak w przypadku każdego inne-
go pacjenta, ważne jest, aby dopytać, 
dlaczego akurat teraz zgłasza się na le-

czenie. Często zgłoszenie się po pomoc 
jest związane z kryzysem. Poniżej cytu-
ję przykłady pacjentów i okoliczności, 
w których zgłaszali się na leczenie.

A. – Po osiemnastu latach naduży-
wania pornografii internetowej pojawia 
się szansa na pierwszy poważny związek 
z kobietą, więc chcę podjąć próbę zosta-
wienia pornografii.

K. – Kiedy rozpada mi się związek, 
partnerka dowiaduje się o zdradach, kon-
tach na aplikacjach do umawiania się na 
seks i wyprowadza się ode mnie. Obiecuję 
jej, że podejmę leczenie.

T. – Zbliżając się do czterdziestki, 
oglądając pornografię latami, dociera do 
mnie, że nigdy nie miałem żadnej relacji 
z kobietą, jedyny seks z kobietami był 
z prostytutkami i nie wiem, czy jestem 
normalny. Jestem zrozpaczony, czy będę 
miał szansę kiedykolwiek na założenie 
rodziny. Nie wiem, czy jestem normalny. 
Czuję, że jest ze mną coś nie tak.

P. – W związku z długoletnim ogląda-
niem pornografii nie jestem w stanie upra-
wiać seksu z żoną. W kontakcie z żoną nie 
mogę osiągnąć erekcji, z czym nie mam 
problemu, jeśli oglądam pornografię.

J. – Kiedy żona odkrywa moją historię 
związaną z pornografią, przeżywa zała-
manie nerwowe i grozi rozwodem. Dodam, 
że nigdy jej nie powiedziałem i nigdy nie po-
wiem o licznych zdradach z prostytutkami.

D. – Jestem homoseksualny, mam 
czterdzieści lat i od roku swój pierw-
szy związek z partnerem. Nie jestem mu 
wierny, zdradzam go nieustannie. Teraz 
kazał mi się wyprowadzić. Chcę do niego 
wrócić, kocham go, ale nie potrafię się po-
wstrzymać. Umawiam się na seks przez 
aplikacje. Są to jednorazowe spotkania 
z jedną osobą albo kilkoma jednocześnie. 

R. – Kiedy odchodzi ode mnie żona, 
jestem sam, nadal chodzę do salonów 

masażu erotycznego, spotykam się z pro-
stytutkami, oglądam pornografię i za-
stanawiam się, czy jestem normalny, czy 
inni mężczyźni też tak mają, czy też obse-
syjnie myślą o seksie, czy każdą napotka-
ną kobietę wyobrażają sobie nago albo 
myślą, jaką ma na sobie bieliznę. Chcę się 
dowiedzieć, czy jestem normalny. 

A. – Budzę się, masturbuję się, idę pod 
prysznic, masturbuję się, idę do pracy, tam 
nie jem, nie piję, chodzę do toalety się ma-
sturbować, wracam do domu, objadam 
się, masturbuję się, idę spać – przestałam 
wychodzić z domu, do ludzi, mój brat się 
o mnie martwi, namawia mnie na leczenie.

K. – Oglądam codziennie brutalną 
pornografię, po pracy, do zaśnięcia, od 
lat; daję ogłoszenie, że chcę sprzedać dzie-
wictwo, ktoś się odzywa, przestraszam się 
tego, co zrobiłam i zgłaszam się po pomoc.

Kiedy ktoś zgłasza się na leczenie 
do ośrodka leczenia uzależnień albo 
do gabinetu, najczęściej przychodzi 
z gotową diagnozą, postawioną przez 
rodzinę lub przez specjalistę albo na 
podstawie internetu. Diagnozę trzeba 
zweryfikować. Zdarza się, że diagno-
za seksoholizmu jest nadużywana 
wszędzie tam, gdzie pojawiają się ry-
zykowne zachowania seksualne albo 
zachowania sprzeczne z systemem 
wartości lub systemem przekonań da-
nego człowieka. 

Trafiają też do nas pacjenci, którzy 
od lat uczestniczą w różnych terapiach 
w związku z problemami emocjonalny-
mi, ale nigdy nie mówią tam o swoim 
życiu seksualnym i o tym, jak używają 
seksu, żeby tłumić emocje, odreagowy-
wać, znieczulać się. 

KLUCZOWE OBJAWY
Wątpliwości diagnostyczne są nie-

uniknione. W stawianiu diagnozy uza-

Natalia Smogulecka
Świadomość własnych odczuć, reakcji na treści, które wnosi pacjent, a także własnej seksualności 
są podstawą w pracy z pacjentem uzależnionym od zachowań seksualnych 

PIERWSZY KONTAKT 
Z PACJENTEM UZALEŻNIONYM 
OD ZACHOWAŃ SEKSUALNYCH
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leżnienia od zachowań seksualnych 
kluczowe są dla mnie zawsze trzy głów-
ne objawy każdego uzależnienia: 

• obsesja – dane zachowanie staje 
się centrum życia (myślenie, pla-
nowanie, fantazjowanie, wspomi-
nanie i angażowanie się w samo 
zachowanie jest dominującą ak-
tywnością życiową);

• utrata kontroli – obejmuje su-
biektywne odczucie pacjenta, że 
nie panuje nad danym zachowa-
niem, jak i obiektywne dowody 
na to, że pacjent przekracza liczne 
granice stawiane sobie wcześniej, 
a także czasem normy społeczne, 
prawne, etyczne i że zaczyna za-
grażać sobie albo innym;

• straty w różnych obszarach życia 
– wynikające z danego zachowa-
nia i kontynuowanie go mimo to.

Psychoterapeuci uzależnień od lat 
pracujący z pacjentami uzależnionymi 
od substancji psychoaktywnych, zbie-
rając wywiad, wiedzą o co pytać, aby 
zebrać pełne i rzetelne informacje, któ-
re pozwolą postawić wstępną diagnozę 
i rozpoznać się w psychopatologii pa-
cjenta. W sytuacji, w której terapeuta 
nie ma dużego doświadczenia w pracy 
z pacjentem uzależnionym behawio-
ralnie, dobrze by było, aby wcześniej 
przygotował się do wywiadu, zasta-
nowił się, jakie informacje mogą mieć 
znaczenie i o co warto zapytać.

Przykładowe pytania, które mogą 
się okazać istotne:

• Jak często oglądasz pornografię 
i ile czasu na nią poświęcasz?

• Jaki to rodzaj pornografii? Jakie 
materiały oglądasz? Dlaczego 
akurat te?

• Czy zdarzało Ci się oglądać mate-
riały pornograficzne, które uzna-
wałeś potem za dziwne, obrzydli-
we czy przerażające? Co to było?

• Czy zdradziłeś/aś swoją żonę/
partnerkę? Ile razy?

• Czy korzystałeś/aś z płatnego sek-
su?

• Czy uprawiałaś/eś seks za pienią-
dze?

• Czy wymuszałeś/aś seks na żo-
nie/partnerce? Czy np. używałeś 
przemocy lub szantażu?

• Czy utrzymywałeś/aś kilka relacji 
seksualnych/romantycznych jed-
nocześnie?

• Czy badałeś/aś się w kierunku 
chorób wenerycznych? 

• Czy zaszłaś w nieplanowaną cią-
żę w związku ze swoimi zachowa-
niami?

• Czy usunęłaś ciążę?
• Czy miałeś/aś myśli/próby samo-

bójcze w związku ze swoimi za-
chowaniami?

• Czy masz problemy z erek-
cją/z osiągnięciem orgazmu?

• Czy podglądałeś/nagrywałeś inne 
osoby bez ich wiedzy i zgody?

• Ile miałeś/aś lat, kiedy po raz 
pierwszy zetknąłeś/aś się z por-
nografią? W jakich okoliczno-
ściach?

• Od którego roku życia się mastur-
bujesz?

Zadaję pytania, bo chcę zrozumieć 
pacjenta, a nie, aby go przesłuchać. 
Każdy wstępny kontakt z pacjentem 
jest momentem, w którym on zapo-
znaje się z nami, a my z nim. Wypunk-
towane wyżej pytania mogą, ale nie 
muszą, pojawić się w trakcie pierw-
szego spotkania. To bardziej wskaza-
nie obszarów, które mogą być istotne 
w pracy z pacjentem uzależnionym od 
zachowań seksualnych, niż lista pytań 
do zadania. Nigdy nie używam pytań, 
z którymi sama czuję się niekomforto-
wo. Staram się też nie pytać, jeśli nie 
jestem gotowa usłyszeć odpowiedzi. 

T. Czy zdradziłeś żonę?
P. Tak 
T. Ile razy? 
P. Ponad sto. 
T. O ilu ona wie? 
P. O żadnej.
***
T. Czy masz choroby weneryczne? 
P. Tak, HIV.
T. Czy informujesz o tym swoich 

partnerów? 
P. Nie. 
T. Czy się zabezpieczasz? 
P. Nie.
***
T. Czy wymuszałeś seks na żonie? 
P. Tak. 
T. Powiedz o tym coś więcej.
P. Zażądałem, żeby po porodzie szyb-

ciej wypisała się do domu i wymusiłem 
na niej seks.

Warto pamiętać, że niektóre sy-
tuacje, które będą opisywać pacjenci 
uzależnieni od zachowań seksual-
nych, mogą silnie oddziaływać na te-
rapeutę, wzbudzając w nim uczucia 
wstrętu, strachu, obrzydzenia, niedo-
wierzania czy zazdrości lub podnie-
cenia. Świadomość własnych odczuć, 
reakcji na treści, które wnosi pacjent, 
a także własnej seksualności stanowią 
podstawę w pracy z pacjentem uzależ-
nionym od zachowań seksualnych. Te-
rapeuta, który nie ma uporządkowanej 
sfery seksualnej w swoim życiu, nie 
powinien pracować z takim rodzajem 
pacjentów. 

Seksuolodzy są przygotowywa-
ni do rozmawiania z ludźmi  o seksie 
w neutralny, bezpieczny sposób. Tera-
peuta uzależnień nie posiada takiego 
przygotowania. Powinien je więc zdo-
być lub przekierować pacjenta.

W trakcie pierwszego kontaktu sta-
ram się również zobaczyć, jak wygląda 
uzależnienie w życiu pacjenta, jaką 
codzienność dla niego tworzy, gdzie 
znajduje się źródło jego bólu i cierpie-
nia związanego z nałogiem, a co przy-
nosi ulgę, co go trzyma przy nałogo-
wym zachowaniu. Podczas pierwszych 
spotkań, poza diagnozą uzależnienia, 
zawsze diagnozuję też wstępnie styl 
przywiązania, a także strukturę oso-
bowości. Staram się zrozumieć, jaką 
funkcję dane zachowanie pełni dla pa-
cjenta. Zawsze pytam więc o historię 
rodzinną, relacje z ważnymi osobami, 
opiekunami. Zachęcam w tym miejscu 
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do zapoznania się z wywiadem z Mar-
kiem Draxem, mężczyzną uzależnio-
nym od zachowań seksualnych, który 
opowiada o swoim problemie, jego 
źródłach oraz terapii (Wywiad dostęp-
ny jest na https://radzimowice.pl/mar-
kdrax/). Jego historia, a także otwartość 
i gotowość do dzielenia się swoim 
doświadczeniem może być pomocna 
zarówno dla terapeutów rozpoczyna-
jących pracę z ludźmi uzależnionymi 
od zachowań seksualnych, jak i dla sa-
mych pacjentów. 

PODĄŻAJĄC DO ŹRÓDEŁ
W naszej praktyce, podążając za 

modelem źródeł uzależnienia od za-
chowań seksualnych, opracowanym 
przez Paulę Hall, wyróżniamy trzy 
podstawowe źródła uzależnienia: 
powtarzająca się okazja korzystania 
z silnego bodźca mającego poten-
cjał uzależniający, zaburzenia więzi 
oraz traumatyczne doświadczenia. 
To, co stanowi źródło uzależnienia, 
determinuje strategię terapeutyczną. 
W sytuacji, kiedy mamy do czynie-
nia z pacjentem, który uzależnił się 
w związku z wczesną ekspozycją np. 
na pornografię, bez zaburzeń więzi 
i traumatycznej przeszłości, skuteczne 
będą strategie np. terapii poznawczo-
-behawioralnej, grupy samopomoco-
we, terapia krótkoterminowa. 

Jeśli natomiast rozpoznajemy u pa-
cjenta zaburzenia więzi, wiadome jest, 
że będzie potrzebował terapii długoter-
minowej opartej na relacji.

Z kolei pacjentowi, który niesie 
bagaż traumatycznych doświadczeń, 
pomocne, poza terapią, okaże się wdro-
żenie technik i metod z obszaru pracy 
z ciałem, takich jak Mindfulness, joga, 
TRE, SE itp.

Badając źródła uzależnienia 
u pacjenta, warto rozważyć następują-
ce obszary:

• dotyczące zaburzeń przywiązania:
– Czy pacjent był oddzielony od ro-

dziców, np. w związku z hospitali-
zacją jego lub rodziców; pracą za 
granicą, rozwodem, separacją, ża-
łobą lub z innych powodów?

– Czy doświadczał niewystarcza-
jącej opieki rodzicielskiej, zanie-
dbania, np. w związku z pracą za-
wodową rodziców?

– Czy doświadczał zaburzonego ro-
dzicielstwa w wyniku choroby 

w rodzinie, uzależnienia, prze-
mocy, więzienia, ubóstwa?

– Czy doświadczał chłodu emocjo-
nalnego, niewystarczającej uwa-
gi, braku uczucia wsparcia?

– Czy doświadczał regularnych za-
grożeń separacją, porzuceniem 
lub odrzuceniem (np. rodzic cho-
rujący na depresję, grożący czę-
sto, że się zabije).

• dotyczące traumatycznych do-
świadczeń:

 – Czy występowała jakakolwiek 
forma przemocy fizycznej ze 
strony kogokolwiek w dzieciń-
stwie?

– Czy był świadkiem przemocy do-
rosłych, np. bicia mamy albo ko-
goś z rodzeństwa?

– Czy doświadczył nadużyć emo-
cjonalnych, np. agresji psychicz-
nej, poniżania, wyzwisk, gróźb, 
zastraszania?

– Czy doświadczył jakiegokol-
wiek wykorzystania seksualne-
go w dzieciństwie (np. czy był 
dotykany lub zmuszony dotykać 
miejsca intymne; czy był oglą-
dany lub przymuszany do oglą-
dania, jak ktoś inny podejmował 
czynności seksualne; czy był na-
rażony na oglądanie pornogra-
fii lub przymuszany do niej jako 
dziecko; czy miał często, częściej 
niż potrzeba, wykonywane czyn-
ności wokół miejsc intymnych 
tłumaczone potrzebami higie-
nicznymi lub medycznymi – le-
watywy, mycie miejsc intymnych 
w sposób świadczący o naduży-
ciu)?

– Czy był napastowany fizycznie 
lub seksualnie?

– Czy doświadczył jakiś trauma-
tycznych strat w dzieciństwie 
(nagła choroba, żałoba, niepeł-
nosprawność)?

– Czy był świadkiem niepokoją-
cych scen przemocy, brutalności, 
cierpienia, czy obawiał się o swo-
je bezpieczeństwo?

• dotyczące samej okazji:
–  Czy klimat w domu pacjenta był 

naseksualizowany?
– Czy pacjent miał swobodny do-

stęp do pornografii od ogólnie 
pojętego młodego wieku?

– Czy ktokolwiek (rodzice, opieku-
nowie, ktoś z rodziny, koledzy) 

wpływał na pacjenta lub zachę-
cał do bycia aktywnym seksual-
nie poprzez masturbację lub kon-
takt z innymi?

– Czy łatwo było pacjentowi ukryć 
swoje zachowania seksualne 
przed innymi? Dlaczego?

– Czy z uwagi na pracę, pozycję 
społeczną, zasoby finansowe, pa-
cjent miał łatwość angażowania 
się w różne aktywności seksual-
ne? 

– Czy kultura pracy pacjenta za-
chęcała do podejmowania ak-
tywności seksualnej?

Pierwszy kontakt z pacjentem to 
czas na słuchanie i rozumienie, ale 
również na podjęcie decyzji, czy mamy 
wystarczające umiejętności, doświad-
czenie i pojemność emocjonalną, aby 
podjąć się pracy z danym człowiekiem. 

Istotne jest, aby pamiętać, że tak jak 
w przypadku pracy z pacjentami uza-
leżnionymi od alkoholu nie wieszamy 
na ścianie reklamy piwa, tak w przy-
padku pracy z pacjentami uzależniony-
mi od zachowań seksualnych dbamy 
o bezpieczne warunki pracy. Dotyczy 
to ubioru terapeuty, jego postawy ciała, 
wystroju wnętrza, czasopism, które ma 
w poczekalni. 

W trakcie swojej praktyki nauczy-
łam się, żeby nie nosić obcisłych spodni 
ani bluzek, nie maluję paznokci na wy-
raziste kolory, robię delikatny makijaż, 
a latem nie noszę sandałów. Pilnuję 
swojego stroju. Ubierając się do pracy, 
zastanawiam się, jak mój wygląd może 
wpłynąć na pacjenta. 

Podsumowując, w pierwszym kon-
takcie, poza diagnozowaniem uzależ-
nienia, terapeuta powinien dobrze zro-
zumieć, do czego służy pacjentowi dane 
zachowanie, jaką pełni funkcję, a także, 
jak wyglądają różne przejawy tego za-
chowania. Ponadto ważne jest, aby zo-
baczyć człowieka w całości, z jego prze-
szłością, i zrozumieć, co kryje się pod 
zachowaniami, od których jest uzależ-
niony i gdzie tkwi ich źródło. 

NATALIA SMOGULECKA
Certyfikowany Specjalista 
Psychoterapii Uzależnień. 
Posiada  Professional 
Certificate in Sex Addiction  
ATSAC. Jest członkiem 
PTPU i Association for 
the Treatment of Sexual 
Addiction and Compulsivity.
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W nurcie psychoterapii Gestalt 
wierzymy, że cielesność jest 
naszym pierwszym językiem 

i przejawem naszego bycia w świecie. 
Powszechnie znane jest także wśród 
terapeutów tego nurtu twierdzenie, że 
nie powinni podejmować żadnych in-
terwencji, dopóki sami nie rozeznają 
się we własnej cielesności podczas sesji 
z pacjentem/klientem i nie złapią z nią 
kontaktu, czując swoje plecy na fotelu, 
stopy na ziemi czy zwracając uwagę na 
oddech. Pytania o cielesne doświadcze-
nia ,,tu i teraz’’ to także ważny element 
tego nurtu, dlatego tak często rozma-
wiam z moimi pacjentami o tym, jak 
przeżywają, postrzegają swoje ciała 
(szczególnie staje się to ważne w pracy 
z osobami transpłciowymi, które mierzą 
się z dysmorfią), jakie sygnały odbierają, 
co im pomaga poczuć się lepiej w swojej 
skórze. Kiedy relacja staje się dla klienta 
bezpieczniejsza, a sojusz terapeutycz-
ny silniejszy, zazwyczaj wprowadzam 
temat seksualności, pokazując tym sa-
mym, że jest na to miejsce i że bliskość, 
intymność mają duże znaczenie. 

Stosowanie lub nadużywanie sub-
stancji w oczywisty sposób wpływa na 
naszą seksualność oraz na doświad-
czanie świata zewnętrznego poprzez 
cielesność. Nadużywanie bywa efek-
tem traum i nieprzyjemnych przeżyć 
związanych z ciałem, przekroczeniem 
granic, nadużyć na przestrzeni życia 
Jednym z dowodów tej zależności jest 
właśnie zjawisko chemsex, które od 
jakiegoś czasu stanowi temat mojego 
zainteresowania zawodowego oraz co-
raz częściej pojawia się jako element 
opowieści, które pacjenci przynoszą do 
gabinetu. 

Nazwa chemsex powstała w Wiel-
kiej Brytanii jako próba zdefiniowana 
niepokojącego zjawiska, związanego 
z nadużywaniem substancji psychoak-
tywnych przez homoseksualnych męż-

czyzn w Londynie oraz innych dużych 
miastach. W ostatnim czasie daje się 
zauważyć silny i szybki rozwój tego zja-
wiska również w Polsce, głównie w po-
wiązaniu z dopalaczami, których stoso-
wanie ma bardzo groźne konsekwencje 
zdrowotne. Ponadto, jak wiadomo, mają 
one silny potencjał uzależniający. 

W zeszłym roku miałam okazję brać 
udział w bardzo inspirującym szkole-
niu ,,Chemsex dla terapeutek i terapeu-
tów’’ prowadzonym przez Michała Paw-
lęgę i to właśnie na wiedzy wyniesionej 
z tego doskonalenia oraz na podsta-
wie doświadczeń z własnej pracy jako 
specjalistki psychoterapii uzależnień 
pracującej z osobami LGBTQ+ pragnę 
przedstawić obserwacje i wnioski, po-
dzielić się doświadczeniem. 

ILE JEST SEKSU 
W CHEMSEKSIE?

Zjawisko chemsex, choć oczywi-
ście może dotyczyć wszystkich osób 
w populacji przyjmujących narkotyki, 
w głównej mierze dotyka grupy określa-
nej jako MSM. Zgodnie z definicją WHO, 
MSM (ang. men who have sex with 
men, pol. „mężczyźni mający kontakty 
seksualne z mężczyznami”) odnosi się 
do wszystkich mężczyzn angażujących 
się w seksualne i/lub romantyczne rela-
cje z innymi mężczyznami. 

Warto zaznaczyć, że termin MSM 
może dotyczyć różnych kontekstów 
i sytuacji, w których dochodzi do 
współżycia seksualnego osób tej samej 
płci. Termin MSM stosuje się więc nie-
zależnie od orientacji seksualnej, tożsa-
mości seksualnej lub motywacji. Może 
być użyty np. w sytuacji, kiedy mężczy-
zna heteroseksualny podejmuje kon-
takt seksualny z osobą tej samej płci 
w zamian za korzyści materialne, kiedy 
kontakt seksualny podejmują mężczyź-
ni identyfikujący się jako biseksualni, 
na co dzień w związkach z kobietami, 

lub kiedy np. transkobieta posiadają-
ca męskie narządy płciowe podejmuje 
współżycie z mężczyzną. 

Jeśli chodzi o liczebność populacji 
MSM w Polsce, to przyjmując, że do 
grupy tej należeliby wyłącznie męż-
czyźni homoseksualni, którzy stanowią 
według różnych badań od 2% do 6% 
populacji, a naszym kraju żyje 15,5 mln 
mężczyzn powyżej piętnastego roku 
życia, to liczebność tak zdefiniowanej 
populacji MSM wynosiłaby od 310 do 
930 tys. osób. 

Chemsex ma związek z używaniem 
takich substancji jak narkotyki i/lub 
NSP (dopalacze) przed lub w trakcie 
kontaktu seksualnego przez homo-
seksualnych mężczyzn, osoby bisek-
sualne oraz inne z populacji MSM. 
Substancjami używanymi w Polsce 
są przede wszystkim katynony (przez 
użytkowników często mylnie określane 
jako mefedron), alkohol, poppersy oraz 
GHB/GBL. Do rzadziej wybieranych 
należą: metamfetamina, ketamina, ko-
kaina i MDMA. Użytkownicy biorą je 
w celu zmniejszenia napięcia, stresu, 
utraty granic osobistych, zwiększenia 
doznań seksualnych oraz przedłużenia 
czasu trwania stosunku. Wymienione 
oczekiwania mają kluczowe znaczenie 
w tym, czy podejmowany kontakt sek-
sualny przez osoby zażywające może-
my określić jako chemsex. 

Czym zatem chemsex nie jest? 
Z pewnością nie jest nim przypadko-
wy kontakt seksualny np. w klubie 
pod wpływem substancji psychoak-
tywnych, kiedy osoba przyjęła stymu-
lant w celu przypływu większej energii 
do zabawy lub kontakt seksualny po 
użyciu np. marihuany, która jest oczy-
wiście substancją mogącą obniżyć 
granice osobiste i zwiększyć doznania 
z kontaktów seksualnych, jednak nie 
w stopniu znacznym. 

Zofia Czerwińska 

Czym jest „chemsex”? Nazwa powstała w Wielkiej Brytanii jako próba zdefiniowana niepokoją-
cego zjawiska, związanego z nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez homoseksualnych 
mężczyzn. Ostatnio zauważalny jest silny i szybki rozwój tego zjawiska również w Polsce, głównie 
w powiązaniu z dopalaczami

CHEMSEX
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Warto podkreślić, iż pomimo że 
chemsex może stać się dla części użyt-
kowników problemowy i prowadzić do 
uzależnienia od substancji i/lub kom-
pulsji seksualnych, dla wielu ludzi jest 
po prostu przyjemnym doświadcze-
niem i nie zawsze należy rozpatrywać 
go w kategoriach zagrożenia. 

Wykorzystywanie określonych 
substancji podczas chemsex łączy się 
z oczekiwaniem konkretnych efektów. 
GHB/GBL stosowane doustnie, dood-
bytniczo lub iniekcyjnie dodaje poczu-
cia mocy, atrakcyjności towarzyskiej, 
zwiększa libido, wywołuje uczucie 
zrelaksowania (bardzo łatwo przedaw-
kować, służy również do wzmacniania 
działania innych substancji). Katynony 
(w tym mefedron) i metamfetamina 
zwiększają poziom pewności siebie 
oraz podnoszą poziom energii. Ketami-
na gwarantuje poczucie relaksacji, dy-
socjacji, znieczulenia koniecznego np. 
do odbycia określonych praktyk seksu-
alnych. MDMA oraz kokaina stosowane 
są głównie w celu zwiększenia libido, 
poziomu energii seksualnej i towarzy-
skości. Przyjmowanie wymienionych 
substancji (w tym leków) może mieć 
wpływ na wydłużenie czasu trwania 
kontaktu seksualnego oraz powodo-
wać zwiększenie intensywności do-
znań. Dodatkowo, substancje te mogą 
zwiększać poziom pewności siebie 
oraz subiektywny poziom odczuwa-
nia bliskości podczas stosunku z inny-
mi, najczęściej nieznanymi wcześniej 
ludźmi. Substancje pomagają w re-
dukcji napięcia wiążącego się z kon-
taktem seksualnym z nieznaną osobą. 
To między innymi z tych powodów 
ważne, żeby psychoterapeuta przyjrzał 
się w rozmowie z osobą zgłaszającą 
problemowe używanie chemsex, obok 
rodzaju stosowanej substancji i oczeki-
wań wobec jej efektów, tematowi wcho-
dzenia w relacje, rodzaju więzi, jakie 
ta osoba tworzy z innymi oraz emocji, 
jaką jest wstyd i jego intensywność 
na przestrzeni życia pacjenta/klienta. 
Ponieważ chemsex często wiąże się 
z podejmowaniem kontaktów z nie-
znanymi wcześniej partnerami np. po-
znanymi na popularnych aplikacjach 
randkowych (Grindr, Planet Romeo, 
Hornet, Scruff), które są nieodłącznym 
elementem całego zjawiska, przy du-
żej intensywności, może mieć realny 
i destrukcyjny wpływ na zaburzenia 

bliskości i intymności stosujących go 
osób, powodować trudności z przeży-
waniem i odczuwaniem emocji, przy-
jemności, satysfakcji seksualnej. Istot-
ne jest rozwinięcie wątku obecnej lub 
poprzednich relacji romantycznych 
pacjenta/klienta, tego, czy stosował 
chemsex przed lub w trakcie kontak-
tów seksualnych, czy odbywało się to 
za obopólną zgodą i jak wpłynęło na 
budowanie ich relacji. Jak to wpływa 
obecnie na ich bliskość, intymność, 
zaangażowanie?

PO CO TO WSZYSTKO?
Dla wielu osób chemsex jest jedy-

nie urozmaiceniem życia seksualnego 
i nie musi wiązać się z żadnymi nega-
tywnymi konsekwencjami, jednak, jak 
wiadomo, szkodliwe następstwa mogą 
wystąpić w przypadku stosowania każ-
dych narkotyków i dopalaczy.

Z mojego doświadczenia zawodo-
wego wynika, że do najczęściej wystę-
pujących negatywnych konsekwencji 
związanych z używaniem lub utratą 
kontroli nad używaniem chemsex na-
leżą: ryzyko związane z relacjami i spo-
sobami ich budowania, rozluźnienie 
relacji z partnerem lub rodziną, utrata 
zainteresowań, trudności z podtrzy-
mywaniem relacji społecznych, odrzu-
cenie ze strony bliskich i przyjaciół, 
wstyd, osamotnienie, odrzucenie przez 
społeczność MSM, stygmatyzacja, stra-
ta finansowa, zadłużenie, strata czasu 
związana z trzeźwieniem i powrotem 
do równowagi psychofizycznej, kon-
sekwencje zdrowotne takie jak bez-
senność, obniżony nastrój, zagrożenie 
zakażeniem lub zakażenie wirusem 
HIV i chorobami wenerycznymi, seks 
bez zgody, w tym nadużycia seksualne 
związane z ograniczoną możliwością 
podejmowania świadomych decyzji 
lub utratą przytomności wynikający-
mi z użycia substancji oraz uzależnie-
nie – zarówno od substancji chemicz-
nych, jak i uzależnienie behawioralne 
od kompulsji seksualnej, masturbacji, 
pornografii i aplikacji randkowych. 

Pytając o motywy moich pacjen-
tów/klientów do stosowania chem-
sexu, najczęściej słyszę o potrzebie 
zwiększenie doznań, niskim poczuciu 
wartości, przekonaniu o własnej nie-
atrakcyjności seksualnej, fizycznej, 
towarzyskiej, wysokim poziomie lęku 
i wstydu, dużych oczekiwaniach doty-

czących swojej sprawności seksualnej. 
Duże znaczenie ma także wzorzec tok-
sycznej męskości, negatywne przeko-
nania kluczowe dotyczące seksualno-
ści lub zinternalizowana homofobia. 

Jak pisze Zbigniew Izdebski w roz-
dziale pt. ,,Zdrowie seksualne osób uży-
wających substancji psychoaktyw-
nych’’ w ,,Uzależnienie od narkotyków. 
Podręcznik dla terapeutów”: „Także 
osoby homoseksualne zgłaszające się 
do mnie ze swoimi problemami, zwra-
cają uwagę na ciągły brak wsparcia ze 
strony rodziny i najbliższego otoczenia 
w prawidłowym przebiegu procesu ich 
identyfikacji płciowej. Brak zrozumienia 
i pomocy, a także nieumiejętność korzy-
stania z takiej pomocy przez samych pa-
cjentów, przy dużej dostępności środków 
odurzających, powodują wzrost zjawiska 
sięgania po narkotyki jako po ,,środek 
znieczulający”. Niejednokrotnie dla tych 
osób jest to jedyny dostępny sposób ra-
dzenia sobie z problemami ujawnienia 
się własnej identyfikacji płciowej, który 
wykorzystywali dotychczas, nie zwraca-
jąc uwagi na pojawiające się uzależnienie 
i jego konsekwencje.” 

Wszystko to wpisuje się w bardziej 
ogólną koncepcję odpowiadającą na 
pytanie o możliwe przyczyny występo-
wania zjawiska chemsex. To koncepcja 
stresu mniejszościowego. Stres mniej-
szościowy jest chroniczny, nakłada się 
na wszystkie inne dodatkowe źródła 
stresu i stanowi duże obciążenie dla 
osób należących do naznaczonych, 
mniejszościowych grup społecznych 
(seksualnych, religijnych, etnicznych). 
Jedną ze strategii radzenia sobie z nim 
może być używanie substancji zmie-
niających percepcję oraz podejmowa-
nie kompulsywnych aktywności np. 
seksualnych. 

Mając na uwadze wszystkie po-
wyższe fakty, warto pamiętać, aby 
w psychoterapii osób LGBT stosują-
cych chemsex nie pomijać faktu ich 
poczucia wykluczenia, życia w stre-
sie mniejszościowym i negatywnych, 
zinternalizowanych przekonań doty-
czących własnej tożsamości i seksu-
alności. Nasze interwencje powinny 
tak samo jak w przypadku innych 
osób używających substancji psy-
choaktywnych w sposób, które je 
niepokoi, być szczególnie skupione 
na wątkach dotyczących wstydu, po-
czucia bezpieczeństwa, nawiązywa-
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nia i utrzymywania relacji intymnych 
i społecznych. 

WNIOSKI I OBSERWACJE
Pracując z pacjentami/klientami, 

głównie z populacji MSM, nad ich trud-
nościami związanymi pośrednio lub 
bezpośrednio ze zjawiskiem chemsex, 
zauważyłam, że kluczowe jest skupie-
nie się na kilku ważnych kwestiach. 
Opierając się literaturze oraz własnym 
doświadczeniu, postaram się to do-
kładniej wyjaśnić. 

Chemsex w populacji MSM bywa 
często jednorazowym eksperymen-
tem, którego dane osoby nie planują 
powtórzyć, dotyczy niewielkiej części 
tej grupy (4-5%), a jeszcze mniejszej 
części użytkowników substancji psy-
choaktywnych. Osoby wybierające 
stosowanie chemsex mają różne moty-
wacje i spotykają się z różnymi konse-
kwencjami – zupełnie neutralnymi lub 
bardzo negatywnymi. Samo zjawisko, 
nazywane czasami ,,alternatywnym ry-
tuałem społecznym’’, może część jego 
użytkowników doprowadzić do uzależ-
nienia od substancji lub kompulsji sek-
sualnych. Jeśli zatem któryś z naszych 
pacjentów/klientów zgłosi nam, jako 
specjalistom psychoterapii uzależnień, 
podobną trudność, warto orientować 
się w tym zagadnieniu, być wrażliwym 
na język, jakim się posługujemy i znać 
podstawowe założenia oraz fakty doty-
czące chemsex. 

Bycie osobą LGBT nie jest prze-
zroczystym elementem tożsamości, 
jak również seropozytywność (życie 
z wirusem HIV), dlatego dla terapeuty 
pracującego etycznie i w zgodzie z kon-
sensusem naukowym, powinno mieć 
duże znaczenie, aby być uważnym na 
specyficzne trudności, z jakimi mierzą 
się te osoby (np. stres mniejszościowy, 
wykluczenie, zinternalizowana homo-
fobia). Bywa, że tożsamość, nieakcep-
towana przez innych, staje się kluczo-
wym elementem rozwoju szkodliwych 
mechanizmów np. uzależnień. 

Pracę terapeutyczną z osobą zgłasza-
jącą utratę kontroli nad chemsex warto 
rozpocząć od wysłania pacjenta/klien-
ta na badania w kierunku HIV i chorób 
wenerycznych. Później przyglądamy 
się wzorcom męskości oraz wszelkim 
stereotypom dotyczącym płci, mając na 
uwadze bardzo ważny wątek tzw. tok-
sycznej męskości (wszelkie przekonania 

dotyczące przemocowości, zahamo-
wania emocjonalnego i roli społecznej 
mężczyzn). Koniecznie należy przyjrzeć 
się kwestii akceptacji tożsamości osoby 
przez jej/jego rodzinę i przyjaciół. Waż-
ne są: zbadanie stosunku pacjenta do 
własnego ciała i poczucia atrakcyjności, 
wywiad seksuologiczny (przede wszyst-
kim odpowiedzi na pytania: ,,Kiedy mia-
łeś ostatni seks na trzeźwo? Jak wyglą-
dał? Jak się czułeś?”), pogłębianie tematu 
wstydu, samotności i trudności w byciu 
blisko, używanie innych i dawania się 
używać przez innych, stres mniejszościo-
wy (również wewnątrz społeczności!), 
zadanie sobie pytania (często bez jasnej 
odpowiedzi): ,,Co było pierwsze, seks 
czy narkotyki?. Istotne jest wzmacnianie 
przymierza terapeutycznego i szukanie 
dodatkowych miejsc, w których osoba 
może uzyskać pomoc w ramach grup 
samopomocowych, wsparcia i terapeu-
tycznych, wysyłanie na tzw. męskie kręgi, 
polecanie specjalistycznej i wzmacnia-
jącej literatury oraz filmów, poszerzenie 
wiedzy o kulturze LGBTQ+, rozwijanie 
pozytywnej identyfikacji z MSM, praca 
z PTSD, skutkami traumy przemocy, nad-
użycia seksualnego. 

Ponieważ użytkownicy chemsex 
często mówią, że na pewnym etapie 
utraty kontroli nad substancjami i/lub 
kompulsjami seksualnymi tracą moż-
liwość rozróżniania zwykłego napię-
cia od napięcia seksualnego, ten wą-
tek wydaje się być dodatkowo ważną 
do zgłębienia kwestią, a może nawet 
celem terapeutycznym samym w so-
bie. Podobnie istotne jest przyjrzenie 
się poczuciu omnipotencji seksualnej, 
którą można osiągnąć po określonych 
substancjach, a która napędza kom-
pulsję seksualną, oraz odpowiedź 
na pytanie, jaką funkcję spełnia seks 
w życiu naszego pacjenta. Ogranicze-
nie ryzyka/redukcja szkód ma bardzo 
duże znaczenie w pracy z osobą sto-
sującą chemsex. Warto wprowadzać 
elementy psychoedukacji dotyczące 
metod zabezpieczenia np. przedsta-
wić możliwość stosowania PrEP, czy-
li profilaktyki przedekspozycyjnej 
(Pre-exposure Prophylaxis – PrEP) 
polegającej na przyjmowaniu leków, 
które mogą uchronić przed zakaże-
niem HIV. PrEP to przyjmowanie raz 
dziennie jednej tabletki zawierającej 
dwa leki przeciw HIV (tenofowir + 
emtrycytabina). 

Pacjentom/klientom oraz tera-
peutom i osobom sojuszniczym bar-
dzo polecam stronę https://chemsex.
pl/, na której można znaleźć wszel-
kie informacje dotyczące np. bez-
pieczniejszego używania GHB/GBL, 
ważne kontakty i numery telefonów 
w przypadku pilnej potrzeby pomocy 
oraz stronę http://www.prep.edu.pl/ 
z wszelkimi informacjami dotyczący-
mi profilaktyki przedekspozycyjnej. 
Dodatkowo, w Poznaniu, w ramach 
działań Grupy Stonewall, organizacji 
działającej na rzecz osób LGBT, po-
wstała grupa wsparcia RESTART dla 
osób uzależnionych lub podejmują-
cych ryzykowne zachowania (w tym 
dla osób, które zauważyły, że straciły 
kontrolę nad chemsex), którą mam 
przyjemność współprowadzić. 
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Już ponad rok znaj-
dujemy się wszyscy 
w sytuacji, którą spo-

kojnie można określić 
czasem permanentnego 
kryzysu. Wszechobec-
ny i niewidzialny wirus 
w sposób dla wielu z nas 
nieprawdopodobny zmie-
nia prawie wszystko, co 
do tej pory wydawało 
się normalnością, prze-
widywalnością i bezpie-
czeństwem, co podlegało 
kontroli. Codziennie do-
wiadujemy się o ludzkiej 
bezradności, poczuciu 
wyczerpujących się sił, 
aby wykrzesać z siebie 
wiarę i energię do dzia-
łania, rezygnacji i utracie 
nadziei, że nadrobimy 
straty, oraz lęku przed jutrem. Taka sytu-
acja w sposób oczywisty zwiększa obcią-
żenia zdrowotne i społeczne, zwłaszcza 
u osób uzależnionych. Stanowi ona też 
swoiste wyzwanie dla wszystkich spe-
cjalistów zajmujących się terapią osób 
używających substancji psychoaktyw-
nych – uzależnionych i zagrożonych uza-
leżnieniem, a także osób uzależnionych 
behawioralnie.

Wyzwanie to nabiera szczególnej 
wagi, jeżeli uświadomimy sobie, że każ-
dy kryzys stwarza wiele zagrożeń, ale 
także daje szansę na dokonanie zmian. 
Przyjmując taki punkt widzenia, można 
by oczekiwać, że w obliczu pandemii 
COVID-19 zacznie się szukać nowych 
rozwiązań w pracy terapeutycznej z oso-

bami uzależnionymi, modyfikować me-
tody zapobiegania i terapii, wprowadzać 
nowe sposoby specjalistycznej pomocy.

Polska Federacja Społeczności Te-
rapeutycznych zwróciła się z prośbą do 
superwizorów o podzielenie się infor-
macjami dotyczącymi pracy psychotera-
peutów uzależnień, którzy uczestniczyli 
w regularnych, choć zdalnych, sesjach 
superwizyjnych w okresie ostatnich sze-
ściu miesięcy. Byli to przede wszystkim 
psychoterapeuci pracujący w placów-
kach leczenia, terapii i rehabilitacji uza-
leżnień od substancji psychoaktywnych, 
(głównie narkotyków) zarówno w syste-
mie ambulatoryjnym jak i stacjonarnym, 
z terenu całej Polski. Gromadzone infor-
macje dotyczyły problemów, jakie zgła-
szały osoby uzależnione, pojawiających 

się w związku z pandemią 
trudności w pracy tera-
peutycznej, koniecznych 
zmian w relacjach z pa-
cjentami uzależnionymi, 
spostrzeżeń, refleksji, 
pomysłów i osobistych 
odkryć.

Mamy nadzieję, że 
przedstawione tu do-
świadczenia z codziennej 
pracy specjalistów,  prakty-
ków, w czasach pandemii 
przydadzą się wszystkim, 
którzy pomagają uzależ-
nionym, staną się inspira-
cją dla nowych rozwiązań 
i działań, a przede wszyst-
kim dadzą poczucie, że 
przynajmniej zawodowo 
nie jesteśmy sami. Poniżej 
przedstawiamy podsumo-

wanie informacji zebranych w prowadzo-
nych rozmowach. 

AMBULATORIA W NOWEJ 
SYTUACJI

Wielu specjalistów psychoterapii 
uzależnień zwracało uwagę na pro-
blem dostępności do usług specja-
listycznych (terapii indywidualnej 
i grupowej oraz poradnictwa) reali-
zowanych przez placówki ambulato-
ryjne, czyli poradnie uzależnień. Ich 
zdaniem sporo niepokoju i poczucia 
osamotnienia wywołał u pacjentów, 
zwłaszcza na początku pandemii, 
całkowity zakaz świadczenia usług 
terapeutycznych bezpośrednio w po-
radniach. Praktycznie z dnia na dzień 

Jolanta Łazuga – Koczurowska
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terapeuci stracili kontakt ze wszystki-
mi pacjentami. 

Po stopniowym wprowadzaniu tera-
pii online ponowny kontakt z pacjenta-
mi wcale nie był łatwy. Wielu pacjentów 
nie miało informacji o możliwości skon-
taktowania się z terapeutą drogą elektro-
niczną. Odnowienie relacji możliwe było 
dopiero po wykonaniu przez terapeutę  
telefonu do pacjenta i zaproponowaniu 
terapii online. 

Wielu terapeutów zwracało uwagę, 
że często osoby uzależnione nie miały 
możliwości lub nie wykazywały chęci 
korzystania z internetu. Rozmowa te-
lefoniczna okazała się wygodniejszym 
sposobem. Ciekawym spostrzeżeniem 
jest fakt, że telefoniczną formę kontaktu 
częściej wybierały osoby, które zgłasza-
ły się do poradni po raz pierwszy lub 
te, które były słabiej zmotywowane do 
pracy nad swoim uzależnieniem. Szyb-
ciej „odnawiały” kontakt z terapeutami 
osoby, które uczestniczyły w terapii już 
przez dłuższy czas. 

Terapeuci zauważyli też, że im bar-
dziej powszechna okazywała się moż-
liwość korzystania z terapii online, tym 
więcej osób uzależnionych zgłaszało się 
na takie spotkania. Zdaniem terapeu-
tów, zdalny kontakt ośmielał zwłaszcza 
te osoby, którym trudno było się zdecy-
dować na osobiste przyjście do porad-
ni. Wielu pacjentów podkreślało zalety 
spotkań przez internet, takie jak: brak 
konieczności wychodzenia z domu, 
większa anonimowość. Kontakt interne-
towy jest, zdaniem pacjentów, bardziej 
bezpieczny i intymny, co głównie przeja-
wiało się w większej otwartości na temat 
poruszanych osobistych problemów. 

Wśród pacjentów najwięcej niepo-
koju budziły kwestie związane z próba-
mi odstawienia dotychczas używanych 
substancji. Izolacja społeczna, zdaniem 
terapeutów, wyzwala też u osób uza-
leżnionych napięcie przejawiające się 
zwiększoną konfliktowością i drażliwo-
ścią w kontaktach z osobami przebywa-
jącymi w otoczeniu pacjenta, co z kolei 
stanowiło często pretekst do nawrotu 
picia czy ćpania. Dlatego ważnym, zada-
niem terapeutów pracujących zdalnie, 
jest podtrzymywanie motywacji uzależ-
nionych pacjentów i ich mobilizacja do 
działań, które pozwolą przetrzymać czas 
izolacji. Wymaga to jednak  nowego 
podejścia do kontaktu terapeutycznego 
z pacjentem uzależnionym. Być może ta 

mniej stosowana forma pracy z pacjen-
tem poszerzy, nawet po zakończeniu 
pandemii, ofertę usług świadczonych 
w stosunku do osób uzależnionych. 

Inaczej wygląda zdalne prowadze-
nie terapii grupowej. Aktualnie terapeu-
ci preferują grupy psychoedukacyjne 
lub zadaniowe. Jak twierdzą, psychote-
rapia grupowa online nie do końca po-
zwala na śledzenie procesu grupowego 
i jako taka wydaje się mało skuteczna. 
Opracowanie koncepcji pracy grupowej 
z pacjentami uzależnionymi w systemie 
zdalnym to kolejne wyzwanie dla osób 
pomagających osobom uzależnionym. 

Wszyscy terapeuci zgodnie stwier-
dzili, że niezależnie od stylu i jakości 
pracy online najważniejszy jest stały 
życzliwy kontakt z pacjentami pozosta-
jącymi w izolacji. Ważne jest też urucho-
mienie poradnictwa online dla rodzin 
i bliskich osób uzależnionych. Stale 
jeszcze brakuje takich możliwości, choć 
obecnie usługi terapeutyczne online 
prowadzone są przez większość poradni 
uzależnień na terenie całego kraju.

PROBLEMY 
I WYZWANIA PLACÓWEK 
STACJONARNYCH

W placówkach stacjonarnych okres 
pandemii spowodował zmiany głów-
nie organizacyjne i administracyjne. 
Wytyczne ministerialne wymagały 
wprowadzenia nowych przepisów 
sanitarnych, przeszkolenia persone-
lu i zmiany warunków przyjmowania 
nowych pacjentów na terapię. Wpro-
wadzono zakazy dotyczące kontak-
tu pacjentów z osobami z zewnątrz 
(w tym z rodzicami), wyjazdów na 
przepustki oraz zakaz opuszczania 
ośrodka. Te obostrzenia spowodo-
wały, zwłaszcza w pierwszym okresie 
pandemii, wzrost frustracji i napięcia 
wśród pacjentów. Jednak fakt, że pozo-
stawało się w grupie i miało możliwość 
poruszania się po terenie ośrodków, 
uprawiania aktywności sportowej i re-
kreacyjnej sprawił, że nie zanotowa-
no zwiększonej liczby samowolnych 
wyjazdów czy rezygnacji z terapii. Do 
tego zintensyfikowane programy tera-
pii, zwłaszcza te, które dotyczyły zajęć 
rozwojowych i twórczych, pozwoliły 
utrzymać pacjentów w terapii i prowa-
dzić ją z sukcesem. 

Największą trudność, głównie 
w ośrodkach młodzieżowych, sprawiało 

pogodzenie zdalnej nauki szkolnej z wy-
maganiami programu terapeutycznego.

Poważnym problemem okazał się, 
i nadal jest, utrudniony dostęp do stacjo-
narnego lecznictwa. Wiele osób oczeku-
je w kolejkach na przyjęcie do ośrodków, 
ponieważ procedury przyjęcia stały się 
bardziej skomplikowane. Każdy pacjent 
musi mieć bowiem negatywny test na 
Covid-19, skierowanie od specjalistów 
(co w związku z udzielaniem świadczeń 
online jest utrudnione) oraz w niektó-
rych placówkach przejść dziesięcio-
dniową kwarantannę. Sytuacja taka 
powoduje, że wiele osób rezygnuje ze 
stacjonarnej terapii. Zdaniem terapeu-
tów pracujących w ośrodkach stacjo-
narnych, problemem jest zmniejszająca 
się liczba wolontariuszy chętnych do 
pracy w tych placówkach oraz dylematy 
kadry terapeutycznej dotyczące zwłasz-
cza poglądów poszczególnych członków 
zespołów terapeutycznych na kwestie 
własnego bezpieczeństwa, stosowanych 
ograniczeń osobistych swobód, itd. Na-
tomiast pacjenci ośrodków stacjonar-
nych najczęściej zgłaszają obawy doty-
czące perspektyw usamodzielnienia się 
(co będzie możliwe po zakończeniu te-
rapii, jak znaleźć pracę, czy będzie moż-
liwość dalszego kształcenia, itp.).

Eksperci podkreślają, że pandemia 
jest złym czasem dla osób uzależnio-
nych, a „wzrost liczby osób uzależnio-
nych może być ukrytym kosztem pan-
demii oraz związanych z nią ograniczeń 
aktywności społecznej, izolacji i niepo-
koju o bezpieczeństwo ekonomiczne” 
(Puls Medycyny https://pulsmedycyny.
pl/ 06.02 2020). Nam pozostaje mieć 
nadzieję, że nasze zaangażowanie i po-
święcenie w codziennej pracy z osoba-
mi uzależnionymi koszty te znacznie 
ograniczy.

W imieniu Polskiej Federacji Spo-
łeczności Terapeutycznych dziękuję 
wszystkim koleżankom i kolegom, któ-
rzy mimo trudnego czasu podzielili się 
z nami swoimi doświadczeniami.

JOLANTA 
ŁAZUGA – KOCZUROWSKA

Psycholog kliniczny, 
specjalistka terapii 
uzależnień. Wieloletnią 
przewodniczącą Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia 
MONAR, obecnie 
przewodniczącą Polskiej 
Federacji Społeczności 
Terapeutycznych.
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Mamy za sobą wszyscy niezwy-
kle trudny czas pandemii. Równie 
trudny dla dorosłych, jak i dzieci 
czy młodzieży. Czy dziś ma ona ta-
kie same problemy jak wcześniej?

Zmieniło się sporo. Wielu terapeutów 
dostrzega, że dzieci i młodzież w ostatnim 
roku odeszła od uzależnień chemicznych, 
zamieniając je na behawioralne, a kon-
kretnie uzależnienie od sieci. Przed pande-
mią dużo nastolatków trafiało do nas czy 
na szpitalne izby przyjęć po użyciu do-
palaczy, teraz to właściwie się skończyło. 
Jest za to bardzo dużo prób samobójczych 
oraz samookaleczeń.

Z czym głównie zgłaszają się mło-
dzi ludzie do poradni?

Przyprowadzają ich rodzice, oczeku-
jąc, że spowodujemy, iż nastolatek odklei 
się od telefonu czy komputera, bo jest pod-
łączony do sieci non stop. To oczywiście 
nasiliło się w pandemii, a już dzisiaj mówi 
się, że młodzież i młodzi dorośli będą 
najbardziej stratną grupą w postpande-
micznych czasach, bo im najtrudniej było 
realizować swoje rozwojowe potrzeby:  
bycia w grupie, określania, budowania 
swojej tożsamości, odrębności, co można 
robić tylko wśród innych ludzi. Nastolatki 
mogły przez ostatnie półtora roku robić to 
głównie w kontaktach online.

Czy sądzi Pani, że ta tendencja 
do odchodzenia od odurzania się 
substancjami chemicznymi, utrzy-
ma się?

Wydaje się, że nie. Właśnie teraz, 
wraz z luzowaniem obostrzeń, może 
nastąpić wielki powrót do narkotyków 
i alkoholu, widać też tendencję zażywa-
nia i eksperymentowania (bez wiedzy 
rodziców i lekarzy) przez młodych ludzi 
leków, dostępnych bez recepty lub psy-
chotropowych. Częstym celem tych dzia-

łań jest potrzeba odcięcia się od trudnej 
rzeczywistości lub dostarczenie sobie no-
wych doznań, szczególnie po pandemicz-
nym zawieszeniu. 

Można się zatem spodziewać, że 
terapeuci będą mieli mnóstwo pra-
cy z młodzieżą poranioną przez 
pandemię. Czym właściwie różni 
się ta praca od pracy z dorosłymi?

Rzeczywiście, różni się, bo świat mło-
dzieży jest bardzo odmienny od świata 
dorosłych. Zależy to od tego, na jakim 
etapie jest rozwój danego dziecka i jakiej 
substancji ono poszukuje. 

Jeżeli młody człowiek trafia do po-
radni z problemem uzależnienia czy nad-
używania środków stymulujących, czy 
takich, które mają działanie uspokajające 
albo odcinające od świata, to ja wiem, że 
jego wybór środka psychoaktywnego ma 
bardzo silny związek z jego potrzebami. 
To nie przypadek, że ktoś zażywa w spo-
sób nałogowy czy ryzykowny na przy-
kład marihuanę. Poznanie funkcji tej sub-
stancji, odkrycie, co ona protezuje danej 
osobie, jest kluczem do skutecznej pomocy. 
Żadne zakazy, czy strasznie, ze strony do-
rosłych nie działają.

Jakie potrzeby młodzi ludzie naj-
częściej  zaspokajają za pomocą 
alkoholu czy narkotyków?

Potrzeby u nastolatków mają podłoże 
indywidualne, jak i rozwojowe. Wśród 
tych rozwojowych można wskazać na 
przykład potrzebę akceptacji w grupie, 
śmiałości, potrzebę bycia wyjątkowym, 

Terapeuta pracujący z młodzieżą musi być trochę wścibski, musi mieć gotowość i ochotę na zrozu-
mienie świata młodych ludzi, ich języka i pasji – mówi Anna Kochanowska, psycholożka, psycho-
terapeutka specjalizująca się w terapii dzieci i młodzieży, specjalistka terapii uzależnień z Poradni 
Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu

TRUDNA SZTUKA DOTARCIA 
DO NASTOLATKA

UZALEŻNIENIE OD SOCIAL MEDIÓW
W badaniach na grupie 1622 osób (głównie uczniów szkół średnich i stu-

dentów) stwierdzono, że uzależnionych od FB było 3% badanych. Zauważono, 
że wszyscy użytkownicy niezależnie od wieku mogą być narażeni na proble-
matyczne korzystanie z Facebooka. W badaniach wykazano, że to uzależnienie 
wiąże się z wysokim poziomem lęku oraz gorszym funkcjonowaniem w życiu 
i radzeniem sobie z codziennymi obowiązkami, a także z wysokim poziomem 
ruminacji, czyli rozpamiętywaniem negatywnych emocji. Przeprowadzone ba-
dania pokazały, że zdrowie psychiczne, zwłaszcza wymiar emocjonalny (lęk 
i ruminacja), a także funkcjonowanie i radzenie sobie w życiu są silnie zwią-
zane z problematycznym uzależnieniem od Facebooka. Ponadto wykazano, że 
osoby o wysokiej tendencji do ruminacji należały do grupy osób uzależnio-
nych od gier komputerowych (Li i Wang, 2013). 

Źródło: Katolicki Uniwersytet Lubelski - Funkcjonowanie emocjonalne a uza-
leżnienie od Facebooka oraz jego związki ze zdrowiem psychicznym
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bardzo silną wśród młodzieży. Ważne, 
aby terapeuci pamiętali o tym, że dla 
młodych ludzi szalenie istotne jest to, by 
ktoś zauważył ich wyjątkowość, indywi-
dualność, a substancja też bywa pomo-
stem do podkreślenia tego. 

Wśród moich pacjentów jest też bar-
dzo wielu uczniów ze znakomitymi wy-
nikami w nauce, licealistów, maturzy-
stów. Oni często biorą narkotyki po to, 
aby choć na chwilę zapomnieć o presji 
wyników, bycia najlepszym, sprostania 
wymaganiom. Ciężko im sobie odpuścić, 
uznać, że od jednej trójki czy dwójki 
świat się nie zawali. Oni w weekend po-
trzebują resetu, odcięcia się od codzien-
nego napięcia. 

Oczywiście, młodzież powiela też 
wzorce domowe. Jeśli w domu było tak 
przyjęte, że w każdy weekend rodzice im-
prezowali, pili alkohol, to ich dzieci będą 
robiły podobnie, nie będą sobie wyobra-
żały weekendu bez wprowadzenia się 
w stan przyjemności chemicznej. Kiedy 
rozmawiam z moimi pacjentami, okazuje 
się, że niemal każdy ma w swojej historii 
rodzinnej kogoś uzależnionego od alkoho-

lu, osoby, które leczyły się z tego powodu, 
a nawet zmarły. 

Mimo to nastolatki zazwyczaj nie-
chętnie zgłaszają się do terapii, 
są najczęściej przyprowadzane 
przez rodziców. Jak to wygląda 
w Pani praktyce?

Tak, rzeczywiście tak jest. Nastolat-
ka zazwyczaj przyprowadza rodzic, bo 
w naturalny sposób młodzi ludzie nie 
chcą psychologicznej pomocy, częściej, 
przynajmniej na wstępnym etapie, szu-
kają pomocy wśród rówieśników. Jeżeli 
już zdarzy się, że nastolatek przyjdzie 
sam, to zazwyczaj jest to człowiek nad 
wiek dojrzały, który wie, że już sam nie 
zdoła udźwignąć swoich problemów 
i zgłasza się po pomoc, żeby przetrwać 
psychicznie. W przypadku nastolat-
ków, których przyprowadzają rodzice, 
istnieje jeszcze nadzieja na pozyskanie 
tych rodziców do terapii, na terapię ca-
łego systemu rodzinnego, bo taka forma 
pomocy w przypadku adolescentów 
sprawdza się najlepiej, jest najbardziej 
efektywna. 

Rodzice mają tego świadomość?
Rzadko, raczej przyprowadzają dziec-

ko z takim zleceniem dla nas – napraw-
cie go, zróbcie coś, bo nie da się z nim żyć. 
Jednak często w takich przypadkach, już 
w trakcie wspólnej terapii, okazuje się, że 
to nie rodzic przyprowadził nastolatka, ale 
dziecko nieświadomie przyprowadziło też 
po pomoc rodziców z ich problemami, kry-
zysem w związku i innymi trudnościami. 
Rodzina to system naczyń połączonych, 
a niestety mam wrażenie, że w ośrodkach 
dla młodzieży wciąż mało jest terapii z ro-
dzicami. Jeśli nawet młody człowiek prze-
pracuje pewne rzeczy w terapii, to często 
wraca potem do domu, w którym nic się 
nie zmienia i to dla tego nastolatka jest 
dramat, ogromny kontrast między tym, 
co jest w terapii, a tym co w domu. Z tego 
powodu zdarza się, że młodzi z terapii re-
zygnują, są szczególnie narażeni na tzw. 
wypadnięcie z procesu leczenia.

Rodzice chętnie zgadzają się na 
udział w terapii?

Najczęściej niechętnie i to jest praca do 
wykonania dla terapeuty konsultującego 
podczas pierwszej wizyty przy przyjęciu 
na terapię czy do ośrodka, żeby rodziców 
do terapii także pozyskać. Ale nawet, jeśli 
są trudności, to trzeba to robić, bo nie ma 
innej drogi. Dopóki rodzic dzwoni, przy-
wozi i odwozi dziecko, czy odwiedza je na 
oddziale stacjonarnym, dopóty można 
próbować z nim pracować. Powinna to 
być praca na pozytywach, wspierająca. 
Warto pamiętać, że rodzic przyprowa-
dzający dziecko do ośrodka znalazł się 
w szalenie trudnej sytuacji. Musi uznać 
własną bezradność, że sobie z dzieckiem 
nie poradził, jest tym zazwyczaj bardzo 
zawstydzony, przygnębiony, że musi od-
dać dziecko w ręce obcych osób. Często za-
pominamy, jak rodzicom jest ciężko w tej 
sytuacji.

Jak w praktyce powinien wyglądać 
pierwszy kontakt, na przykład, 
gdy rodzic na początku przycho-
dzi sam i zgłasza problem z dziec-
kiem albo gdy przychodzą wszy-
scy razem?

Pracuję w zespole, który stworzył 
system terapeutyczny pracy z młodzie-
żą. Stosuję rozróżnienie, że jeśli dziecko 
jest poniżej dwunastego roku życia, to na 
pierwszą konsultację przychodzą rodzice 
bez dziecka. Często bowiem między ro-
dzicami dzieją się tak trudne sprawy, że 
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dziecko nie powinno o nich wiedzieć, czy 
słuchać. Jeśli dziecko ma więcej niż dwa-
naście lat, zawsze proszę, żeby na pierw-
szą konsultację przyszli rodzice z dziec-
kiem, jeśli dziecko oczywiście chce. Dla 
nastolatka to bardzo istotne, żeby nikt 
o nim nie mówił bez niego. I jeżeli przy-
goda z terapią zaczyna się w ten sposób, 
że rodzice przychodzą sami w sprawie na-
stolatka, nie mówiąc mu o tym, to jemu 
będzie bardzo trudno przyjść na drugą 
konsultację. Będzie się zastanawiał, czy 
rodzice nie naskarżyli, czy terapeuta nie 
jest już nastawiony przeciwko niemu, itd. 
Dlatego zawsze pierwsza konsultacja od-
bywa się razem, potem druga z samym 
nastolatkiem, a trzecia, podsumowująca, 
znowu z całą rodziną.

O czym warto pamiętać, prowa-
dząc konsultacje z nastolatkiem 
i jego rodzicami?

Przez cały czas trwania terapii nasto-
latka niezwykle ważne jest dochowywa-
nie tajemnicy. Młody człowiek nie może 
mieć poczucia, że terapeuta omawia jego 
problemy z rodzicami poza jego wiedzą 
i zgodą. Z drugiej strony, terapeuta ma 
obowiązek udzielić opiekunom osoby nie-
pełnoletniej informacji na temat przebiegu 
leczenia. Dlatego ja zawsze ustalam z na-
stolatkiem, co mam powiedzieć rodzicom, 
pytam, czy mogę to w dany sposób sfor-
mułować. Nastolatek może być pewien, 
że żadna informacja z indywidualnych 
sesji z nim nie wydostanie się z gabine-
tu, z dwoma wyjątkami. Mówię jasno, 
że jeśli uznam, że coś zagraża życiu lub 
zdrowiu nastolatka, to muszę powiado-
mić rodziców. Drugi wyjątek jest wtedy, 
kiedy wspólnie z nastolatkiem uznamy, 
że warto coś rodzicom powiedzieć, że to 
ważne, wtedy ustalamy, co i jak mówimy. 
To poczucie zaufania u młodych pacjen-
tów jest niezwykle ważne, bo z mojego 
doświadczenia wynika, że jeśli zostanie 
naruszone, pacjent na terapię nie będzie 
chciał więcej przyjść, nawet do innego 
psychologa.

Co się dzieje, kiedy nastolatek nie 
chce przyjść na pierwszą konsulta-
cję razem z rodzicami?

Tak, czasami nastolatki w ogóle nie 
widzą takiej potrzeby. Wtedy zapraszam 
samych rodziców, rozmawiam z nimi 
o tym, co dzieje się w domu. Zdarza się, 
że pracuję z samymi rodzicami przez cały 
cykl terapii, ale w myśl teorii systemowej 

zmiana jednego członka rodziny wpływa 
na pozostałych i jest nadzieją na zmianę 
w całej rodzinie. Czasami i dziecko potem 
zgłasza chęć pójścia na terapię, bo widzi 
efekty u rodziców.

Bywa też pewnie tak, że nastola-
tek przychodzi do terapeuty dla 
świętego spokoju, bo rodzice ka-
zali, a w rzeczywistości nie ma 
zamiaru zmieniać czegokolwiek 
w swoim życiu…

Tego typu opór wśród nastolatków 
zdarza się bardzo często. Przychodzą 
w kapturach nasuniętych na głowę, za-
słonięci włosami, ze słuchawkami na 
uszach, całą swoją postawą wyraża-
jąc opór wobec tego, co się dzieje. Ale 
ja wiem, że opór też ma ważną funkcję 
ochronną, do czegoś nastolatkowi jest on 
potrzebny, a jak mu ten opór zabierzemy, 
to on zostanie bezbronny. Ten opór na-
leży więc raczej  zrozumieć niż pacyfiko-
wać. I kiedy my, jako terapeuci, wyraża-
my zrozumienie dla oporu, to on zaczyna 
się zmniejszać, a zwiększa się zaufanie 
i szacunek młodych pacjentów do nas 
terapeutów.

Jaki rodzaj pomocy, pracy jest 
dla nastolatków optymalny? Tera-
pia ambulatoryjna, stacjonarna, 
a może ośrodek dzienny?

Oczywiście, zależy to od sytuacji 
i stopnia uzależnienia młodego człowieka. 
Bardzo dobre efekty daje terapia grupowa 
w systemie ambulatoryjnym, ale musi być 
ona skojarzona z pracą z rodzicami. Jeżeli 
nastolatek nie ma jeszcze dużych proble-
mów z uzależnieniem, radzi sobie w szko-
le, na zajęciach, to nie warto wyrywać go 
ze środowiska. 

Bardzo ciekawą alternatywą jest też 
oddział dzienny, kiedy dziecko przychodzi 
do ośrodka na czas nauki i terapii, a popo-
łudniami wraca do domu. 

Jednak w przypadku głębokiego uza-
leżnienia chemicznego, kiedy trzeba przy-
wrócić podstawowe funkcje somatyczne 
i psychiczne, ośrodek stacjonarny, zapew-
niający czasową izolację od dotychcza-
sowego środowiska bywa najlepszym 
rozwiązaniem. 

I jeszcze raz podkreślam – każdy ro-
dzaj oddziaływania wobec dziecka musi 
być połączony z terapią rodziców. 

Cieszę się, że w szkołach psychoterapii 
zaczyna się kształcić specjalistów psycho-
terapii dzieci i młodzieży, bo na razie ta-
kich specjalistów, zarówno psychologów, 
jak i lekarzy psychiatrów, jest stanowczo 
za mało.

Czy terapeuta pracujący z nastolat-
kami powinien znać ich świat? Ro-
zumieć ich język, wiedzieć, jakiej 
muzyki słuchają, na jakich komuni-
katorach ze sobą rozmawiają?

Jak najbardziej! Ja bardzo dużo wiem 
o grach, bo moi pacjenci mi o tym opowia-
dają, dużo z nimi rozmawiam, dopytuję, 
jestem nawet czasem wścibska, bardzo 
ciekawa ich świata. Dzięki temu lepiej ro-
zumiem, co robią na przykład w świecie 
wirtualnym, przy jakich grach przesiadu-
ją samotnie, a jakie wymagają interakcji 
i kontaktu z innymi. Wiem, jakie seria-
le oglądają, a ich wybory dużo mówią 
o nich samych i ich trudnościach. Zatem 
tak, zdecydowanie warto poznawać świat 
nastolatków, jest on naprawdę bardzo 
ciekawy.
Dziękuję za rozmowę.

Rozm. AL

FOTOTERAPIA I UZALEŻNIENIE
Justin Rosenberg to znany fotograf. Jest autorem przejmujących fotogra-

fii. Trwa w trzeźwości od ponad sześciu lat. Mówiąc o swoim życiu, wskazuje 
wiele czynników, które popchnęły go do sięgnięcia po narkotyki. W styczniu 
2011 roku postanowił sprowadzić swoje życie na właściwy tor i odejść od 
używek. Od tamtego czasu wszystko się zmieniło. 

Seria, którą postanowił stworzyć, jest oddaniem dysonansu poznawcze-
go, w którym autor zdaje sobie sprawę, co powinien robić, choć to, czego 
pragnie i chce, jest kompletnie inne. Wiąże się to z jego starymi nawykami 
i sposobem życia, do którego przywykł. Justin zdaje sobie sprawę ze zjawiska, 
które występuje w jego umyśle, ale też  wie, że życie składa się z wyborów. Ma 
świadomość, że nie należy się bać zmian, a  wytrwanie w swoich postanowie-
niach sprawi, że będzie silniejszy. 

Justin Rosenberg , Photographer (@jsrphotos) • Zdjęcia i filmy na Instagramie 
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Tym, co bywa rozwojowo natu-
ralne dla nastolatka, jest dą-
żenie do poszerzania własnej 

autonomii, niejednokrotnie burzliwe. 
Młody człowiek może się w nie anga-
żować wtedy, gdy jego rodzina stanowi 
dość stabilne, bezpieczne i przyjazne 
otoczenie, by unieść ciężar buntu na-
stolatka. Niesubordynacja, negowanie 
dotychczasowych autorytetów, testo-
wanie granic, krytycyzm względem 
świata dorosłych, koncentracja na 
własnych przeżyciach, orientacja na 
grupę rówieśniczą i nadawanie bardzo 
wysokiego priorytetu temu, jakim się  
jest w oczach rówieśników, a do tego 
niezwykle intensywne reakcje emo-
cjonalne – zarówno pozytywne, jak 
i negatywne – paradoksalnie, wszystko 
to może się wydarzać pod warunkiem 
życzliwości, stabilizacji i konsekwencji 
w systemie rodzinnym. 

Im bardziej optymalne warunki 
w rodzinie pochodzenia, tym bardziej 
młody człowiek może sobie pozwolić 
na bycie „trudnym” – zbuntowanym 
nastolatkiem skoncentrowanym na dy-
namicznym świecie własnych przeżyć. 
Procesy rozwojowe pchają nastolatka 
ku światu, czyniąc to, co nowe, szcze-
gólnie atrakcyjnym. Dynamiczny roz-
wój neuronalny w okresie adolescencji 
prowadzi nie tylko do istotnego wzro-
stu postrzeganej atrakcyjności grupy 
rówieśniczej oraz nieznanych dotąd 
doświadczeń, lecz także do niedosza-
cowywania ryzyka. 

Tę triadę konsekwencji procesów 
rozwojowych możemy zaobserwować 
u niemal wszystkich społecznych ssa-

Monika Tarnowska

W czasie terapii ekran, będący pułapką nadmiernie angażującą uwagę młodego człowieka i blokującą 
rozwój zasobów służących radzeniu sobie z napięciem, może być także furtką do budowania kontaktu

TERAPEUTYCZNA PRACA 
Z NASTOLATKAMI 
NADMIERNIE KORZYSTAJĄCYMI 
Z EKRANU

ków – sprzyja ona rozwojowi umiejęt-
ności niezbędnych do samodzielnego 
przetrwania, lecz przede wszystkim 
wspiera proces separacji od rodziny po-
chodzenia, zmniejszając ryzyko spło-
dzenia potomstwa z kimś spokrewnio-
nym (Johnson, Blum i Giedd, 2009). 

UWAŻNY OPIEKUN
W postrzeganiu okresu adolescen-

cji przez pryzmat tendencji nastolatka 
do wyrywania się ku światu, zasilanej 
procesami natury biologicznej, spo-
łecznej i kulturowej, umykać może 
znaczenie relacji z opiekunami jako 
swoistego stabilnego gruntu, bez któ-
rego proces autonomizacji młodego 
człowieka nie może się naturalnie roz-
wijać. Obecność opiekuna, jego uważ-
ność, dbanie o to, by rozwój autonomii 
nastolatka przebiegał stopniowo – sto-
sownie do poziomu dojrzałości mło-
dego człowieka – to niezwykle istotne 
zasoby pomocne w zdrowym radzeniu 
sobie z trudami okresu dojrzewania. 

Tymczasem, zachodzące w Pol-
sce w ostatnich dekadach gwałtowne 
przemiany społeczno-ekonomiczne 
prowadzą do takich niekorzystnych 
zjawisk jak: wzrastające nierówności 
społeczne, szybsze tempo życia, wyso-
ki poziom rywalizacji i stresu, a także 
wydłużający się czas pracy. 

Zjawiska te dla bardzo wielu dzieci 
i nastolatków oznaczają ograniczony 
dostęp do uważnego, obecnego w rela-
cji opiekuna. W rezultacie wzrasta licz-
ba dzieci i młodzieży doświadczają-
cych zaburzeń zdrowia psychicznego 
(Woynarowska i Oblacińska, 2014). Jed-

nym z objawów tego stanu rzeczy jest 
coraz większa grupa młodych ludzi 
nadmiernie korzystających z ekranu. 
Indywidualna ścieżka prowadząca 
danego młodego człowieka do nad-
używania ekranu jest, rzecz jasna, nie-
powtarzalna – wynika z interakcji czyn-
ników biologicznych (biologicznego 
wyposażenia, z jakim młody człowiek 
przyszedł na świat) i środowiskowych 
(wśród których jakość relacji z opie-
kunami, a następnie z rówieśnikami, 
mają szczególnie istotne miejsce). Tym 
niemniej w terapeutycznej pracy z na-
stolatkami nadmiernie korzystającymi 
z ekranu zauważyć można pewne pra-
widłowości, które warto uwzględnić 
przy planowaniu, a następnie monito-
rowaniu interwencji terapeutycznej. 

Ekran przykuwa uwagę młode-
go człowieka, co prowadzi do tego, że 
nastolatek nie rozwija umiejętności 
koncentrowania się na własnych we-
wnętrznych stanach. Intensywne ko-
rzystanie z ekranu zakłóca ponadto 
zdolność do hamowania zachowań 
– do mówienia sobie „stop” i wycofy-
wania zaangażowania z danej czynno-
ści (Paulus i in., 2019). Z jednej strony 
nadmiernie korzystającemu z ekranu 
nastolatkowi bardzo trudno jest for-
mułować odpowiedzi na pytania o jego 
odczucia, potrzeby, intencje, czy moty-
wy, z drugiej zaś – perspektywa rezy-
gnacji z jego używania jest dlań nie-
zwykle napinająca. 

W terapeutycznym kontekście 
spotykamy się zatem z kimś, kto nie 
potrafi (a często także nie chce) rozma-
wiać o własnym wewnętrznym świecie, 
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a zarazem jest silnie zmotywowany do 
tego, by w dalszym ciągu intensywnie 
korzystać z ekranu. Jeśli uda nam się 
zbudować sojusz z tym młodym czło-
wiekiem i jeżeli skorzysta on z pracy te-
rapeutycznej w taki sposób, że rozwinie 
umiejętność werbalnej symbolizacji 
własnego doświadczenia, to z czasem 
zapewne dowiemy się, czemu służyło 
nadmierne korzystanie z ekranu. 

Bywa tak, że dowiadujemy się 
wówczas o napięciach w systemie ro-
dzinnym. Trudno było sobie z nimi 
radzić, ponieważ nikt dorosły nie wy-
jaśniał w sposób dopasowany do dzie-
cięcych potrzeb panującej w domu 
sytuacji i nie wspierał dziecka w ade-
kwatnym nazywaniu jego doświad-
czeń związanych z tym, co wydarzało 
się w rodzinie. 

Zdarza się też tak, że dowiaduje-
my się o przemocy rówieśniczej, której 

młody człowiek doświadczał, nie mo-
gąc liczyć na skuteczną interwencję do-
rosłych. Zazwyczaj pojawiają się infor-
macje o różnych formach odrzucenia 
i/lub opuszczenia wywołujących silne 
napięcie, względem którego nastolatek 
był bezradny. Ekran pojawia się w tym 
kontekście jako sposób na dystanso-
wanie się od raniącej rzeczywistości, 
jako substytut sprawczości oraz do-
świadczanej w relacjach akceptacji, 
które, trudne do osiągniecia w realnym 
życiu, w świecie wirtualnym okazały 
się dostępne. 

PO CO TEN EKRAN?
Zanim jednak znajdziemy się 

w kontakcie z młodym człowiekiem 
na takim etapie relacji, na którym 
wspólnie odkryjemy, czemu służyło 
zatapianie się w wirtualnej rzeczywi-
stości, warto przyjąć, że nadmierne 

korzystanie z ekranu pełni jakąś funk-
cję – zazwyczaj związaną z regulowa-
niem poziomu własnego pobudzenia. 

Jeśli ekran stał się tym, w czym na-
stolatek znajduje sposób na kojenie 
napięcia, to za naturalny należy uznać 
jego sprzeciw wobec pomysłu zaprze-
stania korzystania z ekranu. Dopóki 
młody człowiek nie rozwinie innych, 
bardziej adaptacyjnych strategii ra-
dzenia sobie ze stresem, będzie się 
bronił przed utratą dostępu do dotych-
czasowych dezadaptacyjnych strategii 
regulowania poziomu napięcia. 

Tymczasem ekran, poprzez sku-
pianie uwagi nastolatka na zewnątrz, 
zakłóca rozwój zdolności do myślenia 
o własnych wewnętrznych stanach, 
a co za tym idzie – do ich nazywania 
i wyrażania, blokując w ten sposób 
rozwój adaptacyjnych strategii regulo-
wania poziomu napięcia opierających 
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się na samoświadomości, samoak-
ceptacji i asertywnym wyrażaniu wła-
snych odczuć, potrzeb i oczekiwań 
w relacjach. 

Spotykając się z nastolatkiem 
nadmiernie korzystającym z ekranu, 
stajemy zatem przed pytaniem o to, 
w jaki sposób możemy nawiązywać 
z nim sojusz terapeutyczny – jak bu-
dować relację z kimś, kto na pytania 
o wewnętrzne stany odpowiada „Nie 
wiem” i kto deklaruje, że nie jest gotów 
do rezygnacji z korzystania z ekranu? 

Okazuje się, że ekran – będący 
pułapką nadmiernie angażującą uwa-
gę młodego człowieka i blokującą 
rozwój zasobów służących radzeniu 
sobie z napięciem, może być także 
furtką do budowania kontaktu. Za-
zwyczaj bowiem to właśnie, co dzieje 
się w wirtualnej rzeczywistości, na 
tyle angażuje nastolatka, że jest on 
gotów uczynić to tematem rozmowy. 
Choć rozmawianie np. o komputero-
wej grze: jej postaciach, muzyce, gra-
fice i strategiach pokonywania prze-
szkód, nie wydaje się tym, o czym 
terapeuta miałby ochotę rozmawiać 
ze swoim klientem, to jednak właśnie 
tą ścieżką terapeuta może dostać się 
do świata wewnętrznych przeżyć na-
stolatka. W rzeczywistości wirtualnej 
to nastolatek pełni rolę eksperta, a te-
rapeuta – laika. Laik pytający z za-
ciekawieniem i gotowy do słuchania 
może stworzyć warunki, w których 
młody człowiek zacznie z zaangażo-
waniem opowiadać o tym, co dla nie-
go jest w wirtualnej rzeczywistości 
ważne, co go w niej zaciekawia, przy-
ciąga, ekscytuje, a co drażni, martwi 
lub niepokoi. 

Rozmawiając o wirtualnej rzeczy-
wistości, symbolicznie „przysiada-
my się” do nastolatka: wchodzimy – 
w roli gościa szanującego przestrzeń 
gospodarza, do świata, który młodego 
człowieka angażuje, a tam – poprzez 
obecność, empatię, bezwarunkowe 
pozytywne nastawienie i autentycz-
ność, mamy szansę zbudować rela-
cję. Umiejętność budowania realnej, 
ciepłej, opartej na wzajemnym sza-
cunku relacji ma szczególne znacze-
nie dla skuteczności terapii dzieci 
i młodzieży (Karver, De Nadai, Mona-
han i Shirk, 2018). Niezwykle istotna 
jest tu umiejętność pracy aktywnej, 
a zarazem niedyrektywnej, ponieważ 

doświadczanie presji podnosi po-
ziom reaktancji u nastolatków, a to 
z kolei nasila ich trudności z obszaru 
zdrowia psychicznego (por. np. Van 
Petegem, Soenens, Vansteenkiste 
i Beyers, 2015). 

Generalnie, empatia terapeuty 
wobec perspektywy klienta, w po-
łączeniu z umiejętnością pracy nie-
konfrontacyjnej sprzyja powodzeniu 
interwencji oferowanych osobom 
ambiwalentnym wobec zmiany, 
w tym osobom uczestniczącym w te-
rapii niedobrowolnie, w poczuciu ze-
wnętrznej presji – co jest nierzadkim 
zjawiskiem w obszarze terapii uzależ-
nień (por. np. Norcross, Krebs i Pro-
chaska, 2011) i co szczególnie często 
obserwujemy u nastolatków podej-
mujących terapię z powodu nadmier-
nego korzystania z ekranu. 

WRACAJĄC DO REALNEGO 
ŚWIATA

Zbudowanie wysokiej jakości re-
lacji terapeutycznej z nastolatkiem 
nadmiernie korzystającym z ekranu 
stwarza warunki, w których uczy się 
on adekwatnego nazywania wła-
snych doświadczeń, rozumienia i ak-
ceptowania własnych emocji, a także 
korzystania z nich jako istotnych źró-
deł informacji o własnych potrzebach 
oraz możliwych kierunkach działań 
służących realizacji potrzeb. To na 
tym etapie pracy zazwyczaj mamy 
szanse wspólnie odkryć przyczyny, 
dla których nastolatek nadmiernie 
korzystał z ekranu. 

Wiedza o tym, jakie elementy 
otaczającej nastolatka rzeczywistości 
wywołują w nim silne napięcie, po-
zwala na koncentrowanie się w pracy 
terapeutycznej na poszukiwaniu in-
nych, bardziej adaptacyjnych, aniżeli 
„wsiąkanie w ekran”, strategii radze-
nia sobie z nimi. Różne formy od-
rzucenia i/lub opuszczenia, w jakich 
często odkrywamy pierwotną przy-
czynę nadmiernego korzystania 
z ekranu przez młodego człowieka, są 
doświadczeniami możliwymi do kon-
struktywnego przetworzenia w kon-
tekście wypracowanych przy użyciu 
relacji terapeutycznej zasobów. Tym, 
co może w efekcie nastąpić, jest anga-
żowanie się nastolatka w dążenie do 
poszerzania własnej autonomii w re-
alnym świecie, czemu niejednokrot-

nie towarzyszą napięcia w systemie 
rodzinnym. 

Terapeutyczna praca z nastolat-
kami nadmiernie korzystającymi 
z ekranu nie różni się zatem od pracy 
z młodymi ludźmi doświadczającymi 
innych rodzajów trudności pod wzglę-
dem konieczności obejmowania uwa-
gą nie tylko młodego człowieka, lecz 
także jego bliskich, z nastawieniem 
na doposażanie opiekunów nastolat-
ka w wiedzę i umiejętności przydatne 
w procesie wspierania korzystnych 
zmian w jego funkcjonowaniu.

DR MONIKA TARNOWSKA
Psycholog , psychoterape-
uka. Wykłada na SWPS. 
Koordynatorka Poradni 
Zdrowia Psychicznego dla 
Dzieci i Młodzieży INTRA.
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DRUGA TWARZ
Antek przyszedł na pierwsze spo-

tkanie „zabunkrowany” z każdej stro-
ny: grzywka na oczach, kaptur na gło-
wie i maseczka szczelnie zasłaniały 
niemal całą twarz. Do propozycji, aby-
śmy odchylili na chwilę maseczki, aby 
się poznać, zobaczyć swoje twarze, 
podszedł bardzo niechętnie. „Wolę, jak 
inni mnie nie widzą, mam nadzieję, że 
jeszcze długo tak zostanie”. Na pytanie 
o obawy przed zarażeniem wirusem 
machnął lekceważąco ręką: „nieee, 
tym się wcale nie przejmuję, nie chcę, 
żeby inni widzieli moją twarz”.

Rok życia w ekstremalnych, nie-
przewidywalnych warunkach pande-
mii wpłynął na zmianę kondycji psy-
chicznej wszystkich: dorosłych, dzieci 
i młodzieży. Gdyby ktoś powiedział 
nam rok temu, że z niektórymi pacjen-
tami będziemy pracować przez kilka 
miesięcy w maseczkach, nie uwierzyli-
byśmy i uznalibyśmy to za absurdalne. 
Jak pracować z kimś, nie widząc jego 
twarzy? Jak orientować się w jego reak-
cjach i emocjach? Dziś sposób nosze-
nia maseczki, jej kolor i kształt stają się 
źródłem informacji o pacjencie. 

Dla nastolatków eksperymentowa-
nie ze swoim wyglądem jest jednym ze 
sposobów wcielania się w nowe role, 
zaznaczaniem własnej odrębności lub 
przeciwnie – pokazywaniem przynależ-
ności do jakiejś grupy. Czasami pomaga 
się ukryć lub pozostać anonimowym, 
uniknąć określenia się, pokazania kim 
jestem, dookreślenia siebie. Z masecz-
ką trudno stanąć twarzą do świata – 
odkryć siebie, pokazać innym i znieść 
informacje zwrotne na swój temat. Nie 
wyróżniać się.

ADAPTACJA – ALE JAK SIĘ TU 
PRZYSTOSOWAĆ?

Marek, zapytany na spotkaniu, kogo 
w nowej klasie najbardziej polubił, dłu-

Aleksandra Ksokowska-Robak, Katarzyna Zeh

Jak pokazują wyniki badań, znacząco zwiększyła się liczba adolescentów, którzy zmagają się z ak-
tywnymi myślami samobójczymi, powiększa się w szybkim tempie grupa młodych osób chorujących 
na depresję, młodzież ma poważne zaburzenia snu i koncentracji uwagi. Co takiego się dzieje?

ZDALNE ŻYCIE NASTOLATKA
go się zastanawia. W końcu odpowiada 
„nie wiem”. Dalsza rozmowa ujawnia, że 
naprawdę nie wie, bo nie zna swoich 
kolegów i koleżanek. Przez te kilka tygo-
dni dojazdów do szkoły rozpoznał trasy 
tramwajowe, układ sal, zorientował się, 
który nauczyciel na co najbardziej zwra-
ca uwagę, i poznał imiona kilku osób 
z klasy. Na resztę zabrakło czasu.

W zmieniających się warunkach 
najlepiej radzą sobie osoby, które mają 
wykształcone dobre mechanizmy ada-
ptacyjne. To ci, którzy korzystają z wcze-
śniejszych doświadczeń. Jednak  takich 
doświadczeń związanych z epidemią 
zdecydowana większość z nas nie miała 
nigdy. Ta zmiana jest zbyt duża. 

Dla wielu nastolatków, szczegól-
nie tych rozpoczynających naukę 
w nowych szkołach, życie społeczne 
zamarło. Stare znajomości „posypa-
ły się”, a nowe nie zostały na tyle sil-
ne i utrwalone, żeby dawały oparcie. 
W naturalnym rytmie adaptacji mamy 

czas, aby po kolei (czy też równolegle) 
przyglądać się rówieśnikom oraz oswa-
jać szkolne wymagania i zasady – te 
pisane i niepisane, tworzyć więzi wyni-
kające ze wspólnoty „szkolnej niedoli”, 
wspólnych pasji i zainteresowań. 

Dla wielu osób pierwsze tygodnie 
w nowej szkole to jeszcze nie czas na 
spotkania po lekcjach. Natomiast wspól-
ny czas spędzony w czasie lekcji i przerw, 
powierzchowne wymiany zdań typu: „ 
masz zadanie z matmy?”, „nie wyrobię 
się z tym na jutro”, „idziesz do sklepiku?”, 
pozwalają na stopniowe zbliżanie się, 
nabieranie poczucia bycia częścią grupy. 
Tegoroczni pierwszoklasiści często nie 
mieli ani możliwości pożegnania się ze 
„starą” klasą i szkołą, ani na związanie 
się z nową grupą. Młodzież „przynale-
ży” jedynie do wirtualnej klasy i grupy 
klasowej na messengerze, a im dłużej 
trwa zdalne nauczanie, tym większe są 
obawy związane z powrotem do realne-
go kontaktu.
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WYCOFANE 
ZAANGAŻOWANIE

Kinga zawsze miała dużo koleżanek 
i bardzo dbała o przyjaźnie. Z jej inicja-
tywy odbywały się spotkania i wyjścia 
na miasto. Często zapraszała znajomych 
do swojego domu. Rodzice mówili, że 
jest duszą towarzystwa. Pandemia wiele 
zmieniła. Początkowo Kinga za wszelką 
cenę chciała utrzymać kontakt – pisała, 
dzwoniła, łączyła się. Z czasem zrozu-
miała, że to ona jest jedyną inicjatorką, 
inni nie odzywają się: „nie mogą”, boją 
się, rodzice im zabraniają. Niektóre kon-
takty się pozrywały, inne przeszły do 
wirtualnego świata. Kryzys nastąpił, gdy 
nikt nie przyszedł na jej urodziny. Prze-
płakała wiele godzin w złości i rozżale-
niu. Wtedy postanowiła, że nigdy już się 
tak nie zaangażuje.

Naturalną tendencją w życiu nasto-
latków jest budowanie nowych relacji 
z rówieśnikami, zaprzyjaźnianie się, 
tworzenie „paczek”, bycie w grupie. To, 
co dzieje się obecnie z Kingą, pokazu-
je, że rytm rozwojowy został naruszo-
ny. Dziewczyna boi się zaangażować 
w nowe znajomości, jest rozżalona za-
chwianiem się tych „starych”, asekuruje 
się i chroni przed rozczarowaniem. 

Izolowanie się zaczyna być po-
wszechne. Wielu nastolatków zgłasza 
silne lęki związane z wychodzeniem 
z domu. Z naszych obserwacji wynika, 
że coraz częściej młodzież deklaruje 
niechęć do powrotu do nauczania sta-
cjonarnego, poszukuje informacji na 
temat możliwości podjęcia nauczania 
indywidualnego lub domowego. Gdy 
pomysł spotkania ze znajomymi napoty-
ka na różne trudności (nieodpowiednia 
pogoda, zamknięte kawiarnie, pizzerie 
i restauracje, obawy rodziców przed za-
praszaniem „obcych” do mieszkania), 
młodzi ludzie często wybierają pozo-
stanie w domu. Starają się przekonać 
innych i siebie, że przecież mają grupę 
klasową online i grają z przyjaciółmi z ca-
łego świata.

PORA DNIA BEZ 
ZNACZENIA?

„Zrobię to o czwartej” odpowiada Ju-
lia na zadane przeze mnie pytanie. „Ale 
czwarta właśnie minęła” – słyszy i na-
tychmiast reaguje: „O czwartej rano!”. Co 
dziewczyna chce robić o tej porze? Na-
pisze rozprawkę na język polski i pouczy 
się biologii. Jest w siódmej klasie i zależy 

jej na tych przedmiotach. Dociekania, 
dlaczego nie zrobi tego dziś wieczorem, 
ujawniają, że po powrocie do domu pój-
dzie spać. „Jestem taka zmęczona”. Obu-
dzi się około północy, by pogadać z kole-
żankami może przez godzinę, potem, jeśli 
nie będzie jej się chciało spać, to pogra na 
komputerze. „Zasnę, jak się zmęczę”. Bu-
dzik wyrwie ją z kolejnej nocnej drzemki. 
O następnym dniu myśli z przygnębie-
niem: „Bez sensu te lekcje. Nic mi się nie 
chce”. Żyje w takim rytmie (a właściwie 
bez rytmu) od kilku miesięcy.

Adolescenci to grupa, która według 
badań powinna regularnie przesypiać 
wiele nocnych godzin. Potrzebują regene-
racji w okresie burzliwego wzrostu i prze-
mian. Jednak „od zawsze” osoby w tym 
wieku łamały to zalecenie, „odzyskując” 
czas na kontakty z rówieśnikami i własne 
pasje kosztem snu. Zarywanie weekendo-
wych nocy przy przekonaniu, że odeśpi 
się w sobotę i niedzielę, było raczej po-
wszechne. Gdy to rozregulowanie postę-
puje, tak jak to stało się u Julii, dochodzi 
do zaburzenia rytmu dnia i nocy. Stąd już 
blisko do poważnych zaburzeń psychicz-
nych np. depresji czy zaburzeń lękowych. 

Problemy ze snem: trudności w za-
sypianiu, budzenie się w nocy czy nad 
ranem, koszmary senne, trudności w po-
rannym wybudzaniu się, sygnalizują, że 
młody człowiek nie odpoczywa dosta-
tecznie, jego mózg i układ nerwowy nie 
regenerują się w wystarczającym stop-
niu. Samopoczucie pogarsza się. Kolejny 
dzień przechodzi „na autopilocie”. Wśród 
młodych ludzi krążą pseudo-teorie, że 
„wcale nie trzeba dużo spać”, „wystarczy, 
że w nocy zasnę na cztery godziny i zro-
bię sobie drzemkę po lekcjach”, „jak śpię 
w dzień, to już nie muszę w nocy”. Ewolu-
cji nie da się oszukać. Jesteśmy zaprogra-
mowani na sen, gdy jest ciemno. To noc 
jest czasem odpoczynku po aktywnym 
dniu.

NO LIMITS
„Co mamy zrobić? Jak go/ją oderwać od 

ekranu?” – pytają zdesperowani rodzice.
Do tej pory rodzice różnie radzili so-

bie z używaniem ekranów przez dzieci. 
Limity na telefon i komputer, szlaban na 
elektronikę, odcięcie internetu. W obec-
nej sytuacji te „narzędzia wychowawcze” 
stały się dla rodziców niedostępne. Trze-
ba być online. Rodzice ponaglają swoje 
dzieci, aby włączyły komputer i zalogo-
wały się na lekcje już od samego rana. 

Jednak to, co dzieje się w trakcie oficjal-
nych godzin nauki zdalnej, jest zazwy-
czaj poza rodzicielską kontrolą. Podobno 
młodzi ludzie wynaleźli już kilkaset spo-
sobów na symulowanie swojej obecno-
ści podczas zdalnych lekcji. W tym czasie 
korzystają z mediów na wiele sposobów: 
grając, pisząc na czatach, oglądając se-
riale. Po oficjalnie skończonych lekcjach, 
aby „odpocząć”, nadal pozostają online, 
również później, w nocy,  bo to pora na 
spotkania towarzyskie. Wszelkie „zdro-
we” limity korzystania z ekranów są 
wielokrotnie przekraczane. Ekran daje 
złudzenie pozostawania w kontakcie, 
„pozwala się odstresować”, wypełnia czas 
bezsenności (jednocześnie ją nasilając). 
Nie jesteśmy jeszcze w stanie przewi-
dzieć skutków tej nielimitowanej „aktyw-
ności”, ale już teraz to jeden z głównych 
tematów poruszanych w gabinecie.

POD WYSOKIM NAPIĘCIEM
Podczas wstępnej konsultacji zawsze 

pytamy o przyczynę pojawienia się mło-
dego człowieka i jego rodziców u psy-
chologa. Ostatnio często otrzymujemy 
odpowiedź „stresuję się”. Gdy docieramy 
do sedna sprawy, okazuje się, że streso-
wanie może oznaczać: smucenie się, 
niekiedy złoszczenie, czasami napięcie 
w ciele niewiadomego (jeszcze) pocho-
dzenia czy nazwanie sytuacji zmagania 
się z nadmiarem spraw w jednym cza-
sie lub niepewność przed spotkaniem 
z dawno niewidzianymi „na żywo” 
znajomymi.

Każdy z szukających pomocy nasto-
latków próbuje na różne sposoby pora-
dzić sobie z odczuwanym nadmiernym 
stresem. Chce zredukować nieprzyjem-
ne odczucia. Można z całą pewnością 
stwierdzić, że ktoś, kto ma naście lat, 
korzysta z już przetestowanych sposo-
bów, takich, które w przeszłości dawały 
ulgę. Problem pogłębia się, gdy młody 
człowiek w specyficznych warunkach 
pandemii nie używa sposobów, które są 
konstruktywne i ogólnie akceptowane 
(ciepła kąpiel, rozmowa z bliskimi, cze-
kolada, obejrzenie ulubionego serialu) 
lub nie ma do nich bezpośredniego do-
stępu (np. trening na siłowni, wyjście do 
kina, spacer po parku). Niekiedy okazuje 
się, że w tych warunkach „to nie działa” 
albo „jest za słabe”. Osoby, które reduko-
wały wcześniej napięcie poprzez alkohol 
albo różne substancje, teraz także sięgają 
po takie rozwiązania. Różnica jest taka, 
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że kiedyś się wychodziło, aby coś kupić, 
a teraz dealer często dostarcza zamówie-
nie do domu. Młodzież bardzo szybko 
„odnalazła się” w nowej rzeczywistości.

GRANICE ZAMKNIĘTE
Szesnastoletni Tomek, uczeń 

technikum, mieszka z rodzicami 
i młodszym bratem w dwupokojowym 
mieszkaniu z kuchnią. Pierwszy loc-
kdown stał się ogromnym wyzwaniem 
dla całej rodziny. Nagle okazało się, że 
w tej małej przestrzeni cztery osoby 
muszą zorganizować sobie stanowiska 
do zdalnej pracy, że wszyscy na siebie 
wpadają, że jest za dużo osób razem 
w zbyt długim przedziale czasu. Nagle 
skończył się czas w czwartki po szkole, 
gdy Tomek wcześniej kończył lekcje 
i wpadali do niego kumple albo włą-
czał głośno muzykę i odpalał kompu-
ter. Obecnie w ciągu dnia mama często 
przynosi herbatkę czy kanapeczkę i to 
jest super. Mniej podoba się, gdy ciągle 
pyta: „nie masz teraz lekcji?”, „nic wam 
nie przysłali?”. Miło też było obejrzeć 
wspólnie z rodziną film albo nawet 
zagrać w karty. Przez pierwszy tydzień 
czy dwa. Potem rodzice coraz częściej 
się kłócili, z domu nie dało się wyjść, 
a potem już nie chciało się nic.

Co oznacza dla nastolatka lock-
down? Z rzeczy miłych: to, że moż-
na dłużej pospać, cały dzień chodzić 
w piżamie lub dresie. Ma się też stały 
dostęp do lodówki. Jednak to na dłuż-
szą metę nie wystarcza. Rozwojową 
potrzebą młodzieży jest separowanie 
się od rodziców. Na co dzień nie zda-
jemy sobie z tego sprawy, ale nawet 
codzienne wychodzenie z domu do 
szkoły stanowi element tego procesu. 
Najzwyklejsze czynności, jak samo-
dzielne przemieszczanie się po mie-
ście tramwajem czy dojazd pociągiem 
do pobliskiej miejscowości,  wyjście 
z kolegami do centrum handlowego, 
na boisko lub na dodatkowe zajęcia 
z angielskiego, zostawanie samemu 
lub z rodzeństwem w domu również 
w tym pomagają. Tymczasem już od 
roku w wielu rodzinach wszyscy do-
mownicy pozostają ze sobą 24 godziny 
na dobę. Jak w takiej sytuacji zazna-
czać swoją odrębność? Wielu rodziców 
zgłasza się do psychoterapeuty, nie 
mogąc zrozumieć rozdrażnienia u swo-
ich dzieci, ciągłego przesiadywania ze 
słuchawkami na uszach, obsesyjnego 

pilnowania zakazu wstępu do pokoju. 
To zjawiska znane, ale bardzo nasilone 
w czasach pandemii.

Młodzież to grupa, która w różnych 
badaniach jest określana jako najbar-
dziej narażona na negatywne zmiany 
rozwojowe na skutek pandemii. Moż-
na to także zaobserwować w gabinecie 
psychoterapeuty. Już dziś, po roku, wi-
dać, że młodzi ludzie cierpią i odcho-
rowują ograniczoną swobodę i brak 
kontaktów z rówieśnikami. Nadzieja 
w tym, że wielu nastolatków dostrzega 
pojawiające się problemy i szuka po-
mocy. Chętniej i szybciej decydują się 
też na udział w grupowych formach 
pomocy. Spotkania w grupach tera-
peutycznych czy warsztatach często 
dają młodzieży możliwość kontaktu 
z rówieśnikami „na żywo”. Możliwość, 

by spotkać się i porozmawiać, nawet 
w maseczkach i dużej odległości, staje 
się czymś niezwykłym, czymś, co od-
różnia dzień terapii od pozostałych.

KATARZYNA ZEH
Psycholog , psychotera-
peutka dzieci, młodzieży 
i rodzin. W Poznaniu 
prowadzi psychoterapię 
indywidualną i rodzinną 
oraz grupy terapeutyczne 
dla dzieci i młodzieży.

ALEKSANDRA KSOKOWSKA-ROBAK
Psycholog , psychotera-
peutka dzieci, młodzieży 
i rodzin. W Poznaniu 
prowadzi psychoterapię 
indywidualną i rodzinną 
oraz grupy terapeutyczne 
dla dzieci i młodzieży.

TELEFONY KOMÓRKOWE
Do badania wylosowano 57 szkół podstawowych odpowiednio: z Katowic,  

Wrocławia, Lublina, Bydgoszczy. Znalazły się wśród nich zarówno placówki prywat-
ne jak i państwowe.  Osoby badane to dzieci w wieku  od 11 do13 lat, uczniowie 
klas szóstych oraz ich rodzice. W wytypowanej szkole badane były wszystkie klasy 
szóste. Łącznie przebadano 2161 uczniów (w tym 419 z Katowic; 588  z Wrocławia; 
571 z Lublina i 583 z Bydgoszczy) oraz 2281 rodziców badanych uczniów (tylu ro-
dziców prawidłowo wypełniło ankietę papierową).

Stwierdzono, że 3,50% uczniów z Katowic, 3,40% uczniów z Wrocławia, 3,45% 
uczniów z Bydgoszczy i 3,94% uczniów z Lublina to osoby uzależnione od telefonu 
komórkowego, przy czym większy odsetek dziewcząt (4,64% w Bydgoszczy i 4,27% 
w Lublinie) jest uzależnionych od telefonu niż chłopców (2,30% w Bydgoszczy 
i 3,60% w Lublinie) oraz większy odsetek chłopców (3,92% w Katowicach i 3,73% 
we Wrocławiu) jest uzależnionych od telefonu niż dziewcząt (3,04% w Katowicach 
i 3,04% we Wrocławiu). W podziale na szkoły publiczne i prywatne większy od-
setek uczniów szkół publicznych niż uczniów szkół prywatnych stanowią osoby 
uzależnione od telefonu komórkowego w Lublinie i w Bydgoszczy. 

Z badań wynika, że uzależnienie od telefonów komórkowych ma związek 
z uzależnieniem od Internetu i depresją. Osoba, która wykazuje symptomy uzależ-
nienia od telefonów komórkowych, jednocześnie przejawia symptomy uzależnie-
nia od Internetu i ma wyższy poziom depresji. 

Wydaje się, że młodzież nie jest na bieżąco informowana o zagrożeniach, na 
jakie może być narażona, przebywając w sieci, nie wszyscy wiedzą o skutkach nie-
właściwego korzystania z Internetu (brak szeroko zakrojonej profilaktyki, informacji 
o przyczynach, objawach i symptomach nałogowego wykorzystywania Internetu). 

W przeprowadzonych badaniach na pytanie: „Czy uczestniczyłeś kiedykol-
wiek w zajęciach profilaktycznych w zakresie zagrożeń, konsekwencji i w zakresie 
uzależnień od komputera i Internetu?”, odpowiedź twierdzącą dało: 43% uczniów 
z Katowic, 51% uczniów z Wrocławia, 46% uczniów z Lublina i 47% uczniów 
z Bydgoszczy. 

Można zatem stwierdzić, że młodzież zbyt rzadko spotyka się w szkołach z te-
matyką nałogów behawioralnych, a w szczególności z uzależnieniami od nowocze-
snych środków komunikacji czy tematyką bezpiecznego zachowania w sieci. 

Źródło: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Charakterystyka zjawiska ryzy-
kownego i problemowego korzystania z Internetu i telefonów komórkowych przez 

młodzież szkół podstawowych 
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Dorośli z FASD w zależności od 
swoich trudności funkcjonują 
w różnych środowiskach. Wie-

le cech fizycznych, mózgowych czy 
neurobehawioralnych będzie u nich 
trwać przez całe życie. Jednak niektóre 
deficyty mogą ulec zmniejszeniu lub 
zmianom (Moore, Riley, 2015). Część 
z tych osób ma poważne trudności i nie 
funkcjonuje samodzielnie, ale wiele 
posiada prawidłowy iloraz inteligencji 
i z powodzeniem pełni różne role spo-
łeczne. Wiemy też, że w grupie FASD 
powszechne są tzw. wtórne zaburzenia 
takie jak: porzucenie szkoły, kłopoty 
z prawem oraz problemy z nadużywa-
niem alkoholu i innych substancji psy-
choaktywnych. Dowiedziono także, na 
ten moment głównie w badaniach na 
zwierzętach, że dorośli z FASD mogą 
być podatni na choroby związane z za-
burzeniami odporności np. cukrzycę, 
nadciśnienie czy raka. Zatem niektó-
rzy pacjenci borykający się z uzależ-
nieniem to osoby obciążone wcze-
snymi biologicznymi mechanizmami 
utrudniającymi leczenie. Nie zawsze 
będą mieć diagnozę FASD postawioną 
w dzieciństwie. Zdiagnozowanie FASD 
w dorosłości bywa utrudnione, zwłasz-
cza u tzw. wysoko funkcjonujących 
osób bez dysmorfii. Może to wpływać 
na nasze oczekiwania względem nich 
jako w pełni sprawnych i postrzeganie 
ich zachowania jako celowego działa-
nia, podczas gdy ono wynika z uszko-
dzeń OUN.

Osoby, które pomagają uzależnio-
nym, powinny mieć podstawową wie-

dzę na temat wczesnych uszkodzeń 
poalkoholowych. Ma to znaczenie w te-
rapii uzależnień z kilku powodów. 

To temat istotny w prowadzeniu 
kobiet używających alkoholu ze wzglę-
du na profilaktykę FASD, ale także 
w prowadzeniu wszystkich osób uza-
leżnionych ze względu na ich rodzi-
cielstwo. Jak wiemy, mężczyźni nad-
używający alkoholu także przyczyniają 
się do powstawania uszkodzeń u dzieci 
ze spektrum FASD. Natomiast kobiety 
mające problem z uzależnieniem od 
alkoholu muszą być świadome jego 
wpływu na dziecko i powinny dostać 
wsparcie w okresie ciąży, jeśli trudno 
im zachować abstynencję. Obecnie nie 
ma miejsc w Polsce, gdzie mogłyby się 
o taką pomoc zwrócić. 

Część osób uzależnionych wycho-
wuje dzieci z FASD, nawet o tym nie 
wiedząc. Wprowadzenie tego tematu 
w obszar pracy terapeutycznej związa-
nej z uzależnieniami może przyczynić 
się do lepszego funkcjonowania pa-
cjentów w roli rodzica i w efekcie do 
poprawy relacji rodzice – dzieci. 

To właśnie z tych powodów przy-
gotowano program warsztatowy dla 
terapeutów uzależnień na temat FASD. 
Warsztat obejmuje 25 godzin i poru-
sza najistotniejsze kwestie związane 
z FASD, a także sposoby prowadzenia 
interwencji. Dla uczestników została 
wydana broszura „Co terapeuci uza-
leżnień powinni wiedzieć o FASD?”. 
Zajęcia realizowane są w ramach Naro-
dowego Programu Zdrowia we współ-
pracy z Państwową Agencją Rozwią-

zywania Problemów Alkoholowych. 
Warsztat może być dobrym uzupeł-
nieniem rozumienia szerokiego spek-
trum problemów alkoholowych dla 
wszystkich osób pracujących z rodzi-
nami dotkniętymi uzależnieniem od 
tej substancji.

FENOTYP TWARZY
Wiemy, że w dzieciństwie w celu 

rozpoznania FASD oceniamy tzw. dy-
smorfie, opóźnienia wzrostu i zaburze-
nia OUN. Badacze tacy jak Streissguth 
i wsp. (1993) oraz Spohr i wsp. (2007) 
opisali dorosłych, u których wyraźne 
cechy fenotypowe FASD zaniknęły 
lub były mniej dostrzegalne po okre-
sie dojrzewania. Profesor Hans Spohr 
przeprowadził dwudziestoletnią ob-
serwację 37 osób z grupy FASD. Wiele 
dysmorfii z twarzy zmniejszyło się lub 
zniknęło w miarę dorastania. Nato-
miast cienka górna warga utrzymywała 
się aż do dorosłości. 

Brakuje jasnych kryteriów diagno-
stycznych dla osób dorosłych i z tego 
powodu postawienie diagnozy bywa 
utrudnione. Oznacza to, że wśród pa-
cjentów leczących się z uzależnienia 
trudno jest rozpoznać deficyty związa-
ne z prenatalną ekspozycją na alkohol, 
a może to wpływać na proces leczenia 
i rozumienia zachowania pacjenta. Tak 
jak dzieci z FASD często posądza się 
o celowe, nieakceptowane społecznie, 
zachowania, podczas gdy wynikają one 
z deficytów OUN, tak samo może być 
wśród dorosłych. Osoby dotknięte FASD 
mogą w wielu obszarach funkcjonować 

Teresa Jadczak – Szumiło 

Wiele osób, kiedy słyszy o spektrum poalkoholowych zaburzeń płodowych FASD, kojarzy to z dzieć-
mi z FAS. Jednak warto uświadomić sobie, że skoro FASD jest od pięćdziesięciu lat najczęściej 
występującym zaburzeniem neurorozwojowym na świecie, to żyją z nim także ludzie dorośli

DOROŚLI Z FASD 
– CO POWINNI WIEDZIEĆ 
O ICH FUNKCJONOWANIU 
PSYCHOTERAPEUCI UZALEŻNIEŃ
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prawidłowo, ale zwykle nie we wszyst-
kich. Niektóre z dysfunkcji są subtelne 
i z tego powodu osoby z FASD mogą 
sprawiać wrażenie, że mają kontrolę 
nad swoim zachowaniem, podczas gdy 
jest ono wynikiem dysfunkcji OUN.

PROBLEMY FUNKCJONALNE
W badaniach podłużnych na temat 

skutków narażenia na alkohol (Day, 
Helsel, 2013) stwierdzono zależność: 
im większe narażenie na alkohol, tym 
większa liczba problemów funkcjo-
nalnych takich jak: zaburzenia uwagi 
i brak myślenia krytycznego. Trudności 
te mogą wpływać na funkcjonowanie 
w dorosłości. 

W innych badaniach dorośli z FASD 
słuchali historii, które dotyczyły sytu-
acji społecznych (Rangmar i in. 2015 
za: Moore, Riley, 2015). Niezależnie od 
tego, czy posiadali cechy fenotypowe 
czy nie, mieli trudności w zakresie po-
pełnianych błędów w zachowaniu, np. 
błędy faux pas, nie zauważali niesto-
sowności lub nieudolności wypowie-
dzi mimo zrozumienia treści. 

W Skali Poczucia Koherencji An-
tonovskiego, która mierzy, jak dana 
osoba czuje się w swoim środowisku, 
badani dorośli z FASD osiągali niższe 
wyniki niż grupa kontrolna. Dotyczy-
ło to czynnika nazwanego w tej skali 
łatwość zarządzania. Skala Poczucia 
Koherencji opisuje trzy czynniki: 

• Łatwość zarządzania – to stopień 
poczucia związany z poradze-
niem sobie.

• Zrozumiałość – mierzy, czy dana 
osoba uważa środowisko za zor-
ganizowane i przewidywalne.

• Sensowność – posiada poczucie, 
że życie jest warte zachodu.

Osoby z FASD w stosunku do grupy 
kontrolnej miały niższe wyniki w za-
kresie Łatwości zarządzania (Rangmar 
in., 2015, za: Moore, Riley, 2015).

Dotychczasowe badania dorosłych 
z FASD wskazują, że w porównaniu z gru-
pą kontrolną, występują u nich zwiększo-
ne problemy behawioralne. Łatwo się mę-
czą, są mniej wydajni przy wykonywaniu 
zadań, mają problemy z uwagą, trudności 
w uczeniu się. Pojawiają się kłopoty z za-
pamiętywaniem, planowaniem i analizo-
waniem sytuacji społecznych. Wszystkie 
te obszary mogą wpływać na ich funkcjo-
nowanie w życiu codziennym, ale także 
na uczestnictwo w terapii. 

W badaniach spektroskopii zwią-
zanych z oceną OUN prowadzonych 
na grupie 140 dzieci z FASD pod kie-
runkiem prof. Andrzeja Urbanika 
stwierdzono zmiany w zakresie stę-
żeń metabolitów zarówno w płatach 
czołowych jak i jądrach podkorowych 
(Jadczak-Szumiło, 2014). Sprawność 
płatów czołowych i jąder podkorowych 
ma wpływ na rozumienie sytuacji spo-
łecznych. Wiemy, że spektroskopia po-
kazuje zmiany w układzie nerwowym 
na wiele lat przed tym, jak pojawiają 
się objawy widoczne w zachowaniu 
czy strukturze OUN. Natomiast nie 
wiadomo, czy zaobserwowane w dzie-
ciństwie zmiany OUN widoczne w tym 
badaniu pogłębiają się, czy wycofują 
w toku życia, ponieważ takich badań 
nie prowadzono. Profesor E. Riley 
podczas wykładu podsumowującego 
jego czterdziestoletni dorobek nauko-
wy związany z badaniem OUN u osób 
z FASD, pokazał wiele badań wskazu-
jących na pozytywne zmiany w zakre-
sie OUN u swoich pacjentów na prze-
strzeni dorastania. Osiągają oni pewne 
umiejętności, tylko o wiele wolniej niż 
ich rówieśnicy (Riley, 2014). 

FASD A STRES
 W okresie prenatalnym różne pro-

cesy fizjologiczne podlegają tzw. płodo-
wemu programowaniu. Alkohol bierze 
bardzo aktywny udział w programo-
waniu osi HPA. Oś HPA obejmuje: pod-
wzgórze – przysadkę – korę nadnerczy 
i stanowi odpowiedź układu nerwowe-
go na długotrwały stres. 

Kiedy pobudzane jest podwzgórze, 
wtedy w przysadce uwalnia się hor-
mon adrenokortykotropowy ACTH. 
Gdy ACTH dotrze do kory nadnerczy, 
wówczas powoduje uwalnianie się gli-
kokortykoidów, a te prowadzą z kolei 
do hamowania hormonu tropowego 
i ACTH. Do glikokortykoidów zalicza-
ny jest między innymi kortyzol (Kalat, 
2006). Duże stężenie glukokortyko-
idów nadmiernie nasila zarówno prze-
wodnictwo synaptyczne, jak i dopływ 
jonów wapnia (Ca) do komórek hipo-
kampa, co w rezultacie prowadzi do ich 
obumierania (Longstaff, 2005, s. 352). 

Natomiast pojęcie programowa-
nia płodowego odnosi się do koncep-
cji mówiącej, że czynniki związane 
z wczesnym środowiskiem i niebędące 
czynnikami genetycznymi, takie jak 
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prenatalna i okołoporodowa 
ekspozycja na stres, narkotyki 
lub inne środki toksyczne w tym 
alkohol, mogą trwale organizo-
wać oraz kształtować (organize 
and imprint) układy fizjologicz-
ne i behawioralne, zwiększając 
podatność na choroby i zabu-
rzenia w późniejszym życiu 
(Riley, Clarren, Weinberg, Jons-
son, 2011). Oś HPA jest bardzo 
podatna na programowanie 
w trakcie rozwoju w okresie 
płodowym i noworodkowym, 
a wnioskując na podstawie 
badań, wydaje się, że wywo-
łane przez etanol zakłócenia 
wzajemnych połączeń między 
osiami HPA matki i noworodka 
mogą stanowić wspólny szlak 
dla programowania płodowego 
powodowanego przez różno-
rodne czynniki (Riley, Clarren, 
Weinberg, Jonsson, 2011). Prze-
prowadzone badanie miało na 
celu zweryfikowanie hipotezy 
zakładającej, że wywołane przez 
alkohol programowanie funk-
cjonowania osi HPA uwrażliwia 
mechanizmy neuroadaptacyj-
ne, stanowiące czynnik pośred-
niczący dla czynności i regulacji 
tej osi. Proces ten prowadzi do 
podwyższenia reaktywności osi HPA na 
późniejsze stresory i w konsekwencji 
powoduje podwyższoną podatność na 
choroby, w tym zaburzenia psychiczne, 
takie jak: depresja, lęki, i uzależnienia. 

FASD A UZALEŻNIENIE OD 
ALKOHOLU W DOROSŁOŚCI

Jak już wiemy, prenatalna ekspozy-
cja na alkohol wpływa na płodowe pro-
gramowanie osi HPA. Ma to znaczenie, 
jeśli chodzi o reaktywność w sytuacjach 
stresowych przez całe życie dziecka. Ta-
kie niemowlę może być płaczliwe, trud-
ne do uregulowania i mieć trudności 
adaptacyjne po porodzie. Tym samym 
styl przywiązania może kształtować się 
we wzorcu pozabezpiecznym, gdyż nie 
każda matka poradzi sobie z ukojeniem 
tak wymagającego dziecka. Nawet jeśli 
historia życia dziecka nie jest obciążona 
porzuceniem i zamianą rodziny, to takie 
dzieci bywają płaczliwe, pobudzone, 
z zaburzeniami snu i łaknienia, co nie 
sprzyja tworzeniu się bezpiecznego sty-
lu przywiązania. 

Od wczesnego dzieciństwa takie 
dzieci często poszukują dodatkowej 
stymulacji, co sprawia, że są mylnie 
diagnozowane jako jednostki z nad-
pobudliwością psychoruchową. Alarm 
uruchomiony w ich układzie nerwo-
wym w czasie, kiedy matka piła w ciąży, 
sprawia, że po urodzeniu mają trudność 
w dostrojeniu się i pozyskiwaniu ukoje-
nia nawet od „wystarczająco dobrego” 
rodzica, a cóż dopiero od kobiety, której 
funkcjonowanie jest zakłócone spoży-
waniem alkoholu, a nastrój często mało 
stabilny. 

Zatem podstawowy wzorzec kształ-
towania się regulacji emocjonalnych, 
jakie są związane z systemem przy-
wiązania u dzieci z FASD, często mieści 
się w stylu lękowo-ambiwalentnym, co 
sprzyja szukaniu dodatkowego pobu-
dzenia i nie ułatwia pozyskiwania uko-
jenia od opiekuna bazowego. Jeżeli na 
to nałoży się historia porzucenia, opieki 
instytucjonalnej i zamiany rodziny, sys-
tem przywiązania może przybierać inne 
wzorce rozwojowe od unikania, aż po 
zdezorganizowanie włącznie, w zależ-

ności od doświadczeń trauma-
tycznych i reakcji układu ner-
wowego na nie. 

Rozchwianie podstawo-
wej regulacji emocjonalnej na 
poziomie układu nerwowego 
zmienia pracę OUN w sytuacji 
pobudzenia. 

Zwykle w bezpiecznym 
wzorcu przywiązania dzieci 
łatwo uzyskują ukojenie od 
opiekuna i doświadczają do-
brodziejstwa pracy układu na-
grody: wyrzuty dopaminy, ok-
sytocyny i wazopresyny, które 
dostarczają nie tylko dobrego 
samopoczucia, ale kształtują 
pracę prawej półkuli mózgu, 
zapewniając dobrą regulację 
emocji na dalsze życie (Scho-
re, 1994). W sytuacji pozabez-
piecznych wzorców przywią-
zania dziecko nie uzyskuje 
ukojenia w relacji z opiekunem 
i nie potrafi przyjąć go, nawet 
gdy opiekun ukojenie daje. Taki 
stan prowadzi do zmian w za-
kresie pracy prawej półkuli mó-
zgu, a dokładnie powoduje nie-
dojrzałość w obszarze zakrętu 
czołowego prawej półkuli mó-
zgu, co w efekcie uniemożliwia 
regulację pobudzenia. Stan taki 

sprzyja rozhamowaniu emocjonalnemu 
i trudnościom w panowaniu nad napię-
ciem. Prawy zakręt obręczy czołowej 
wpływa na naszą osobowość i zdolność 
dostrajania się. U dzieci, a następnie 
dorosłych eksponowanych w okresie 
prenatalnym na alkohol, możemy zaob-
serwować nie tylko trudności w regulacji 
emocji czy pobudzenia związanego cho-
ciażby ze zmęczeniem, ale także w bada-
niach MR prowadzonych przez profesora 
Andrzeja Urbanika obserwujemy niedoj-
rzałość tego obszaru w postaci specyficz-
nych ognisk nieukończonej mielinizacji 
lub też obszary demielinizacji (Jadczak-
-Szumiło, 2014). 

Jak pisała już dawno, bo w roku 
1997 Ann Streissguth (Streissguth, 
1997a, 1997b) nie sposób rozróżnić, 
czy zmiany te powstały na skutek uży-
wania alkoholu, czy też na skutek zmian 
w systemie przywiązania i doświadczeń 
traumatycznych. Stan ten wpływa na 
zdolność regulowania emocji, szuka-
nie w alkoholu lub innych używkach 
pomocy w ustabilizowaniu swojego 
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pobudzenia i budowania lepszego 
self w strukturze wewnętrznego mo-
delu operacyjnego, który jest efektem 
ukształtowania się przywiązania. 

Osoby eksponowane prenatalnie 
na alkohol mają większe wymagania 
związane z zaspokajaniem potrzeb 
i regulacją w procesie kształtowania się 
systemu przywiązania. Aby mógł on 
ukształtować się w sposób bezpieczny, 
a tym samym ochronny w dalszym ży-
ciu, to opiekun bazowy, jakim jest mat-
ka, musi być bardzo świadomym opie-
kunem, o dużej zdolności regulacyjnej 
i dużej zdolności do mentalizacji. Nie-
stety, zwykle dla dzieci z FASD taki ro-
dzic/opiekun pozostaje poza zasięgiem, 
jeśli chodzi o rodzinę pochodzenia, 
a i w adopcji nie jest tak łatwo osiągal-
ny. Osoby po prenatalnej ekspozycji na 
alkohol stanowią zatem poważną grupę 
ryzyka uzależnień w dorosłości.

ZDROWIE PSYCHICZNE 
I ZDOLNOŚCI ADAPTACYJNE 
OSÓB Z FASD

W badaniach trwających dwa-
dzieścia lat profesor Ann Streissguth 
i współpracownicy (Streissguth i in., 
2004) zauważyli, że wśród dorosłych 
z FASD aż 90% miało problemy ze zdro-
wiem psychicznym, 60% miało kłopoty 
z prawem, a 45% problemy z alkoho-
lem i  narkotykami. W badaniach kli-
nicznych prowadzonych na grupie 25 
pacjentów z FASD w wieku od 19 do 21 
lat o zróżnicowanym IQ od 73 do 110, 
aż 92 % badanych spełniało kryteria 
zaburzeń z osi I (wywiad ustrukturali-
zowany SCID). 

Najczęstszym zaburzeniem było 
obecne lub przebyte uzależnienie od 
alkoholu lub narkotyków – aż 60% 
badanych. Kryteria depresji spełniało 
44% badanych. Objawy psychotycz-
ne zgłosiło 40%, a chorobę afektywną 
dwubiegunową 20%. 

W powyższym badaniu 21 pacjen-
tów zostało ocenionych w zakresie za-
burzeń osobowości (SCID – II) i prawie 
połowa spełniała kryteria w zakresie 
zaburzeń osobowości. 

Badania SCID – I i SCID –II wyko-
nano także na większej grupie młodych 
dorosłych, bo aż czterystu osobach. 
W grupie tej zauważono związek po-
między chociażby jedną ekspozycją na 
alkohol w okresie prenatalnym, a po-
nad dwukrotnie większym ryzykiem 

wystąpienia zaburzeń somatycznych, 
uzależnienia od substancji lub ich 
nadużywania, zaburzenia osobowości 
(Barr i in., 2006). 

W badaniach profesor Hans Spohr 
stwierdził, że tylko 13% dorosłych 
z FASD kiedykolwiek wykonywało 
„zwykłą” pracę, mimo że 69% przeszło 
szkolenie zawodowe. Dwie trzecie ba-
danej grupy mieszkało w instytucjach 
lub pozostawało na utrzymaniu rodzi-
ny. Tylko 16% badanych mieszkało 
z partnerem lub miało własną rodzinę. 

Dorośli z FASD słabiej wypadają 
także w badaniach mierzących umie-
jętności adaptacyjne. Osiągają niskie 
wyniki w zakresie takich umiejętno-
ści jak: planowanie przyszłości, sa-
mokierowanie, zarządzanie czasem 
i pieniędzmi, wyrażanie złożonych 
pomysłów. 

W badaniach szwedzkich zauwa-
żono, że osoby z grupy FASD częściej 
pobierały rentę socjalną i korzystały 
z opieki społecznej (Rangmar i in., 
2015 za: Moore, Riley, 2015). W grupie 
tej zauważono także wysokie wyniki 
w zakresie występowania tzw. niepeł-
nosprawności wtórnej i częstszego ko-
rzystania z opieki medycznej z powodu 
nadużywania alkoholu i narkotyków. 

NA ZAKOŃCZENIE
Dorośli z FASD częściej niż ich 

nienarażeni prenatalnie na alkohol 
rówieśnicy mają trudności w funkcjo-
nowaniu, kłopoty z edukacją i pracą 
czy problemy prawne. Jest też mniej 
prawdopodobne, że będą w dorosłości 
funkcjonowali samodzielnie, założą ro-
dzinę, będą mieć stabilne zatrudnienie. 
Dlatego tym bardziej powinny naszą 
uwagę zwracać tzw. czynniki ochronne. 

Profesor Ann Streissguth zwraca 
uwagę, że poważnie chroni przed tymi 
zaburzeniami posiadanie własnej ro-
dziny i tym samym dobra wczesna 
opieka, a także diagnoza postawiona 
przed piątym rokiem życia (Streiss-
guth, 2006). Diagnoza nie ma zna-
czenia wartościującego, ale pozwala 
zaplanować skuteczne oddziaływania 
terapeutyczne. 

Jeśli dziecko z FASD ma możli-
wość dobrej, adekwatnej opieki we 
wczesnym dzieciństwie, istnieje tak-
że szansa na zmianę regulacji emocji 
w kierunku bezpiecznego stylu przy-
wiązania i wyleczenie skutków wcze-

snej traumy, jakiej często podlegają 
dzieci z tej grupy: zaniedbania i porzu-
cenia. Bezpieczny styl przywiązania 
stanowi bardzo silny czynnik ochron-
ny w całym cyklu życia człowieka, 
w tym również dzieci z grupy FASD. 
Prowadzenie w terapii uzależnień 
osób dorosłych z grupy FASD wymaga 
uwzględnienia ich neurorozwojowego 
podłoża problemów. Pomaga w tym 
większa wiedza na temat zaburzeń ze 
spektrum FASD, a także zrozumienie 
specyfiki uszkodzeń OUN występu-
jących po prenatalnej ekspozycji na 
alkohol.

DR TERESA JADCZAK – SZUMIŁO
Psycholog , pedagog. 
Ekspert PARPA w zakresie 
FASD i socjoterapii. 
Prowadzi poradnię dla 
rodzin Item-Centrum 
Psychologiczne Żywiec.
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– Dolej sobie herbaty – zaproponował 
jej gorliwie Zając Marcowy.

– Jeszcze sobie w ogóle nie nalałam – 
obruszyła się Alicja – więc nie mogę sobie 
dolać.

– Chcesz chyba powiedzieć, że nie mo-
żesz odlać – wtrącił się Szalony Kapelusz-
nik – Dolać do pustego jest bardzo łatwo 
(Lewis Carrol „Alicja w krainie czarów”)

Różnice, jakie czasami ujawniają się 
podczas superwizji, przypominają słow-
ne potyczki w przywołanej we wstępie 
powieści. Obie strony mówią o tym sa-
mym, ale występują różnice w modalno-
ściach i systemach pojęciowych. Mogą 
one wprowadzać niepotrzebne napięcie, 
podobnie jak nieprzepracowane „kawał-
ki siebie”.

DLACZEGO PODEJMUJĘ TEN 
TEMAT?

Ten temat jest dla mnie szczególnie 
ważny w kontekście superwizji, które 
zaczynam prowadzić jako superwizant 
aplikant. Pamiętam niepokój, który to-
warzyszył mi zwłaszcza w początkach 
mojej pracy terapeutycznej, gdy miałam 
superwizować swoją pracę. Ten niepo-
kój obserwuję też u superwizantów – to 
skłania mnie do refleksji nad tym, jak 
pracować, by nieuniknione różnice mię-
dzy nami nie hamowały współpracy. 

Wspominam ciepło superwizorów, 
których mądrość, zawodowe doświad-
czenie i – w mojej ocenie – ludzka doj-
rzałość oraz poziom rozwoju osobistego 
sprawiały, że w centrum superwizyjnego 
zainteresowania mógł być pacjent i re-
lacja terapeutyczna. Wyważony i empa-
tyczny superwizor, poprzez epatowanie 
szacunkiem do superwizanta i omawia-
nego pacjenta, tworzył grunt do part-
nerskiego spotkania. Skośność relacji 
wynikająca z eksperckiej wiedzy super-
wizora nie przekreślała jej partnerstwa 
na płaszczyźnie człowiek – człowiek, 

a mądre oscylowanie pomiędzy wspar-
ciem i technikami pracy pozwalało się 
rozwijać.

Mam też jednak doświadczenia su-
perwizji, w których zbyt dyrektywny styl 
superwizora i i jego tendencja do poda-
wania gotowych rozwiązań zgodnych 
z jego modalnością terapeutyczną, nie 
dawały mi wystarczającej przestrzeni 
na wspólne poszukiwanie ani na budo-
wanie relacji superwizyjnej. Wówczas 
superwizowanie mojej pracy wymagało 
ode mnie wysiłku, obserwowałam u sie-
bie opór i niepokój. 

Innym znów razem superwizor 
wyraźnie preferował określony nurt te-
rapeutyczny i jego techniki, a zarazem 
dewaluował techniki uznawane za pod-
stawowe w nurcie, w którym pracuję. Ta-
kie zachowanie superwizora podkreślało 
skośność relacji i wnosiło w nią napięcie, 
które utrudniało mi koncentrowanie się 
na wniesionych do superwizji kwestiach. 

Z kolei gdy widziałam superwizo-
ra zbyt wycofanego i nastawionego na 
wsparcie, wydawał mi się on mało po-
mocny w zrozumieniu terapeutycznego 
impasu i bliski przeciwprzeniesieniowe-
go przejmowania nastawienia terapeuty 
do jego pacjenta. Być może te czasami 
lękotwórcze i zniechęcające doświad-
czenia przyczyniają się do tego, że część 
terapeutów lub nawet całych ośrodków 
terapeutycznych unika superwizji lub 
czerpie z niej w małym stopniu. 

Rozpoczynając pracę w charakterze 
superwizora aplikanta, chcę być uważ-
na na te zjawiska zachodzące w relacji 
superwizyjnej. Moje doświadczenie 
jako terapeuty poddającego swoją pracę 
superwizji uczy mnie, że dobra relacja 
superwizyjna jest nieodzowna do tego, 
by superwizant nie obawiał się wno-
sić swoich potrzeb i mógł czerpać z su-
perwizji to, czego w danym momencie 
potrzebuje.

KTO ZA CO ODPOWIADA 
W SUPERWIZJI

Słowo „superwizja” w jego pol-
skim brzmieniu nasuwa mi skojarze-
nia z dokładnym, ponadprzeciętnym 
widzeniem, ale leży też niebezpiecznie 
blisko wizji jasnowidzów czy luźnych 
hipotez. Jak to zrobić, by to, co, jak nam 
się zdaje, widzimy podczas superwizji, 
było jak najbardziej zbliżone do faktów? 
Kto w superwizji ma mieć „wizję” co 
do źródła problemu i jego najlepszego 
rozwiązania? Superwizor? Superwizo-
wany terapeuta? A może mają dojść do 
tego „widzenia” wspólnie? Czy „wizja” 
któregoś z nich ma większe znaczenie? 
Innymi słowy, jak ustalić, kto jest za co 
odpowiedzialny.

Prawdopodobnie większość su-
perwizantów wskazałaby na wspólny 
proces dochodzenia do rozumienia 
trudności i poszukiwania jej rozwiązań, 
licząc jednak na wiedzę superwizora 
i jego pomocność w tym wspólnym 
poszukiwaniu. 

W praktyce jednak bywa różnie, bo-
wiem w proces superwizyjny obie strony 
wchodzą ze swoimi schematami reago-
wania, których nie zawsze są w pełni 
świadome, różne są też oczekiwania su-
perwizantów, różne problemy zgłaszają 
i różny jest etap wzajemnej współpracy. 
Różne są wreszcie rodzaje superwizji. 

W przypadku superwizji szkolenio-
wej (nazywanej też normatywną) celem 
jest rozwój konkretnych umiejętności 
psychoterapeuty zgodnych z danym nur-
tem, sprawdzanie zgodności jego pracy 
z wymogami formalnymi – terapeuta 
będzie tu zatem dostawał wiele konkret-
nych wskazówek dotyczących technik 
pracy. 

Dość podobnie będzie podczas su-
perwizji pracy młodego stażem terapeu-
ty, nawet jeśli nie będzie to superwizja 

Iwona Stera

Inspiracją do podjęcia tematu różnic, jakie ujawniają się w relacji superwizora z superwizantem, 
były moje osobiste doświadczenia jako osoby superwizowanej

SUPERWIZJA – BUDOWANIE 
SPÓJNOŚCI WIDZENIA
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szkoleniowa – tu pojawi się zapewne 
potrzeba wprowadzenia więcej wątków 
edukacyjnych co do sposobu pracy 
i możliwych technik terapeutycznych niż 
w przypadku bardziej doświadczonych 
terapeutów. 

Innym rodzajem będzie natomiast 
superwizja problemowa – wyróżnia ją 
to, że terapeuta ma sam dojść do roz-
wiązania trudności, spójnego z nim, jego 
stylem pracy i technikami używanymi 
w jego modalności; superwizor pomaga 
dostrzec, co przyczyniło się do powsta-
nia problemu, jakie kryją się 
pod nim czynniki, wartości 
i przekonania terapeuty, które 
wpływają na jego sposób pra-
cy z klientem. Superwizja pro-
blemowa może zatem ukazać 
terapeucie jakiś jego nieprze-
pracowany „kawałek siebie”, 
który czasami utrudnia mu 
pracę z klientem. Po super-
wizję problemową sięgniemy 
wówczas, gdy np. w terapii 
nastąpił impas, gdy pogłębia 
się relacja z klientem, gdy po-
wstaje problem etyczny – za-
tem wtedy, gdy terapeucie nie 
brakuje technik i umiejętno-
ści, ale jego własne wartości, 
przekonania i doświadczenia 
utrudniają jasne widzenie 
tego, co dzieje się w relacji 
z klientem. W praktyce su-
perwizyjnej te dwa rodzaje 
współpracy będą się w jakiejś 
mierze przenikać, w zależno-
ści od potrzeb.

Początkujący lub lęko-
wi terapeuci zwykle chcą 
wiedzieć, „co robić”, pytają 
o gotowe rozwiązania i nie-
jako zapraszają superwizora 
do bardziej dyrektywnego 
stylu oraz naciskają na na-
uczanie technik. Terapeuta, 
który zasklepi się w pytaniu 
„co robić”, przypomina klien-
ta wróżki. Chce, by podano mu goto-
we rozwiązanie. To jednak nie będzie 
go uczyło samodzielnego pogłębiania 
wglądu, nie będzie rozwijało jego te-
rapeutycznych kompetencji. Lęk i bez-
radność terapeuty może uruchamiać 
w superwizorze reakcje przeciwprze-
niesieniowe i kompensacyjnie przekła-
dać się na jego nadaktywność i postawę 
omnipotencji lub wycofanie i dawanie 

wsparcia tam, gdzie wskazana byłaby 
praca nad pogłębieniem wglądu w źró-
dła problemu. Superwizor musi być 
czujny na przejawy przeciwprzeniesie-
nia, jakie może się stać jego udziałem, 
oraz na schematy ujawniane przez su-
perwizantów i swoje własne. Superwi-
zor stoi przed wyborem, czy odpowia-
dać na pytanie „co robić”, czy zająć się 
tym, co się stało w terapeucie lub w jego 
relacji z pacjentem, że powstał impas.

Nadmierny lęk u superwizanta może 
się aktywizować w reakcji na zachowa-

nie superwizora, ale też superwizant, 
podobnie jak jego pacjenci, reaguje na 
obecność eksperta z poziomu własnych 
utartych schematów, w których wy-
brzmiewają jego przekonania o sobie 
i swojej kompetencji. To w przypadku 
przekonań o swojej niewystarczającej 
kompetencji zawodowej skłania do za-
chowań zabezpieczających. Takim za-
chowaniem może być unikanie – będzie 

się ono przejawiało np. w postaci nie-
obecności na superwizji, braku zgłoszeń 
do omawiania swojej pracy na forum 
zespołu terapeutycznego czy omawianie 
prostszych zagadnień przy równocze-
snym zatajaniu większych trudności. 

Kolejną strategią terapeutów, wyni-
kającą z lęku, jest podporządkowanie 
się. W tym przypadku superwizant sta-
je się przesadnie uległy wobec sugestii 
superwizora, nadmiernie ugodowy. Lęk 
może też uruchamiać zachowania nad-
kompensacyjne. Wówczas superwizant 

zwykle stara się wykazywać 
wiedzą, jest bardzo aktywny, 
bywa, że poucza superwizo-
ra lub sprawdza jego wiedzę, 
kontrargumentuje. 

Będąc superwizorem apli-
kanta, chciałabym być czuj-
na na te przejawy lęku jako 
ważnego sygnału dla relacji 
superwizyjnej. Bez tego nie 
możliwości, w mojej ocenie, 
rzetelnie przyjrzeć się zgłasza-
nym trudnościom.

Przymierze terapeutycz-
ne (zwane też sojuszem ro-
boczym, sojuszem terapeu-
tycznym) to ważny predyktor 
zmiany u pacjenta i analogicz-
nie przymierze superwizyjne 
jest nieodzowne do współ-
pracy w ramach superwizji. 
Przymierze oznacza, że obie 
strony dążą do realizacji usta-
lonych wspólnie celów, które 
są jawne. Kto zatem ponosi 
odpowiedzialność za tworze-
nie owego przymierza? Skoro 
przymierze jest między kimś 
a kimś, to muszą być za nie-
go odpowiedzialne w jakiejś 
mierze obydwie strony, ale 
czy odpowiedzialność rozkła-
da się równomiernie? 

W ocenie J. Aleksandrowi-
cza „kształtowanie się relacji 
między superwizowanym 

a superwizorem zależy w znacznej mie-
rze od superwizora, jego udział jest nie 
mniejszy (a może nawet większy) niż 
superwizowanego terapeuty” (Aleksan-
drowicz, 2010). Nie bez znaczenia jest 
też odpowiedzialność superwizanta – 
a w przypadku terapii pacjenta. Newman 
uważa, że choć istotne są kompetencje 
terapeuty, by zaistniała pozytywna od-
powiedź pacjenta na leczenie, to jednak 
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w dużej mierze cechy samego pacjenta 
odpowiadają za skuteczność psychotera-
pii (Keegan, 2013).

Terapeuta przystępujący do superwi-
zji jest odpowiedzialny za przygotowa-
nie się do niej: przemyślenie, co jest jego 
trudnością; przygotowanie konceptuali-
zacji problemu pacjenta; zatrzymanie się 
na tym, co czuje w kontakcie ze swoim 
pacjentem; czy jego reakcje na pacjenta 
są w jakiś sposób nietypowe itd. 

Superwizor, z racji swoich kompe-
tencji i doświadczenia, odpowiada za 
dostosowanie technik pracy do etapu 
zawodowego rozwoju terapeuty, za świa-
dome rozkładanie akcentów pomiędzy 
wsparciem a pomocą w rozwoju, kon-
trolowanie kwestii etycznych, budowa-
nie kształcącej relacji, tworzenie bez-
piecznej atmosfery. To jego zadaniem 
jest też wskazywanie ewentualnych 
obszarów do terapii własnej, a w przy-
padku superwizji szkoleniowej również 
ocena kompetencji terapeuty. Każda ze 
stron ma też obserwować, co dzieje się 
w relacji superwizyjnej. To ważny ob-
szar, w którym mogą się znaleźć zarów-
no przejawy nieprzepracowanych dys-
funkcyjnych schematów (u superwizora 
i superwizanta), jak i oznak tzw. procesu 
równoległego (gdy w relacji z superwizo-
rem rozgrywa się coś, co ma też miejsce 
w relacji z pacjentem), mogą się ujawniać 
niezaspokojone potrzeby czy problemy 
w komunikacji.

ZACHOWANIA 
SUPERWIZORA, KTÓRE 
MOGĄ AKTYWIZOWAĆ LĘK 
– I CO Z TYM ROBIĆ

W tej pracy chcę przyjrzeć się bliżej 
takim zachowaniom superwizora, któ-
re mogą aktywizować lęk i tym samym 
utrudniać pracę nad wnoszonymi do 
superwizji problemami. W zespole te-
rapeutycznym zwykle pracują terapeuci 
różnych modalności, czasami znacznie 
różniący się systemem pojęciowym 
i stosowanymi technikami. Te różnice 
występują także podczas spotkania su-
perwizora z superwizantem. Czy jest to 
sytuacja, w której różnice się uzupełnia-
ją, czy są przyczynkiem do podziałów? 
Myślę, że to zależy od tego, co obie strony 
z tymi różnicami zrobią.

Trudności w komunikacji i wzajem-
nym zawodowym szacunku między 
terapeutami różnych nurtów opisywał 
szeroko Jefrrey Kottler. Stwierdził, że „Be-

hawioryści dysponują przekonującymi 
dowodami na to, że sesje psychoanali-
tyczne to nic innego jak przypadkowe 
stosowanie zasad wzmacniania i wy-
gaszania. Analitycy potrafią wykazać, 
że behawioryści rozpatrują wyłącznie 
powierzchowne objawy, nie zbliżając się 
do sedna problemu. Terapeuci poznaw-
czy powołują się na dziesiątki badań 
potwierdzających ich opinię, że wszyscy 
inni klinicyści nie potrafią uruchomić 
procesu zmian. Podobnie zresztą zacho-
wują się przedstawiciele pozostałych 
szkół” (Kottler, 2003).

Jefrrey Kottler, zastanawiając się nad 
tym, jak to możliwe, że terapeuci uzysku-
ją podobne wyniki, działając w bardzo 
różny sposób i pracując w różnych nur-
tach, wysuwa twierdzenie, że:
1. Ludziom można pomóc na wiele róż-

nych sposobów.
2. Skuteczne działania psychoterapeu-

tów mają pewne wspólne cechy.
3. Daje się zidentyfikować powszechne 

zasady psychoterapii i połączyć je 
w osobisty styl prowadzonej praktyki 
(Kottler, 2003).
Wymienia cechy uznawane przez 

kilku sławnych terapeutów za istotne 
w terapii. To:

• dokładne i pełne rozumienie natu-
ry problemów klienta, 

• zbudowanie efektywnej relacji te-
rapeutycznej,

• wyrażanie przekonania o słuszno-
ści stosowanych metod,

• elastyczność, jeśli zachodzi taka 
potrzeba, a nawet zmiana planów 
w celu dopasowania się do specy-
ficznych potrzeb klienta,

• świadomość własnych ograniczeń 
i zjawiska przenoszenia swoich re-
akcji na klienta, co może opóźnić 
lub zahamować proces poprawy,

• stosowanie określonych metod 
interwencyjnych, których wybór 
można racjonalnie uzasadnić (Kot-
tler, 2003).

Podkreśla też, że osoby uczestniczą-
ce w terapii mają różne preferencje doty-
czące sposobu uczenia się, dlatego jedne 
terapie będą bardziej przydatne dla da-
nego klienta, a mniej efektywne w innym 
przypadku. Skuteczny terapeuta będzie 
zatem umiał czerpać z różnych nurtów, 
by dopasować styl i techniki do danego 
pacjenta.

Analogicznie można się spodziewać, 
że również superwizor musi dopasować 

swój styl, język i techniki do superwizan-
ta, by ich relacja i współpraca mogły być 
pomocne zarówno dla superwizanta jak 
i jego pacjenta. 

W ocenie Aleksandrowicza „kształ-
towanie się relacji między superwizowa-
nym a superwizorem zależy w znacznej 
mierze od superwizora, jego udział jest 
nie mniejszy (a może nawet większy) niż 
superwizowanego terapeuty”. 

Rogers mówił o trzech podstawo-
wych warunkach terapii: autentyczności, 
empatii i akceptacji drugiego człowieka. 
Ta słynna triada jest bazą dla terapeutów 
różnych nurtów. 

Analogicznie trzeba, moim zdaniem, 
przyjąć, że również w relacji superwizyj-
nej autentyczność, empatia i akceptacja 
stanowią punkt wyjścia do tworzenia 
przymierza, bez którego nie byłoby prze-
strzeni do ujawniania przez superwi-
zanta trudności w pracy terapeutycznej. 
Taka akceptująca i przyjazna postawa su-
perwizora daje możliwość wzniesienia 
się ponad różnice wynikające z nurtów 
terapeutycznych. Pozwoli również praw-
dziwie się nimi zaciekawić i ubogacić. 

Eduardo Keegan uczula superwizo-
rów, by pamiętali, że „uczą jednego ze 
sposobów postępowania w terapii, nie-
koniecznie tego właściwego lub jedyne-
go”. Keegan kładzie też nacisk na to, że 
„tak samo jak w terapii niezbędnym wa-
runkiem dobrej superwizji jest silna więź 
między superwizorem a terapeutą, opar-
ta na wzajemnym zaufaniu i szacunku” 
(Keegan, 2013).

Warto poszukiwać czynników, któ-
re ułatwiają nawiązanie przymierza 
terapeutycznego i analogicznie – su-
perwizyjnego, niezależnie od nurtu 
psychoterapii. 

Z badań, jakie przeprowadził Orlin-
sky i Howard (1986, za Kottler, 2003), 
wynika, że skuteczny terapeuta czuje 
się dobrze z tym, jak pracuje, ufa stoso-
wanym przez siebie technikom, korzysta 
z metod, co do których skuteczności jest 
przekonany – nie ma tu jednak znacze-
nia, jakie to metody i w ramach jakiego 
nurtu są stosowane. Buduje związek 
z klientem, w którym tworzy się atmosfe-
ra współpracy i poczucie więzi, ma miej-
sce dzielenie się myślami i uczuciami, 
a obie strony są zaangażowane w proces 
terapii. Skuteczny terapeuta pozwala 
swojemu klientowi mówić i doświadczać 
emocjonalnego rozładowania. Ważnym 
czynnikiem jest też zdolność do empatii, 
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wzajemnego zrozumienia – to baza do 
podejmowania ryzyka i konfrontacji. 

Orllinsky i Howard rysują obraz te-
rapeuty, który jest nie tylko kompetent-
ny, ale i sympatyczny, łatwo nawiązuje 
kontakt z klientem, a to daje podstawy 
do poczucia bezpieczeństwa. Skuteczny 
terapeuta okazuje akceptację, troskę i za-
angażowanie w sprawy klienta, a swoim 
modelującym zachowaniem stwarza 
możliwość do tego, by krytyczny wobec 
siebie klient przyjął bardziej akceptującą 
postawę wobec samego siebie. 

Czynniki, które uznajemy za uni-
wersalne dla skutecznych terapeutów 
wywodzących się z różnych nurtów, są 
też, moim zdaniem, nieodzowne w re-
lacji superwizyjnej. Relacja ta jest o tyle 
szczególna, że spotyka się w niej przynaj-
mniej dwóch specjalistów, a w przypad-
ku superwizji grupowej całe grono spe-
cjalistów, nawet jeśli różnią się zakresem 
wiedzy, doświadczeniem i modalnością. 

O ile w relacji terapeuta – klient, na-
pięcie towarzyszące klientowi może wy-
nikać z obnażania swoich trudności i de-
ficytów w danym obszarze życia, o tyle 
superwizant eksploruje nie tylko swoje 
trudności na płaszczyźnie zawodowej, 
ale i częściowo prywatnej i to często 
w środowisku, w którym zależy mu na 
zachowaniu obrazu siebie jako osoby za-
radnej i kompetentnej. 

Kolejnych trudności nastręczają róż-
nice w myśleniu o pomaganiu i różnice 
językowe wynikające z kształcenia się 
w różnych nurtach psychoterapii. Su-
perwizyjne spotkanie z natury rzeczy 
jest więc często obarczone napięciem 
i tym samym istnieje konieczność, by 
superwizor był nie tylko kompetent-
ny, ale też empatyczny w kontakcie 
z superwizantem.

Historia psychoterapii ukazuje te-
rapeutów prezentujących bardzo od-
mienne myślenie o źródłach problemów 
i sposobach pomagania. Terapeuci tak 
różni jak Freud czy Ellis skutecznie po-
magali swoim klientom, a zarazem każ-
dy był przekonany o słuszności swojej 
metody. Superwizor również ma swoje 
metody i techniki, co do skuteczności 
których jest przekonany – tak też musi 
być, bo skuteczny terapeuta i superwizor 
ufa sobie i swojemu doświadczeniu. 

W spotkaniu z superwizantem, 
który również przebył swoją zawodo-
wą ścieżkę, superwizor musi jakoś się 
odnaleźć. Jeśli zbyt sztywno będzie się 

trzymał swoich metod, może się znaleźć 
w opozycji do superwizanta, co wpro-
wadzi wojenną retorykę do ich dyskur-
su w miejsce zamierzonej współpracy. 
Łatwo wtedy wzbudzić wzajemne lęki. 
Superwizor z „wojennym” nastawieniem 
może myśleć o zgłaszanej do superwi-
zji trudności dychotomicznie albo jako 
o czymś, co może go obezwładnić lub 
o okazji do odniesienia zwycięstwa tam, 
gdzie superwizant „poległ”. To sytuacja, 
w której uruchamia się zachowanie na-
zywane „grami superwizyjnymi”. 

Według A. Kolano i J. Wawerskiej-
-Kus „gry superwizorów polegają zasad-
niczo albo na abdykacji, albo na władzy” 
(Kolano, Wawerska-Kus, 2020). Superwi-
zant, który w batalistyczny sposób myśli 
o superwizji, może z kolei postrzegać 
siebie jako słabego i na płaszczyźnie za-
wodowej gorszego, a superwizora jako 
mocnego i przez to groźnego. Takie na-
stawienie zaprasza z kolei do poradzenia 
sobie ze stresem poprzez nadmierną 
uległość, nadkompensacyjne próby oka-
zywania swojej kompetencji czy uciecz-
kę z miejsca „walki” (wówczas terapeuta 
unika superwizji lub nie zgłasza gotowo-
ści do pracy). 

Alternatywą byłoby ujęcie podróżni-
cze, w którym superwizor i superwizant 
chcą się wspólnie przyjrzeć krajobrazowi 
i zrobić mapę terenu, a doświadczenie 
superwizora oboje postrzegają jako zasób 
pomocny w sprawnym poruszaniu się po 
nowym miejscu. W tym ujęciu super-
wizant jest specjalistą, który już widział 
nowy teren i wstępnie się w nim rozeznał, 
jednak do sporządzenia spójnej mapy 
potrzebuje drugiego eksperta – żaden 
z nich nie będzie się poruszał sprawnie 
bez drugiego. Istnieje potrzeba pokory, 
wrażliwości i ciekawości świata, by z za-
interesowaniem przyjrzeć się perspekty-
wie drugiego specjalisty i wyruszyć we 
wspólną podróż ku odkrywaniu tego, co 
może pomóc w danej sytuacji. Wówczas 
spotkanie superwizora i superwizanta, 
niezależnie od ich dotychczasowej ścież-
ki szkolenia, może być interesującą przy-
godą u boku mądrego towarzysza.

Takie elastyczne podejście cecho-
wało znanych terapeutów – przecho-
dzili bowiem od wyuczonych metod do 
tworzenia własnego stylu pracy, który 
najlepiej pozwalał wydobyć ich indywi-
dualne zasoby. Bez tej elastyczności po-
stęp w rozwoju psychoterapii nie byłby 
możliwy.

Zatem skuteczny terapeuta to czło-
wiek zaangażowany w swoją pracę, ma-
jący charyzmę i elastyczność, dla którego 
ważny jest drugi człowiek. Te czynniki 
stają się uniwersalnym metapoziomem, 
który umożliwia owocną pracę niezależ-
nie od tego, czy w centrum uwagi tera-
peuty są objawy czy raczej mechanizm 
ich powstawania, czy koncentrujemy 
się na zachowaniu czy na procesach po-
znawczych – to kwestia akcentów, które 
można różnie rozłożyć, ale pomocna jest 
zawsze osoba terapeuty, w którego rę-
kach dana technika staje się narzędziem 
do budowania więzi. To terapeuta ma 
rozumnie te akcenty rozkładać, dosto-
sowując metodę i technikę do klienta, 
pozostając przy tym empatyczną osobą. 

Nie inaczej rzecz będzie się miała 
z superwizorem, którego natura pracy 
szczególnie skłania do oglądania spraw 
z metapoziomu. Jak podkreślał Yalom 
„Pytanie: co jest najcenniejszym narzę-
dziem terapeuty? Odpowiedź (i niech 
nikt jej nie pomija!): sam terapeuta.” 
(Yalom, 2010). Superwizor i superwizant 
muszą się najpierw spotkać jako ludzie 
w duchu współpracy i otwartości, by 
ich spotkanie zaowocowało zdefiniowa-
niem zgłaszanych do superwizji kwestii 
z metapoziomu, który dopiero wtór-
nie pozwoli opracować strategię pracy 
z klientem. Superwizja to w dużej mierze 
spotkanie, którego istotą jest słuchanie 
– superwizor słucha werbalnego i poza-
werbalnego przekazu, starając się go od-
kodować, ale też zasłuchuje się w siebie, 
sprawdzając, jak rezonuje z usłyszanymi 
treściami. Podobną pracę wykonuje su-
perwizant. Od superwizorów oczekuje 
się, że będą znali protokoły pracy z róż-
nymi zaburzeniami i będą wierni pracy 
z protokołem – ale zarazem pomogą 
superwizantowi w rozwijaniu jego wła-
snego stylu prowadzenia psychoterapii, 
by mógł on w jak najlepszy sposób spo-
żytkować swoje indywidualne zasoby 
(Keegan, 2013). 

Praca zgodna z protokołem, lecz pro-
wadzona bez swoistego wyczucia może 
nie angażować pacjenta wystarczająco 
i przyczyniać się do przedwczesnego za-
kończenia przez niego terapii – zarazem 
czasami wyjście poza ramy protokołu 
może pomóc pacjentowi zaangażować 
się w proces psychoterapii i czerpać 
z niego korzyści. „Wspólne czynniki le-
czące”, oprócz cech pacjenta, są też od-
powiedzialne za to, że różni terapeuci 
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pracujący zgodnie z protokołem danego 
zaburzenia osiągają różne efekty terapii. 

W pracy terapeuty i superwizora 
nieodzowne jest zatem swoiste wy-
czucie, które pomoże spotkać się praw-
dziwie z drugą osobą – z nią samą, jej 
sposobem przeżywania i poznawczego 
oglądu. Bez tego spotkania żaden nurt 
psychoterapii ani protokół nie sprawdzi 
się wystarczająco. 

Podobne refleksje prezentuje M. 
Skąpska-Magdoń: „Efektywność inter-
wencji i protokołów terapeutycznych 
postrzega się zawsze w kontekście ja-
kości relacji terapeuty i pacjenta. Nawet 
najskuteczniejszy protokół terapeutycz-
ny nie może być z powodzeniem zreali-
zowany bez przymierza terapeutyczne-
go (...)” (Skąpska-Magdoń, 2013).

W SUPERWIZJI 
NIEODZOWNA JEST EMPATIA

Jak wynika z dotychczasowych 
rozważań, superwizor musi być za-
równo wystarczająco kompetentny, jak 
i posiadać zdolność do empatii, współ-
brzmienia. Zagadnienie to porządkuje 
E. Keegan, opisując model analizujący 
biegłość prowadzenia psychoterapii 
– i tym samym superwizji – w trzech 
wymiarach. 

Pierwszy wymiar to podstawowe 
kompetencje, potrzebne w każdym nur-
cie psychoterapii – obejmuje on. np. 
zdolność do autorefleksji i autokorekty, 
wrażliwość kulturową, przestrzeganie 
standardów etycznych, umiejętność 
współpracy interdyscyplinarnej. 

Drugi wymiar obejmuje kompe-
tencje funkcjonalne; mieszczą się tu 
np. umiejętności związane z diagno-
zowaniem czy prowadzeniem super-
wizji, wiedza dotycząca konkretnych 
technik czy protokołów pracy w danej 
modalności. 

Trzeci wymiar – rozwojowy – wiąże 
się z doświadczeniem terapeuty/super-
wizora i stadium jego szkolenia potwier-
dzonego certyfikatem. 

Wszystkie te wymiary są nieodzow-
ne – choć pierwszy z nich stanowi bazę 
do umiejętnego korzystania z pozo-
stałych. Cóż bowiem ze znajomości 
technik i protokołów, jeśli terapeuta 
i superwizor będzie się cechował małym 
wglądem w siebie, nie będzie skłonny 
do korygowania siebie samego, czy nie 
będzie umiał współbrzmieć z innymi. 
Superwizor wprawdzie sam nie stworzy 

przymierza superwizyjnego, bo do jego 
zaistnienia potrzebna jest pozytyw-
na odpowiedź superwizanta – jednak 
to właśnie superwizor poprzez swoje 
zachowanie tworzy podwaliny do po-
wstania bezpiecznej prorozwojowej 
atmosfery, w której superwizant może 
rozwijać swoje umiejętności prowadze-
nia psychoterapii.

Czym jednak jest współbrzmienie, 
tak nieodzowne do bycia sprawnym te-
rapeutą i superwizorem? Czy można je 
w sobie rozwijać? M. Skapska-Magdoń, 
dokonując przeglądu badań na ten te-
mat, wskazuje na empatię emocjonalną 
i poznawczą. Emocjonalna empatia jest 
utożsamiana z emocjonalną odpowie-
dzią na emocje obserwowane u drugiej 
osoby; są one postrzegane jako własne. 
Poznawcza empatia rodzi się z posta-
wienia się w położeniu drugiego czło-
wieka, zrozumienia tego, jak on myśli 
i czuje. 

W literaturze pojawia się też kon-
cepcja integrująca oba te podejścia, 
nazywana emocjonalno-poznawczym 
modelem empatii. Model ten obejmuje 
trzy składowe, jakimi są:

• emocjonalna reaktywność (czyli 
zdolność do przeżywania emocji), 

• poznawcza zdolność do zaobser-
wowania u drugiej osoby reakcji 
emocjonalnej,

• umiejętność poznawcza polega-
jąca na zdolności do wczucia się 
w położenie drugiej osoby z jej 
sposobem myślenia i odczuwa-
nia. 

Wydaje się więc, że jeśli superwi-
zor ma niezaburzoną emocjonalną re-
aktywność, to potrafi rozwijać w sobie 
umiejętność obserwowania emocji 
i wyobrażania sobie oraz weryfikowa-
nia, jak może się czuć i co może myśleć 
superwizant w kontakcie ze swoim pa-
cjentem i z superwizorem. 

Pojawia się kolejne pytanie: jakie 
zachowania superwizora mogą wska-
zywać na to, że jest on empatyczny? 
M. Skapska-Magdoń dokonuje inte-
resującego rozróżnienia pomiędzy 
zachowaniem empatycznym a współ-
czującym w kontekście terapeutycz-
nym. Myślę, że można to zaadoptować 
również do sytuacji superwizyjnej. Em-
patyczny terapeuta stara się przekazać 
pacjentowi swoje rozumienie jego po-
łożenia, jego sposobu myślenia, zatem 
towarzyszy mu w jego przeżywaniu, nie 

wygasza go. Jeśli pacjent stwierdza, że 
nie chce o czymś mówić, empatyczny 
terapeuta zwerbalizuje swoje spostrze-
żenie, że pacjentowi jest trudno mówić 
o tej kwestii. 

Tymczasem terapeuta współczują-
cy, widząc emocje pacjenta, stara się je 
wyciszyć, pozwala na zmianę tematu 
lub sam go zmienia. 

Analogicznie, superwizor empa-
tyczny nie będzie czynił z obserwowa-
nych u superwizanta emocji tematu 
tabu, ale w duchu Rogersowskiej tria-
dy zaakceptuje obecność tych przeżyć, 
wczuje się w położenie superwizanta 
i zachowa autentyczność.

Aby pojawiła się możliwość zbu-
dowania spójnego spojrzenia na kwe-
stie wnoszone do superwizji, niezbęd-
ne jest spotkanie się osób – relacja 
superwizyjna. Nie wystarczy jednak, 
by superwizor był empatycznym czło-
wiekiem. Niezbędne jest sprawne po-
ruszanie się pomiędzy trybem zada-
niowym, uruchamiającym adekwatne 
techniki a trybem aktywującym reak-
cje empatyczne.

IWONA STERA
Psycholog. Psychoterapeuta 
w procesie certyfikacji. 
Certyfikowany Specjalista 
Psychoterapii uzależnień. 
Superwizor – aplikant 
PARPA. Współpracownik 
Fundacji Błękitny Krzyż 
w Bielsku Białej.
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OD WYDAWCY

OD REDAKTORA WYDANIA INTERNETOWEGO

Podejmując się wyda-
wania kwartalnika, ja 
i moi współpracow-

nicy z Pracowni Motywacji 
i Zmian o byciu Wydawcą 
wiedzieliśmy  AKURAT 
TYLE, ŻEBY SIĘ TEGO 
PODJĄĆ. To AKURAT, to 
chęć robienia czegoś wię-
cej niż dotychczas oraz 
odnalezienie  w sobie 
umiejętności, które mogą 
być w wydawaniu pisma 
użyteczne oraz siły, któ-
ra pozwala spotykać się 

z nieznanym i traktować to jako wyzwanie do ciągłego uczenia 
się i doskonalenia.  Z podziwem myślę o Darku Dybku i Jac-
ku Kasprzaku, którzy, jako szefowie Fundacji Zdrowie i Trzeź-
wość, tworząc TUiW, wiedzieli być może jeszcze mniej niż my 
dziś...i świetnie dali radę. Bo to AKURAT TYLE, ŻEBY ZACZĄĆ 
nie musi być wszystkim, co się da wiedzieć. Obawiam się, że 

jeśli byłoby tego więcej niż AKURAT, mogłoby odebrać tę nie-
zbędną do zaangażowania dozę ekscytacji, która towarzyszy 
odkrywaniu nieznanego.

 
W drugim numerze naszego kwartalnika motywem, 

który odczytuję jako powtarzający się w wielu ma-
teriałach i wypowiedziach naszych rozmówców, jest 
konieczność działania terapeutów i psychoterapeu-
tów  w ciągłym niedosycie wiedzy i umiejętności, jakie 
chcielibyśmy posiadać. Rodzi to konieczność zachowa-
nia pokory wobec złożoności problemów, z jakim trafia-
ją do nas pacjenci oczekujący pomocy. Z drugiej jednak 
strony potrzebna jest nam pewność siebie, której poszu-
kują w nas pacjenci. To, co może nam jej dostarczać, to 
nieustająca gotowość do   brania odpowiedzialności za 
aktywne zmaganie się z dyskomfortem wiecznej niedo-
skonałości  i chronienia przed jego negatywnymi skutka-
mi przede wszystkim pacjentów, ale także i siebie.

Szanowne Psycho-
terapeutki i Sza-
nowni Psychotera-

peuci Uzależnień.
Jak widzicie, zmie-

nia się nasz periodyk. 
Zmienił się tytuł, który 
upodmiotowuje naszych 
kl i e n t ó w/p a c j e n t ó w, 
częstotliwość wydań 
z sześciu na cztery rocz-
nie oraz wydawca, któ-
rym jest, nomen omen 
– Pracownia Motywacji 
i Zmian.

Konsekwencją tych zmian będzie również utworzenie 
strony internetowej www oraz FanPage’a na Facebooku. 

Z tej okazji zwracam się do Państwa z garstką informa-
cji i prośbą. Ufamy, że gdy czytacie te słowa, strona inter-
netowa i fanpage już działają. Nie jest to takie proste, wciąż 
pracujemy nad tym, stąd zawahanie.

Przechodząc do istoty sprawy, otóż mamy nadzieję, 
że zarówno jedno, jak i drugie wirtualne zjawisko (stro-
na www i fanpage) pomożecie nam tworzyć, redagować, 
rozwijać. 

Chcemy zaprosić Was do pisania i nadsyłania do nas 
tekstów związanych z problemami uzależnień. Mogą być 
reakcjami na nasze teksty (z kwartalnika, ze strony inter-
netowej lub fanpage’a), ale czekamy również na autorskie 
przemyśleniami w temacie uzależnień.

Może będziecie chcieli Państwo podzielić się historią 
ewolucji swoich poglądów na pracę z osobami z kręgu uza-

leżnienia? Wiemy wszak, że na różnych etapach pracy ope-
racjonalizujemy i interweniujemy w różny sposób. To bar-
dzo ciekawe, jakie myślenie, w jakim czasie, sprawdzało się 
Wam najlepiej. Podzielcie się własnym doświadczeniem.

Być może znajdziecie w sobie gotowość, aby opowie-
dzieć o swoich interwencjach w konkretnych przypadkach? 
Jak udało się Wam poruszyć pacjenta/klienta, dotrzeć do 
niego, zainspirować? Co zadziałało? To dla Czytelników 
niebywale inspirujące, podejrzeć, jak pracują inni.

Chętnie przyjmiemy też do publikacji recenzje ksią-
żek, artykułów, wykładów, filmów, które przeczytaliście, 
zobaczyliście.

Na naszej stronie www znajdą się również bitowe łamy 
dla osób chcących opowiedzieć o swoich miejscach: ośrod-
kach, poradniach, pracowniach, gabinetach. Pokażcie, jak 
macie to zorganizowane, jakie programy, metody pracy sto-
sujecie, jaka jest Wasza filozofia pomagania.

Jeżeli coś tworzycie w sensie artystycznym, zaprasza-
my do podzielenia się z nami. Wasza twórczość może 
udoskonalić naszą stronę, fanpage, niewykluczone że 
również kwartalnik. Zachęcamy do nadsyłania obrazów, 
grafik czy innych form artystycznych. Chętnie przyjmie-
my do potencjalnej publikacji na stronach czy w wersji 
papierowej kwartalnika.

Sprawiłoby to nam wielką radość, gdyby zdecydowali 
się Państwo na tego rodzaju współpracę i współtworzenie. 

Szczegółowe informacje i wskazówki odnośnie zasad 
publikacji znajdują się na stronie www.touib.pl w zakład-
ce: zasady publikacji.

Serdecznie pozdrawiamy i czekamy na Państwa 
aktywność.

Piotr Cholerzyński
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Serdecznie zapraszamy specjalistów psychoterapii 
uzależnień i psychoterapeutów, osoby przygotowujące się 
do takiej pracy oraz psychologów pracujących w placówkach 
leczenia uzależnienia od alkoholu na bezpłatne szkolenie 
w zakresie profilaktyki FASD oraz pracy z kobietami 
uzależnionymi od alkoholu w temacie ich płodności.

Szkolenie obejmuje 25 godz. zajęć dydaktycznych (trzy dni).
Planowane jest uruchomienie trzech edycji szkolenia w terminach:

• Grupa 1: 31 sierpnia – 2 września 2021  r.
• Grupa 2: 10 – 12 września 2021 r.
• Grupa 3: 18-20 września 2021 r.

Prowadzący szkolenie: dr Teresa Jadczak-Szumiło, Jadwiga Fudała 

Szkolenia będą odbywały się w Warszawie (lub okolicy) w formie stacjonarnej, z uwzględnieniem aktualnych warunków 
sanitarnych wynikających ze stanu pandemii. 

W przypadku braku możliwości organizacji szkoleń stacjonarnych – odbędą się one on-line.

Więcej informacji na temat szkolenia pod numerem telefonu 730 030 765

Projekt finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, na zlecenie Państwowej Agencji 
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Innowacyjna metoda w terapii 
uzależnień

Poznaj siłę CBT w terapii zaburzeń 
lękowych i depresji

Podsumowanie przełomowego badania 
nad rozwojem osoby

Przewodnik dla terapeutów pokazujący 
zastosowanie teorii poliwagalnej we 

wszystkich rodzajach terapii

Kolejna książka o praktycznym 
zastosowaniu teorii poliwagalnej
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