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Podzi!kowania

Niniejszy Konsensus nie powsta!by bez wsparcia wielu partnerów z EUCOMS Network1. 

Autorzy Konsensusu wyra#aj$ wdzi%czno&' za konstruktywne komentarze i sugestie 

wielu ekspertów w dziedzinie &rodowiskowej opieki psychiatrycznej, b%d$cych bada-

czami, us!ugodawcami lub u#ytkownikami2 us!ug, w tym ze strony nast%puj$cych osób: 

Andreas Bechdolf, Anne Margriet Pot, Athina Fragkouli, Birgit Görres, Cathelijn Tjade-

na, Domenico Giacco, Evelyn Huizing, Guadelupe Morales, Hugo Koetsier, Jaap van 

Weeghel, Marc Graas, Marc Ritzen, Marijke van Putten, Martin Fojtí(ek, Michiel Nijsen, 

Nicolas Daumerie, Niels Mulder, Nils Greve, Paul Bomke, Pim Peeters, Roberto Mezzina, 

Sladjana Ivezic, Stefan Weinmann i Veerle Stevens. Dzi%kujemy Chrisowi Nas, który by! 

zaanga#owany na wczesnych etapach opracowywania Konsensusu. Podzi%kowania dla 

Marjonneke de Vetten za opracowanie uk!adu i korekt% tekstu. Podzi%kowania równie# 

dla Sharon Zoomer za administracyjne wsparcie w potrzebie.

1 Strona internetowa EUCOMS Network: https://eucoms.net (red.)

2 Ró#norodne terminy (ang. user, consumer, client, patient) wykorzystane w)tek&cie oryginalnym do okre&lenia osób korzysta-
j$cych z ochrony zdrowia psychicznego w wydaniu polskim zast%powano w zasadzie konsekwentnie terminem pacjent, który 
w)polskim j%zyku i)obyczaju w)tej roli dominuje [(por. Anczewska i)wsp. (2011). Psychiatria Polska, 45(1), 35–44] a)ponadto nie naby! 
naznaczaj$cych i)ograniczaj$cych konotacji cz%stych w)fachowej literaturze anglosaskiej. Wyj$tki od tej zasady dyktowa! niekiedy 
bardziej swoisty kontekst u#ycia (red.). 
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Wprowadzenie

*rodowiskowa ochrona zdrowia psychicznego stanowi holistyczn$ odpowied+ na po-

trzeby, jest propozycj$ holistycznego podej&cia do problemów zdrowia psychicznego. 

Wykorzystuj$c zasoby spo!eczno&ci lokalnych, zapewnia osobom z zaburzeniami psy-

chicznymi mo#liwo&' korzystania z ich prawa do opieki oraz korzystania z form wsparcia 

w &rodowisku #ycia. Efektem jest optymalizacja szans na odzyskanie przez nie zdrowia.

Pocz$tki &rodowiskowej ochrony zdrowia psychicznego w formie, jak$ znamy dzi&, 

si%gaj$ lat po II wojnie &wiatowej, kiedy zamykano szpitale psychiatryczne, ich zadania 

przenosz$c na spo!eczno&ci lokalne. W literaturze fachowej opisano dwie fazy tego 

procesu. Pierwsza, przypadaj$ca na lata 1950–1970, sprowadza!a si% do wprowadzania 

niewielkich modyfikacji w opiece na poziomie lokalnym, które da!y pocz$tek prostym 

zespo!om wielodyscyplinarnym. Wprawdzie nie by!y to zmiany rewolucyjne, ale sta!y si% 

zaczynem powolnej ewolucji w tej dziedzinie (Burns i Firn, 2017).

Druga faza zmian rozpocz%!a si% w 1980 r. wraz z prze!omow$ publikacj$ na te-

mat aktywnego leczenia &rodowiskowego (Stein i Test, 1980). Dzi%ki temu, #e &rodo-

wiskowe us!ugi zdrowia psychicznego przenios!y punkt ci%#ko&ci na wsparcie prawa 

cz!owieka do uczestnictwa w #yciu spo!ecznym, otworzy!y drog% dla dzia!a" opartych 

na szerokim my&leniu wielodyscyplinarnym i wielosektorowym, obejmuj$cych tak#e 

promocj% zdrowia i profilaktyk% w odniesieniu do ca!ej populacji. *rodowiskowa ochro-

na zdrowia psychicznego wymaga zdecydowanego oparcia si% na filozofii zdrowienia, 

promowaniu interwencji opartych na nauce, ale uwzgl%dniaj$cych kontekst spo!eczny 

oraz wykorzystaniu wszelkich zasobów materialnych oraz u#ytecznych kontaktów do-

st%pnych w spo!eczno&ci lokalnej. W konsekwencji przyj%cia takiej filozofii zdrowienia 

osoba z zaburzeniami zdrowia psychicznego staje si% partnerem w budowaniu us!ug 

z zakresu zdrowia psychicznego.
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Znaczenie "rodowiskowych us#ug zdrowia psychicznego 

Zaburzenia psychiczne stanowi$ znaczne obci$#enie dla spo!ecze"stwa, sama tylko 

depresja dotyka w Europie 30,3 mln osób, na psychozy cierpi 5 mln Europejczyków 

(Wittchen i in., 2011). Kilkadziesi$t lat bada" naukowych wykaza!o, #e zaburzenia psy-

chiczne s$ uleczalne, a mimo to wci$# s$ przyczyn$ niepe!nosprawno&ci znacznej licz-

by mieszka"ców krajów o niskich i &rednich przychodach (ang. low and middle-income 

countries – LMIC) lub osób w ogólnie niekorzystnej sytuacji zdrowotnej albo spo!ecz-

no-ekonomicznej w krajach o wysokim dochodzie (Me,ert, Neylan, Chambers i Ver-

deli, 2016). Zebrano przekonuj$ce wyniki bada" okre&laj$ce jasno, co sk!ada si% na 

skuteczn$ opiek% nad osobami z zaburzeniami psychicznymi. Mimo dost%pnej wiedzy 

i zgromadzonych wyników bada", wielu ludzi nadal nie ma dost%pu do optymalnej opie-

ki w zakresie zdrowia psychicznego (Caldas Almeida i in., 2016; Manfred Huber i in., 

2008). Celem &rodowiskowej ochrony zdrowia psychicznego jest zapewnienie obywa-

telom pa"stw ni$ obj%tych stanu, w którym b%d$ mogli osi$gn$' optymalne dla siebie 

zdrowie oraz rado&' z #ycia.

Osóby z zaburzeniami psychicznymi – zw!aszcza ci%#kimi – zmagaj$ si% z trudno-

&ciami w zaspokojeniu #yciowych potrzeb w wielu dziedzinach #ycia oraz odrzuceniem 

spo!ecznym. Dost%p do wysokiej jako&ci opieki zdrowotnej jest im niezb%dny, aby mog!y 

przej&' przez #ycie jako równoprawni obywatele. W porównaniu z us!ugami &wiadczo-

nymi w warunkach szpitalnych, osadzone w spo!eczno&ci lokalnej zintegrowane sieci 

zapewniaj$ce dobrej jako&ci us!ugi zdrowia psychicznego nios$ wi%ksze korzy&ci za-

równo dla pacjentów (wy#sza jako&' #ycia, lepsze przestrzeganie zalece" terapeutycz-

nych, mniejsza stygmatyzacja, wi%ksza stabilno&' mieszkaniowa, lepsza rehabilitacja 

zawodowa) jak i dla jako&ci us!ug (lepszy dost%p do opieki, mniej &rodków przymusu, 

mniej narusze" praw cz!owieka) (*wiatowe Zgromadzenie Zdrowia, 2013).

W wi%kszo&ci sytuacji zwi$zanych z kryzysem psychicznym kompleksowe podej-

&cie &rodowiskowe mo#e pomóc w zdrowieniu osobom zarówno z !agodnymi, umiarko-

wanymi, jak i ci%#kimi zaburzeniami psychicznymi oraz poprawi' jako&' ich #ycia. Opieka 

&rodowiskowa odnosi si% do !$czenia samoopieki i samo-koordynacji z pomoc$ niefor-

malnej sieci rodziny i osób bliskich, z oparciem w postaci ogólnych zasobów i us!ug do-

st%pnych w spo!eczno&ci (zatrudnienie, mieszkanie, rekreacja, zdrowie) oraz z terapi$ 

i wsparciem specjalistów z dziedziny zdrowia psychicznego (Trainor i Church, 1984).
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Pomimo korzy&ci p!yn$cych z modelu &rodowiskowego, w wielu krajach europej-

skich opieka psychiatryczna nadal &wiadczona jest g!ównie w warunkach szpitalnych. 

W niektórych krajach &rodowiskowe us!ugi zdrowia psychicznego s$ realizowane tyl-

ko cz%&ciowo z powodu niewystarczaj$cego zaanga#owania politycznego lub niewy-

starczaj$cych zasobów (zarówno ludzkich, jak i finansowych). Bior$c pod uwag% du#$ 

ró#norodno&' praktyk opieki i organizacji us!ug w ró#nych systemach ochrony zdrowia 

psychicznego w ca!ej Europie, potrzebny jest jasny zestaw kryteriów, który w ró#nych 

warunkach spo!ecznych wspiera!by wdra#anie skutecznych us!ug &rodowiskowych na 

rzecz osób z problemami zdrowia psychicznego.

Niniejszy Konsensus opisuje podstawowe zasady i kluczowe elementy &rodowisko-

wej ochrony zdrowia psychicznego. Konsensus opiera si% na wiedzy us!ugodawców 

z ca!ej Europy, którzy zidentyfikowali wspólny problem, jakim jest zapotrzebowanie 

rz$dów, cz!onków organów w!adz publicznych i instytucji finansuj$cych na okre&lenie 

kryteriów dobrej &rodowiskowej ochrony zdrowia psychicznego. Zadania &rodowisko-

wej ochrony zdrowia psychicznego i kryteria ich spe!nienia bazuj$ na syntezie dowo-

dów naukowych, dobrych praktyk i opinii ekspertów, które zosta!y przedyskutowane 

w ramach roboczej sieci specjalistów, pacjentów i ich bliskich, dysponuj$cych rozleg!$ 

wiedz$ i do&wiadczeniem w zakresie &rodowiskowej ochrony zdrowia psychicznego 

w Skandynawii, na Wyspach Brytyjskich, w Europie Zachodniej, Po!udniowej, *rodko-

wej i Wschodniej.

Celem Konsensusu jest spe!nienie roli fundamentu dla zorganizowanych na za-

sadzie terytorialnej regionalnych modeli &rodowiskowej ochrony zdrowia psy-

chicznego w Europie i poza ni$. Dokument jest przeznaczony dla osób prakty-

kuj$cych lub organizuj$cych us!ugi zdrowia psychicznego, jak i korzystaj$cych 

z nich. Mo#e on pomóc zaplanowa' lub rozpocz$' wdra#anie us!ug &rodowi-

skowej ochrony zdrowia psychicznego, jak równie# poprawi' funkcjonowanie 

us!ug ju# realizowanych. Jednym z podstawowych +róde!, które inspirowa!y 

zasady przedstawione w tym dokumencie jest Oxford Textbook of Community 

Health (Thornicroft i in., 2011).
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Struktura dokumentu Konsensus

W „Konsensusie” zdrowie pojmujemy nie jako stan statyczny, lecz jako dynamiczn$ 

zdolno&' do adaptacji i samozarz$dzania w!asnym dobrostanem, pomagaj$c$ w ra-

dzeniu sobie z fizycznymi, emocjonalnymi i spo!ecznymi wyzwaniami #ycia (Machteld 

Huber i in., 2011; Thornicroft, Szmukler, Mueser i Drake, 2011). Dzi%ki takiemu podej&ciu 

akcent przenosi si% z problemów zdrowotnych na budowanie odporno&ci3 (ang. resi-

lience) i dobrego samopoczucia. Ponadto wp!ywa ono na zmian% sposobu my&lenia 

zarówno o roli opieki zdrowotnej, jak i zapobieganiu chorobom.

„Konsensus” opisuje, jak wygl$da dobra &rodowiskowa ochrona zdrowia psychicz-

nego z sze&ciu ró#nych perspektyw, z których ka#da stanowi jej wa#ny wymiar. S$ to:

• etyka

• zdrowie publiczne

• zdrowienie4 (ang. recovery)

• skuteczno&' interwencji

• &rodowiskowa sie' opieki

• ekspertyza rówie&nicza5 (ang. peer expertise)

 

Wprowadzeniem do przedstawienia ka#dej z perspektyw b%dzie obraz symbolizu-

j$cy jej g!ówne przes!anie, na zako"czenie przedstawione zostan$ wnioski i rekomen-

dacje. W ostatnim rozdziale stre&cimy tych sze&' perspektyw i podsumujemy, co uda!o 

si% osi$gn$' w odniesieniu do ka#dej z nich.

3 resilience – ang. termin wskazuje na zdolno&' oporu lub szybkiego wyj&cia z trudnych sytuacji. W) j%zyku polskim oddawany 
równie# jako odporno&', wytrzyma!o&' elastyczno&', spr%#ysto&' (red.)

4 recovery – ang. termin wskazuje ogólnie na zdolno&' lub d$#enie do odzyskania, przywrócenia jakich& traconych lub utraco-
nych warto&ci (np. zdrowia, bezpiecze"stwa, szacunku, pozycji spo!ecznej, maj$tku). W)kontek&cie zdrowia, w) j%zyku polskim 
t!umaczony jako wyzdrowienie, gdy mowa o)osi$gni%tym lub osi$ganym wyniku lub jako zdrowienie, gdy mowa o)procesie jego 
osi$gania, odzyskiwania, przywracania (red.)

5 peer expertise – zwi%z!y ang. termin denotuje bogat$ tre&'. Oznacza: (1) uznanie za eksperck$ wiedzy osób maj$cych za sob$ 
#ywe, poddane refleksji i zdystansowane do&wiadczenie w!asnego kryzysu psychicznego, g!ównie ci%#kiego, psychotycznego, 
(2) uznanie tej wiedzy za warto&ciowe, a)czasem niezb%dne dope!nienie wiedzy specjalistów uzyskiwanej poprzez szkolenia, (3) 
uznanie przydatno&ci tej unikalnej wiedzy do wspieraniu innych, prze#ywaj$cych podobne problemy. Przymiotnik „rówie&nicza” 
wskazuje w)tym kontek&cie nie na podobie"stwo wieku, ale podobie"stwo do&wiadcze" (red.).



Perspektywa 
etyczna

Ok"adka ksi#$ki „Azyle” (Asylums) Go%mana. 
Ksi#$ka ta, opublikowana w 1961 roku, podkre&la, $e si"# nap'dow# 

deinstytucjonalizacji ochrony zdrowia psychicznego s# prawa cz"owieka 
i pokazuje, $e kwestia ta by"a podnoszona ju$ od dziesi'cioleci.
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WNIOSKI I REKOMENDACJE DLA PERSPEKTYWY ETYCZNEJ

• Zogniskowanie na prawach cz"owieka jest podstawow# zasad# &rodowi-

skowej ochrony zdrowia psychicznego: prawo dost'pu do opieki opartej 

na potrzebach w jak najmniej restrykcyjnym &rodowisku oraz prawo do 

pe"nego uczestnictwa w $yciu spo"eczno&ci. Obejmuje to prawa i wolno&ci 

obywatelskie oraz wolno&( kulturaln#, duchow#, seksualn# i polityczn#.

• Zapewnienie prawa do ochrony zdrowia psychicznego w dokumentach 

prawnych i politycznych jest w praktyce niezb'dn# strategi# dla ochrony 

praw osób z zaburzeniami psychicznymi.

• Zalecamy, aby us"ugi zdrowia psychicznego opar"y swoj# misj' i wizj' 

na Konwencji o prawach osób niepe"nosprawnych ONZ6 (KPON, 2008), 

która okre&la prawo do $ycia, ochrony, edukacji, zdrowia, zatrudnienia, 

mieszkania i ochrony socjalnej.

• Zapewnienie szkole! i instrukta$u dla personelu &rodowiskowych i sta-

cjonarnych placówek zdrowia psychicznego w zakresie zdrowienia i praw 

jest pomocnym krokiem w ograniczaniu narusze! praw cz"owieka, do ja-

kich dochodzi w kontek&cie us"ug zdrowia psychicznego.

• QualityRights Tool Kit7 WHO oferuje ramy szkoleniowe dla oceny i popra-

wy jako&ci us"ug w zakresie zdrowia psychicznego.

Perspektywa etyczna jest podnoszona od dziesi%cioleci jako jedna z trzech „E”: 

etyka, dowody i do&wiadczenie (ang. ethics, evidence, experience) (Tansella i Thorni-

croft, 2009). Uwa#a si%, #e prze!omowa dla jej rozwoju by!a publikacja w 1961 r. „Azy-

lów” Ervinga Go,mana8, ksi$#ki zawieraj$cej cztery kontrowersyjne eseje, podnosz$-

ce kwesti% tego, czy instytucje psychiatryczne s$ prawdziw$ przystani$ odpoczynku 

od presji spo!ecze"stwa dla osób z zaburzeniami, czy te# organizacjami, które tworz$ 

jeszcze bardziej wyniszczaj$ce u nich napi%cia (Go,man, 1961). W tym samym duchu 

wypowiada!o si% zreszt$ wielu innych autorów. W latach 60. i 70. w!oski psychiatra 

Franco Basaglia sformu!owa! wniosek, #e wiele stereotypów szale"stwa w istocie jest 

pochodn$ leczenia instytucjonalnego. Opowiedzia! si% wi%c za wyzwoleniem z niego  

6 Tekst Konwencji zosta! przyj%ty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w)dniu 13 grudnia 2006 r. Konwencja wesz!a w)#ycie 3 pa+-
dziernika 2008 r. po ratyfikowaniu jej przez dwudzieste pa"stwo. Unia Europejska ratyfikowa!a Konwencj% 23 grudnia 2010 r. jako 
wszystkie jej pa"stwa cz!onkowskie. W)Polsce Konwencja o)prawach osób niepe!nosprawnych wesz!a w)#ycie 25 pa+dziernika 
2012 r. z)dniem jej og!oszenia w)Dzienniku Ustaw (Dz. Ust. z)2012 r. poz. 1169; sprostowanie b!%dów Dz. U. z)2018 r. poz. 1217). (red.)

7 Wersja ang.: https://www.who.int/mental_health/publications/QualityRights_toolkit/en/ (red.)

8 Polskie wydanie: Erving Go,man, Instytucje totalne. O!pacjentach szpitali psychiatrycznych i!mieszka"cach innych instytucji 
totalnych, Sopot 2011 r. (red.)
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pacjentów, a co za tym idzie za zniszczeniem idei szpitala psychiatrycznego jako miej-

sca instytucjonalizacji leczenia (Foot, 2014). Courtenay Harding opisa!a przewlek!e stany 

chorobowe, takie jak schizofrenia, jako artefakty oparte na strachu (Harding i in., 1987).

Proces deinstytucjonalizacji opiera si% zatem na perspektywie etycznej, zgodnie 

z któr$ us!ugi w zakresie zdrowia psychicznego istniej$ po to, by chroni' prawa cz!o-

wieka, a nie je narusza' (The European expert group on Transition from Institutional to 

Community-based Care, 2012).

Stosowanie przymusu w opiece psychiatrycznej jest zarówno powszechne, jak 

i kontrowersyjne, ponadto wi$#e si% z wieloma z!o#onymi wyzwaniami etycznymi. Z jed-

nej strony przymus jest postrzegany jako narz%dzie niezb%dne do ochrony jednostek 

i spo!ecze"stwa przed krzywd$. Z drugiej strony, niewiele jest dowodów naukowych, 

potwierdzaj$cych jego pozytywne skutki. Znane s$ za to te potwierdzaj$ce skutki 

negatywne: przymus powoduje unikanie poszukiwania pomocy (Molodynski, Rugkasa 

i Burns, 2010), a przyj%cie na leczenie pod przymusem mo#e by' do&wiadczane jako 

traumatyczne (Paksarian i in., 2014). Istniej$ jednak równie# wskazania, #e niektórzy 

pacjenci ze zrozumieniem przyjmuj$ konieczno&' zastosowania wobec nich przymusu 

(Newton-Howes i Mullen, 2011). Dylemat etyczny polega na napi%ciu mi%dzy prawem 

do leczenia (prawem do opieki w zakresie zdrowia psychicznego z uwzgl%dnieniem 

niezaspokojonych potrzeb i niepe!nosprawno&ci osób prze#ywaj$cych problemy psy-

chiczne) a prawem do odrzucenia/odmowy leczenia. 

Pozytywna promocja zdrowia psychicznego i praw cz!owieka wzajemnie si% 

wzmacniaj$, poniewa# razem znacz$co pot%guj$ ogólny dobrostan populacji (Gostin  

i Mok, 2009; Pathare i Sagade, 2013). Pomimo tej oczywisto&ci stwierdzenia, nadal do-

chodzi do narusze" obywatelskich, kulturowych, ekonomicznych, politycznych i spo-

!ecznych praw osób z zaburzeniami psychicznymi (Drew i in., 2011).

Zapewnienie prawa do ochrony zdrowia psychicznego w dokumentach prawnych 

i politycznych jest zasadnicz$ strategi$ chronienia praw osób z zaburzeniami psychicz-

nymi w praktyce. W niektórych krajach Europy pomoc nadal &wiadczona jest przede 

wszystkim w warunkach szpitalnych. Nawet je&li dost%pna jest opieka w spo!eczno&ci 

lokalnej, cz%sto ma nisk$ jako&'. Obie sytuacje sprzyjaj$ wykluczeniu z #ycia spo!ecz-

nego, co negatywnie wp!ywa na zdolno&' pacjenta do integracji ze spo!ecze"stwem, 

osi$gania celów zwi$zanych ze zdrowieniem i prowadzeniem warto&ciowego #ycia. 

W 2008 roku wesz!a w #ycie9 Konwencja o prawach osób niepe!nosprawnych (KPON), 

9 W)Polsce Konwencja wesz!a w)#ycie 25 pa+dziernika 2012 r. (red.)
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która sta!a si% impulsem do zmian w prawie dotycz$cym niepe!nosprawno&ci i zdrowia 

psychicznego na ca!ym &wiecie (UN General Assembly, 2007). KPON okre&la prawa 

osób niepe!nosprawnych (w tym osób maj$cych problemy ze zdrowiem psychicznym) 

do godnego #ycia i uczestnictwa w #yciu spo!ecznym, a tak#e zapewnia prawo do 

edukacji, zdrowia, zatrudnienia, mieszkania i ochrony socjalnej.

KPON wyznacza zmian% paradygmatu w podej&ciu do osób niepe!nosprawnych, 

w tym osób z zaburzeniami psychicznymi. Osoby niepe!nosprawne nie s$ tu postrzegane 

jako „przedmioty” pomocy charytatywnej, leczenia i ochrony socjalnej, lecz jako „podmioty” 

dysponuj$ce prawami, zdolne do korzystania z nich i podejmowania decyzji dotycz$cych 

swojego #ycia odpowiednio do swojej wolnej i &wiadomej zgody, a tak#e do bycia aktywny-

mi cz!onkami spo!ecze"stwa. Dla KPON niepe!nosprawno&' jest poj%ciem ewoluuj$cym, 

opisuj$cym wynik interakcji mi%dzy osobami z zaburzeniami, a barierami wynikaj$cymi 

z postaw wobec nich i uwarunkowa" &rodowiskowych, które utrudniaj$ pe!ne i skuteczne 

uczestnictwo w #yciu spo!ecznym na równych zasadach z innymi jego uczestnikami.

W rozumieniu KPON uczestnictwo cz!owieka w #yciu spo!ecznym pozwala prawi-

d!owo okre&li' jego konkretne potrzeby oraz daje mu wzmocnienie. Pe!ne i skuteczne 

uczestnictwo oraz w!$czenie spo!eczne s$ uznane w KPON za ogólnie obowi$zuj$c$ 

zasad%, ogólny obowi$zek i prawo.

Promowanie dobrej jako&ci us!ug respektuj$cych prawa cz!owieka i dost%pnych 

blisko miejsca zamieszkania jest równie# priorytetowym obszarem w Kompleksowym 

Planie Dzia!ania na Rzecz Zdrowia Psychicznego WHO na lata 2013-2020 (World He-

alth Assembly 2013).

Raport Specjalnego Sprawozdawcy ONZ w sprawie prawa wszystkich ludzi do 

korzystania z najwy#szego dost%pnego standardu zdrowia fizycznego i psychicznego 

(2017) zaleca:

„(Potrzebna jest) zmiana paradygmatu, która uwzgl#dnia zdrowienie i spo$eczno%& 

lokaln', promuje w$'czenie spo$eczne i oferuje szereg terapii oraz form wsparcia psy-

chospo$ecznego na poziomie opieki podstawowej i specjalistycznej realizowanych  

z poszanowaniem praw (...); redukcyjne, biomedyczne podej%cie do leczenia, które nie 

uwzgl#dnia odpowiednio kontekstu i relacji, nie mo(e by& d$u(ej uznawane za zgodne  

z prawem do zdrowia”.
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Ochrona praw osób z zaburzeniami w praktyce mo#e przybiera' ró#ne formy. Jed-

n$ z nich jest strategiczna reforma prawa, tak #e prawa wszystkich obywateli respekto-

wane s$ na tej samej podstawie prawnej. Inne strategie, wdra#ane na poziomie us!ug, 

obejmuj$ szkolenia z praktyki przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi 

dla ca!ego personelu pracuj$cego zarówno na oddzia!ach, jak równie# w ramach us!ug 

&rodowiskowych. Oznacza to prowadzenie szkole" dotycz$cych takich tematów, jak 

m.in. kiedy stosowa' &rodki przymusu, autonomia osoby z zaburzeniami psychiczny-

mi w podejmowaniu wa#nych decyzji dotycz$cych jej leczenia i opieki oraz tworzenie 

przyjaznego &rodowiska terapeutycznego. QualityRights Tool Kit *wiatowej Organizacji 

Zdrowia jest jednym z przyk!adów narz%dzi szkoleniowych s!u#$cych ocenie i poprawie 

jako&ci us!ug w zakresie zdrowia psychicznego, w tym us!ug &wiadczonych w spo!ecz-

no&ciach lokalnych. Mo#e by' on traktowany przez us!ugodawców i/lub interesariuszy 

krajowych jako przewodnik co do kroków, jakie nale#y podj$', aby osi$gn$' dobr$ ja-

ko&' us!ug z poszanowaniem praw cz!owieka (*wiatowa Organizacja Zdrowia, 2012).

• Równo&' wobec prawa 
i niedyskryminacja (art. 5) 

• Prawo do #ycia, wolno&ci 
i bezpiecze"stwa osobistego (art. 10 i 14) 

• Równo&' wobec prawa i zdolno&' 
do czynno&ci prawnych (art. 12) 

• Wolno&' od tortur (art. 15) 
• Wolno&' od wyzysku, przemocy 

i wykorzystywania (art. 16) 
• Prawo do ochrony integralno&ci 

fizycznej i psychicznej (art. 17) 
• Swoboda przemieszczania si% 

i wybory obywatelstwa (art. 18) 
• Prawo do samodzielnego #ycia, 

integracji spo!ecznej (art. 19)

• Wolno&' ekspresji i wyra#ania 
pogl$dów (art. 21) 

• Poszanowanie prywatno&ci (art. 22)
• Poszanowanie #ycia rodzinnego 

i domowego (art. 23) 
• Prawo do edukacji (art. 24) 
• Prawo do zdrowia (art. 25) 
• Prawo do pracy i zatrudnienia (art. 27) 
• Prawo do adekwatnych warunków 

#ycia i ochrony socjalnej (art. 28) 
• Prawo do uczestnictwa w #yciu 

politycznym i publicznym (art. 29) 
• Prawo do uczestnictwa w #yciu 

kulturalnym (art. 30) 

Prawa w Konwencji 

Konwencja o prawach osób niepe"nosprawnych





Perspektywa
zdrowia 

publicznego

)ycie spo"eczne toczy si' w spo"eczno&ciach lokalnych,  
które wi#$# ludzi ze sob#. W odniesieniu do &rodowiskowej  

ochrony zdrowia psychicznego w"a&ciw# spo"eczno&(  
stanowi# ludzie, którzy mieszkaj# w okre&lonej lokalizacji  

geograficznej, na obszarze obj'tym jej dzia"aniem.  
Misj# &rodowiskowej ochrony zdrowia psychicznego jest 

wspieranie zdrowia wszystkich obywateli na tym obszarze.
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WNIOSKI I REKOMENDACJE DLA PERSPEKTYWY ZDROWIA PUBLICZNEGO

• *rodowiskowe us"ugi ochrony zdrowia psychicznego funkcjonuj# na 

rzecz zdrowia wszystkich obywateli na swoim obszarze dzia"ania. Doty-

czy to obecnych pacjentów, osób potrzebuj#cych opieki, które trudno za-

anga$owa( w leczenie oraz potencjalnych przysz"ych pacjentów.

• Ochrona zdrowia psychicznego na poziomie spo"eczno&ci lokalnej ozna-

cza nie tylko leczenie i opiek', ale tak$e profilaktyk' zaburze! i promowa-

nie zdrowia psychicznego. Niezb'dne s# tak$e inicjatywy na rzecz prze-

ciwdzia"ania dyskryminacji i stygmatyzacji osób z zaburzeniami.

• *rodowiskow# ochron' zdrowia psychicznego realizuj# wielodyscypli-

narne zespo"y dzia"aj#ce w dobrze zdefiniowanych obszarach dzia"ania. 

Ich zasi'g zale$y od regionalnej demografii, skali problemów zdrowia 

psychicznego oraz zasobów ochrony zdrowia psychicznego na danym te-

renie. Jest to kompromis pozwalaj#cy pogodzi( zalety dzia"ania w ma"ym 

regionie (mo$liwo&( bycia obecnym, wspó"praca z niewielk# liczb# leka-

rzy podstawowej opieki zdrowotnej – POZ), a konieczno&ci# posiadania 

wystarczaj#cych zasobów do tworzenia zespo"ów wielodyscyplinarnych.

• Koncepcje &rodowiskowej ochrony zdrowia psychicznego zosta"y opra-

cowane z my&l# o leczeniu osób z ci'$kimi i utrzymuj#cymi si' zaburze-

niami psychicznymi, ale maj# zastosowanie do wszystkich potrzeb w za-

kresie zdrowia psychicznego.

• Zdrowie psychiczne jest zagadnieniem z zakresu zdrowia publicznego 

(dotyczy du$ej liczby obywateli w populacji). Od s"u$b zajmuj#cych si' 

ochron# zdrowia psychicznego wymaga to podej&cia zorientowanego na 

proces zdrowienia, jak równie$ aktywnej obecno&ci w spo"eczno&ci.

• Opieka nad osobami, które trudno jest zaanga$owa( w leczenie, jest pod-

stawowym zadaniem &rodowiskowych zespo"ów zajmuj#cych si' zdro-

wiem psychicznym.

Zdrowie publiczne to sztuka i nauka zajmuj$ce si% ochron$ i popraw$ zdrowia po-

pulacji. Populacje mog$ by' tak ma!e jak lokalne s$siedztwo lub tak du#e jak ca!y kraj 

czy region. G!ównym celem perspektywy zdrowia publicznego jest okre&lenie warun-

ków koniecznych do osi$gni%cia zdrowia poszczególnych spo!eczno&ci, spo!ecze"stw 
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i &rodowisk, a tak#e równo&ci mi%dzy ró#nymi grupami (Baum, 2015). W dziedzinie zdro-

wia psychicznego oznacza to, #e spo!ecze"stwo i us!ugi na rzecz zdrowia psychiczne-

go musz$ koncentrowa' si% na potrzebach ca!ej populacji, niezale#nie od tego, jaka 

cz%&' us!ug &wiadczona jest przez s!u#by publiczne, a jaka przez organizacje prywatne. 

*rodowiskowa s!u#ba zdrowia psychicznego dzia!a na okre&lonym obszarze, dlatego 

musi uwzgl%dnia' lokalne uwarunkowania kulturowe.

Znaczenie przyj%cia perspektywy zdrowia publicznego przy wdra#aniu dobrych 

&rodowiskowych us!ug zdrowia psychicznego polega na skupieniu si% nie tylko na 

terapii (opieka lecznicza), ale tak#e na promocji zdrowia psychicznego i profilaktyce 

zaburze" psychicznych. Oznacza to uwzgl%dnienie potrzeb ca!ej populacji, a nie tylko 

potrzeb osób z ujawnionymi problemami psychicznymi.

Uwzgl%dnienie potrzeb ca!ej populacji przek!ada si% w praktyce na dobrze zdefi-

niowane plany mapowania us!ug oraz wsparcia dla ró#nych grup spo!ecznych. Pomaga 

to min. okre&li' obszary geograficzne, w których pracuj$ konkretne zespo!y ochrony 

zdrowia psychicznego. Wielko&' obszaru dzia!ania zale#y od regionalnej demografii, 

powszechno&ci zaburze" psychicznych oraz dost%pnych &rodków na opiek% zdrowotn$ 

(psychiatryczn$). Demografia okre&la g%sto&' zaludnienia i potrzeby mieszka"ców na 

danym obszarze (inne b%d$ np. w mie&cie, inne na wsi), ich status spo!eczno-ekono-

miczny, specyfik% zatrudnienia, obecno&' imigrantów lub uchod+ców itp. Cechy te maj$ 

wp!yw na sk!ad i specjalizacje cz!onków zespo!u zajmuj$cego si% zdrowiem psychicz-

nym w danej spo!eczno&ci.

Wielko&' regionu dzia!ania okre&la si%, uwzgl%dniaj$c dwie konfliktogenne wy-

padkowe. Po pierwsze, region powinien by' na tyle ma!y, aby zespó! &rodowiskowej 

ochrony zdrowia psychicznego zintegrowany by! z lokaln$ spo!eczno&ci$ oraz móg! 

&ci&le wspó!pracowa' z podstawow$ opiek$ medyczn$ i interesariuszami spo!ecznymi. 

Z drugiej strony powinien by' na tyle du#y, aby mo#liwe by!o zmobilizowanie zasobów 

potrzebnych do tworzenia wielodyscyplinarnych zespo!ów. Oznacza to, #e zasi%g ob-

szaru oddzia!ywania musi by' kompromisem mi%dzy utrzymaniem zalet ma!ego regionu 

(obecno&', wspó!praca z niewielk$ liczb$ lekarzy rodzinnych), a konieczno&ci$ zapew-

nienia wystarczaj$cych zasobów do stworzenia zespo!u wielodyscyplinarnego. 

W Europie wielko&' obszaru dzia!ania jednego zespo!u mo#e obejmowa' od 20 do 

200 tys. mieszka"ców. Aby to ustali' przedstawiciele w!a&ciwych podmiotów z ró#nych 

sektorów powinni odpowiedzie', jakie s$ potrzeby zwi$zane ze zdrowiem psychicznym 
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na danym obszarze. Do podmiotów tych nale#$ lekarze podstawowej opieki zdrowotnej 

(POZ), pracownicy ochrony zdrowia psychicznego, s!u#by socjalne, domy kultury, po-

licja, pracodawcy i lokalne przedsi%biorstwa. Zespo!y ochrony zdrowia psychicznego 

w spo!eczno&ci lokalnej maj$ wa#ne zadanie jako podmioty lecznicze dla osób z powa#-

nymi i utrzymuj$cymi si% zaburzeniami psychicznymi, a tak#e jako konsultanci dla innych 

us!ugodawców (np. POZ) w zakresie zapobiegania problemom zdrowia psychicznego  

i leczenia osób z lekkimi lub umiarkowanymi problemami w tym zakresie. Zespo!y te 

ponosz$ równie# odpowiedzialno&' za mieszka"ców swojego regionu, których trudno 

jest anga#owa' w leczenie, cho' potrzebuj$ opieki. Brak motywacji do leczenia spra-

wia, #e podgrup% pacjentów dotkni%tych ci%#kimi zaburzeniami psychicznymi trudno jest 

anga#owa' w leczenie, podczas gdy wykazano, #e podgrupa ta najbardziej potrzebuje 

leczenia. Ten „paradoks motywacji” ma znaczenie kliniczne, poniewa# stanowi podsta-

w% etyczn$ dla us!ug proaktywnych (ang. outreach), których celem jest anga#owanie 

marginalnie zmotywowanych pacjentów z powa#nymi problemami psychospo!ecznymi 

do korzystania z us!ug ochrony zdrowia psychicznego (Mulder, Jochems i Kortrijk, 2014).

2.1. Ocena potrzeb i planowania w zakresie  
"rodowiskowej ochrony zdrowia psychicznego

Przed wdro#eniem wielostronnej sieci &rodowiskowych us!ug w zakresie ochrony 

zdrowia psychicznego nale#y przeprowadzi' dok!adn$ ocen% potrzeb, aby zrozumie', 

jakiego rodzaju opieki i wsparcia potrzebuj$ u#ytkownicy us!ug i ich opiekunowie.

Punktem wyj&cia do stworzenia sieci us!ug w zakresie zdrowia psychicznego jest 

ocena cech charakterystycznych regionu, istotnych z perspektywy zdrowia psychicz-

nego. Powinna zawiera' przynajmniej nast%puj$ce elementy:

• informacja na temat wielko&ci i charakterystyki populacji,

• opis rodzajów i liczby istniej$cych us!ug,

• aktualne plany i cele istniej$cych us!ug w zakresie zdrowia psychicznego w spo-

!eczno&ci lokalnej,

• zaanga#owanie zainteresowanych stron (w tym pacjentów i opiekunów),

• informacje o rodzaju i liczbie us!ug, które powinny by' dost%pne oraz o wymaganym 

personelu wielodyscyplinarnym,

• zdefiniowane standardy jako&ciowe dla us!ug, procedury monitorowania wyników 

oraz plany dotycz$ce tego, jak i kiedy sie' us!ug ma by' oceniana i korygowana.
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Krajowe lub regionalne plany i standardy wnosz$ warto&' dodan$ do us!ug, gdy 

s$ dostosowane do lokalnego kontekstu. Krajowe oraz regionalne plany us!ug zdro-

wotnych musz$ zawiera' plany dla &rodowiskowej ochrony zdrowia psychicznego oraz 

priorytetowe dla niej zagadnienia (Thornicroft i in., 2011; Thornicroft i Tansella, 1999).

2.2. W#$czenie spo#eczne i przeciwdzia#anie stygmatyzacji
Jak ju# wspomniano, przyj%cie zasad zdrowia publicznego w odniesieniu do zdrowia 

psychicznego oznacza rozwijanie i wdra#anie us!ug oraz podej&' promuj$cych zdro-

wie psychiczne, a tak#e maj$cych na celu zapobieganie i leczenie zaburze". Promocja 

zdrowia psychicznego na przestrzeni ostatnich kilku dekad przybra!a form% w!$czenia 

spo!ecznego i kampanii na rzecz przeciwdzia!ania stygmatyzacji, szczególnie w &wietle 

zmiany paradygmatu polegaj$cej na odej&ciu od segregacji osób maj$cych problemy 

ze zdrowiem psychicznym na rzecz promowania w!$czenia spo!ecznego (Evans-Lac-

ko i in., 2014). W!$czenie spo!eczne definiujemy jako: zwi%kszenie prawa dost%pu do 

mo#liwo&ci spo!ecznych i ekonomicznych, zdolno&' do osi$gania celów zwi$zanych ze 

zdrowieniem oraz do prowadzenia warto&ciowego #ycia mimo niepe!nosprawno&ci.

Istotn$ barier$ dla pe!nego uczestnictwa w spo!eczno&ci jest dyskryminacja, z jak$ 

spotykaj$ si% osoby maj$ce problemy psychiczne (Thornicroft, Brohan, Rose, Sartorius 

i Leese, 2009). Jest ona zjawiskiem powszechnym i wp!ywa na wiele aspektów #ycia 

dotkni%tych ni$ osób. Ma negatywny wp!yw nie tylko na integracj% spo!eczn$, ale tak#e 

na zachowania zwi$zane z poszukiwaniem pomocy. 

 

Negatywnie wp!ywa bowiem tak#e na uczucia i postawy pacjentów (ni#sza samo-

ocena, gorsza samoopieka i wi%ksze wycofanie spo!eczne), ale i cz!onków ich rodzin 

(poczucie winy, wstyd, rozpacz).

Wska+nik zatrudnienia w&ród osób z zaburzeniami psychicznymi jest ni#szy ni# 

w populacji ogólnej w!a&nie ze wzgl%du na dyskryminacj%, z jak$ spotykaj$ si% one przy 

podejmowaniu i próbach utrzymania zatrudnienia (Brouwers i in., 2016). Dodatkowo 

do&wiadczenie kryzysu psychicznego we wczesnym okresie #ycia mo#e by' zwi$zane 

z trajektori$ wykluczenia (np. z powodu mniejszego udzia!u w wykszta!ceniu wy#szym, 

zwi%kszonego ryzyka kontaktu z systemem wymiaru sprawiedliwo&ci w sprawach kar-

nych, wiktymizacji i bezdomno&ci). Te wzory stygmatyzacji i wykluczenia mog$ mie' 

znacz$ce konsekwencje dla osób z problemami zdrowia psychicznego oraz bezpo&red-

nio lub po&rednio ogranicza' dost%pno&' opieki zdrowotnej, podwy#sza' wska+nik  
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umieralno&ci, zwi%ksza' samostygmatyzacj% i os!abia' poziom upodmiotowienia. Bli-

skie wi%zi osobiste i nieformalne sieci wsparcia spo!ecznego odgrywaj$ znacz$c$ rol% 

w buforowaniu przewidywanej dyskryminacji u osób z problemami zdrowia psychiczne-

go (Zoppei i in., 2014).

Postawy stygmatyzuj$ce nie s$ rzadko&ci$ w&ród pracowników ochrony zdrowia psy-

chicznego, którzy bywaj$ ma!o optymistyczni co do zdrowienia osób z d!ugotrwa!ymi pro-

blemami psychicznymi. Takie postrzeganie prawdopodobnie zwi$zane jest z do&wiadcze-

niami profesjonalistów pracuj$cych np. w sektorze publicznym, gdzie maj$ do czynienia 

z pacjentami z ci%#kimi zaburzeniami (Horsfall, Cleary i Hunt, 2010). Przeniesienie opieki 

nad zdrowiem psychicznym na poziom spo!eczno&ci lokalnych oczywi&cie nie eliminuje 

automatycznie problemu stygmatyzacji osób ni$ dotkni%tych. Dlatego nale#y si% tym zaj$' 

w ramach ukierunkowanych kampanii lokalnych (Stuart, Florez i Sartorius, 2012).

Decydenci polityczni, rzecznicy i profesjonali&ci zajmuj$cy si% zdrowiem psychicznym 

powinni uczyni' eliminacj% dyskryminacji i przeciwdzia!anie stygmatyzacji priorytetem 

zdrowia publicznego. Nale#y przy tym podkre&li', #e dyskryminacja i stygmatyzacja to 

odr%bne poj%cia i przeciwdzia!anie im wymaga ró#nych strategii. Stygmatyzacja, na której 

tradycyjnie koncentruje si% uwaga dzia!aj$cych na rzecz ochrony zdrowia psychicznego 

reprezentuje aspekty zwi$zane z postawami wobec osób do&wiadczaj$cych kryzysu, dys-

kryminacja za& – z zachowaniem wobec nich (Bhugra, Ventriglio i Pathare, 2016).

Mimo #e kilka kampanii destygmatyzacyjnych i zwi%kszaj$cych &wiadomo&' spo-

!eczn$ przynios!o w Europie widoczne efekty (Time to Change w Anglii, One of Us  

w Danii i SeeMe w Szkocji), wci$# dystans spo!eczny i poczucie zagro#enia wobec osób 

z zaburzeniami psychicznymi s$ problemem w wielu krajach. Obecnie stosowane strate-

gie przeciwdzia!ania stygmatyzacji polegaj$ na edukacji (podwa#anie mitów w oparciu 

o fakty dotycz$ce zdrowia psychicznego) oraz organizowaniu bezpo&rednich spotka" 

z osobami, które kryzysu psychicznego do&wiadczy!y. Wyniki wykaza!y, #e programy 

opieraj$ce si% na bezpo&rednich kontaktach s$ skuteczniejsze ni# inne formy edukacji. 

Projekty przeciwdzia!ania stygmatyzacji powinny opiera' si% na formule TLC3: ukierun-

kowane, lokalne, kontaktowe, wiarygodne i ci$g!e (ang. Targeted, Local, Contact, Credi-

ble, Continuous) (Corrigan, 2011). Przekszta!cenie strategii przeciwdzia!ania stygmaty-

zacji wymaga od us!ugodawców i rzeczników zdrowia psychicznego nadania priorytetu 

w!$czeniu spo!ecznemu, integracji i rozwojowi kompetencji w&ród ogó!u spo!ecze"stwa  

w celu zmniejszenia barier wobec osób do&wiadczaj$cych kryzysu psychicznego,  
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zmiany zachowa" wobec nich oraz ich postrzegania. Je&li problem stygmatyzacji nie 

zostanie podj%ty i rozwi$zany na poziomie kulturowym, perspektywa zmiany jako&ci 

#ycia osób dotkni%tych zaburzeniami psychicznymi jest ma!o prawdopodobna.

Zasady i kluczowe elementy programów przeciwdzia!ania stygmatyzacji 

Pi'( cech kampanii przeciwdzia"ania stygmatyzacji w zakresie ochrony zdrowia 

psychicznego (formu"a TLC3) (Corrigan, 2011)

• Bezpo&redni kontakt: Kluczow$ kwesti$ jest zorganizowanie kontaktu mi%dzy 

osobami chorymi psychicznie i zdrowymi.

• Ukierunkowanie: Kontakty musz$ by' ukierunkowane na krytyczne grupy  

w spo!eczno&ci (np. pracodawcy!).

• Lokalno&': Lokalne programy kontaktów s$ bardziej efektywne.

• Wiarygodno&': Kontakty musz$ by' wiarygodne (pacjenci najwa#niejsi).

• Ci$g!o&': Kontakty musz$ by' ci$g!e.

Kluczowe sk"adniki programów przeciwdzia"ania stygmatyzacji opartych na kon-

taktach (Corrigan i in., 2014)

• Projekt: prezentacje na #ywo i dyskusja z udzia!em publiczno&ci; uwzgl%dnienie 

wielu &rodków kontaktu (np. na #ywo, wideo).

• Cele: okre&lenie konkretnej grupy i dokonanie oceny tej grupy w celu  

osi$gni%cia zamierzonej zmiany w zakresie stygmatyzacji (np. pracodawcy).

• Personel: prezenterzy to osoby z do&wiadczeniem kryzysu psychicznego;  

wybór entuzjastycznej osoby, która pomo#e „nada' ton”.

• Przekaz:

– W!$czenie historii „na drodze do zdrowia” (osoba z do&wiadcze-

niem kryzysu psychicznego opowiada swoj$ histori% zdrowienia);

– Podkre&lanie i demonstrowanie procesu zdrowienia;

– Uczenie „co robi'”/nauka praktycznych umiej%tno&ci;

– Obalanie mitów.

• Ocena/dzia!ania nast%pcze: omawianie po prezentacji dzia!a" nast%pczych 

z grup$ docelow$ / osobami docelowymi.





Perspektywa 
zdrowienia

Powrót do zdrowia jest podró$# pacjenta, 
stanowi#c# unikalny i indywidualny proces. 
Profesjonalista mo$e by( postrzegany jako 

towarzysz w tej podró$y, towarzysz#cy 
pacjentowi tak krótko, jak to mo$liwe, 

ale tak d"ugo, jak jest to konieczne.
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WNIOSKI I REKOMENDACJE DLA PERSPEKTYWY ZDROWIENIA

• Zdrowienie jest podró$# pacjenta, a zadaniem specjalisty zdrowia psy-

chicznego jest wspieranie go, a nie utrudnianie mu tej podró$y.

• Ludzie mog# zdrowie( i zdrowiej# nawet w przypadku najci'$szych zabu-

rze! psychicznych.

• *rodowiskowe zespo"y ochrony zdrowia psychicznego skupiaj# si' na 

przywracaniu zdrowia, funkcjonowania spo"ecznego i osobowej to$sa-

mo&ci pacjenta.

• Opisujemy 10 sposobów wspierania procesu zdrowienia. Najwa$niejszym 

z nich jest oferowanie nadziei.

• Opieka zorientowana na zdrowienie zak"ada skupienie si' na mocnych 

stronach pacjenta i wykorzystanie istniej#cych w jego &rodowisku zaso-

bów, niezale$nie od tego jak du$e lub ma"e s# te zasoby.

Ka#dy ma w!asn$ definicj% zdrowienia. Pacjenci cz%sto okre&laj$ je jako indywidual-

ny proces lub do&wiadczenie, które najlepiej mo#na opisa' jako podró#. Zdrowienie kon-

centruje si% na tym, co mo#esz zrobi', a nie na tym, czego dokona' nie jeste& w stanie. 

Wyró#nia si% kilka wymiarów zdrowienia. Zdrowienie kliniczne to ust$pienie objawów psy-

chiatrycznych, zdrowienie funkcjonalne mo#na okre&li' jako uczestnictwo w #yciu spo!ecz-

nym, w warto&ciowej pracy i edukacji. Ostatnim wymiarem, omówionym najszerzej w tym 

rozdziale, jest zdrowienie osobiste, które stanowi odzyskanie w!asnej to#samo&ci i samego 

siebie. Specjali&ci zajmuj$cy si% &rodowiskow$ ochron$ zdrowia psychicznego, mog$ by' 

postrzegani jako towarzysze tej podró#y, towarzysz$cy pacjentowi przez tak krótki czas, 

jak to mo#liwe, ale tak d!ugo, jak jest to konieczne (Shepherd, Boardman i Slade, 2008).

Powszechnie u#ywana definicja opisuje zdrowienie jako „g!%boko osobisty, niepo-

wtarzalny proces zmiany postaw, warto&ci, uczu', celów, umiej%tno&ci i/lub ról. Jest to 

sposób na prowadzenie satysfakcjonuj$cego, pe!nego nadziei #ycia oraz wnoszenia do 

niego w!asnego wk!adu, nawet przy ograniczeniach spowodowanych przez chorob%. 

Zdrowienie obejmuje nadanie nowego znaczenia i celu #yciu cz!owieka, wyrastaj$cego 

ponad katastrofalne skutki choroby psychicznej” (Anthony, 1993).

Plan dzia!ania WHO na rzecz zdrowia psychicznego definiuje zdrowienie z perspek-

tywy osoby cierpi$cej z powodu choroby psychicznej jako: uzyskanie i utrzymanie na-

dziei, zrozumienie swoich zdolno&ci i niepe!nosprawno&ci, zaanga#owanie w aktywne 



*%

KONSENSUS W SPRAWIE PODSTAWOWYCH ZASAD I KLUCZOWYCH ELEMENTÓW !RODOWISKOWEJ OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO
"# GRUDNIA "#$%

#ycie, autonomia osobista, to#samo&' spo!eczna, znaczenie i cel w #yciu oraz pozytyw-

ne poczucie samego siebie (World Health Assembly, 2013).

Zdrowienie musi by' definiowane przez samego pacjenta i przez niego zarz$dzane 

poprzez ideograficzn$ i spersonalizowan$ opowie&'. Z tej perspektywy umo#liwiaj$ca 

to sprawczo&' wymaga uprzedniego odkrycia, zdrowienie bowiem zak!ada dostatecz-

ny poziom „sprawczo&ci interpretacyjnej” lub autonomii osoby prze#ywaj$cej to do-

&wiadczenie. A zarówno jej sprawczo&', jak i autonomia, mog!y ulec zachwianiu przez 

zbyt nakazowy lub paternalistyczny system psychiatryczny.

Chocia# koncepcja zdrowienia coraz cz%&ciej wykorzystywana jest w us!ugach ochro-

ny zdrowia psychicznego oraz fachowej literaturze (Slade, Williams, Bird, Leamy i Le Boutil-

lier, 2012), ró#nie bywa ze zrozumieniem jej istoty, czyli #e oznacza us!ug% kierowan$ do pa-

cjenta jako jej adresata. Nale#y zatem podkre&li', #e zwyk!e przemianowanie us!ug s!u#by 

zdrowia na „zorientowane na zdrowienie” lub bezrefleksyjne umieszczenie s!owa „zdrowie-

nie” w logo lub deklarowanej misji, niekoniecznie oznacza praktykowanie pomocy zoriento-

wanej na dobrze rozumiane zdrowienie. Je&li specjali&ci wci$# b%d$ definiowa' je zgodnie 

z redukcjonistycznymi biomedycznymi modelami choroby, mija si% to z celem. Istota para-

dygmatycznej zmiany polega na przesuni%ciu uwagi z choroby na prze#ywaj$c$ j$ osob%.

Historycznie rzecz ujmuj$c, us!ugi w zakresie zdrowia psychicznego k!ad!y nacisk 

na respektowanie zalece" i faworyzowa!y kontrol% leczenia przez profesjonalistów. Si!$ 

rzeczy kiedy ca!a uwaga skupia si% na chorobie i deficytach, w centrum zainteresowa" 

jest kwestia diagnozy. Szuka si% wówczas odpowiedzi pod k$tem deficytów i sympto-

matologii oraz problemów. Jednak od kilku lat w&ród podmiotów &wiadcz$cych us!ugi 

na rzecz ochrony zdrowia psychicznego w Europie nast%puje przesuni%cie w kierun-

ku realizacji indywidualnych potrzeb i celów pacjenta, z naciskiem na jego autonomi% 

i moc decyzyjn$, wspólne podejmowanie decyzji i wyznaczanie celów zdrowienia.

Mo#na to postrzega' jako zmian% paradygmatu w kierunku podej&cia opartego na 

mocnych stronach osoby do&wiadczaj$cej kryzysu psychicznego, odwo!uj$cego si% 

do jej si!y i zasobów, a nie podkre&laj$cego jej deficyty. Zmienia to ca!e poj%cie opieki: 

od t!umienia objawów i skupienia na problemach do bardziej holistycznej koncentracji 

na celach zwi$zanych ze zdrowieniem pacjenta. Oznacza to przesterowanie opieki na 

pragnienia, aspiracje i marzenia pacjenta i !$czenie ich z jego wiedz$, umiej%tno&ciami 

i zasobami. Jako cz%&' rozwi$zania podej&cie oparte na mocnych stronach pacjenta, 

bada umiej%tno&' odnawiania i budowania naturalnych sieci pomocy i wsparcia. Podej-

&cie to jest swoiste, szczegó!owe i zindywidualizowane.
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Mocne strony obejmuj$ odporno&' (ang. resilience), umiej%tno&' przetrwania, zdol-

no&ci, wiedz%, zasoby i pragnienia, które mo#na wykorzysta', aby pomóc pacjentowi 

w osi$ganiu stawianych sobie celów. Od pierwszego kontaktu, przez wspólne okre&le-

nie celu, ocen% stanu zdrowia i interwencj%, a# po ewaluacj%, proces pomocy opiera 

si% na za!o#eniu, #e ludzie maj$ zdolno&' do rozwoju, zmiany i powrotu do zdrowia. 

Mike Slade i wspó!pracownicy okre&lili sposoby, jakimi profesjonali&ci mog$ wspiera' 

proces zdrowienia osób do&wiadczaj$cych kryzysu psychicznego (Slade, 2009). Na 

tej podstawie zdefiniowali&my 10 zasad pomocnych w pe!nieniu roli profesjonalnego 

przewodnika na drodze do zdrowienia. S$ one podsumowaniem tego, co profesjonali&ci 

z dziedziny zdrowia psychicznego mog$ uczyni', by wspiera' proces zdrowienia swo-

ich pacjentów, a nie utrudnia' im tego.

Dziesi'( sposobów na to, jak by( dobrym przewodnikiem w procesie zdrowienia 

klienta

1. Wspieraj odzyskiwanie zdrowia, funkcjonowania i to$samo&ci

Mo#na je uzna' za trzy warunki powrotu do zdrowia. S$ one powi$zane, ale 

mog$ by' traktowane osobno. Nie ma hierarchii. Leczenie zorientowane na 

zdrowienie obejmuje te trzy domeny i polega na pracy z pacjentem w obszarach, 

w których chce on osi$gn$' sukces.

2. Podtrzymuj nadziej' na powrót do zdrowia

Podtrzymywanie nadziei jest interwencj$ kluczow$. Bez nadziei, pacjent nie roz-

pocznie podró#y do zdrowienia.

3. We wszystkim, co robimy, zadawajmy sobie pytanie: czy pomagamy, czy 

przeszkadzamy

Ka#da nasza interwencja mo#e przynie&' efekt przeciwny do zamierzonego, po-

niewa# mo#e nie pasowa' do etapu zdrowienia, na którym znajduje si% dana osoba.

4. Skup si' na tym, co mocne, a nie na tym, co jest nie tak

Wa#ne jest, aby odkry' mocne strony, talenty, ambicje i zasoby pacjenta.

5. Decyduj z pacjentem, a nie za niego

Profesjonalista i pacjent podejmuj$ decyzje wspólnie. Proces ten rozpoczyna si% 

od diagnozy, któr$ mo#na opisa' jako wspólne zrozumienie tego, co si% dzieje.
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6. Uznaj, $e fachowa wiedza pacjenta jest równie wa$na jak twoja

Dialog z pacjentem to spotkanie dwóch ekspertów. Ekspertyza profesjonalisty 

sk!ada si% z wiedzy, do&wiadczenia i umiej%tno&ci prowadzenia dialogu. Eksper-

tyza pacjenta to do&wiadczenie, cele i wiedza o tym, co pomog!o w przesz!o&ci 

i kto lub co stanowi zasób.

7. Wspó"pracuj z naszymi interesariuszami

Wi%ksza cz%&' procesu zdrowienia odbywa si% poza placówkami zdrowia psy-

chicznego: w pracy, w szkole, z rodzin$, w spo!eczno&ci. W zwi$zku z tym s!u#by 

ochrony zdrowia psychicznego wspó!pracuj$ z interesariuszami spo!ecznymi.

8. Uznaj prawo pacjenta do podejmowania ryzyka

Odmawianie prawa do podejmowania ryzyka podwa#a mo#liwo&' powrotu do 

zdrowia. Ruch na rzecz pacjenta podkre&la „godno&' ryzyka”.

9. Wspó"pracuj z rodzin# i sieci# kontaktów jako zasobem i partnerem

W wi%kszo&ci przypadków lepiej jest odbywa' podró# ku zdrowieniu razem z in-

nymi, rodzin$, partnerem, przyjació!mi itp. Jest to podstawa kilku podej&', takich 

jak Grupa zasobów w Szwecji (Norden, Malm i Norlander, 2012) oraz Otwarty 

dialog w Finlandii i Wielkiej Brytanii (Razzaque i Wood, 2015) (Seikkula i Olson, 

2003b).

10. Dziel si' wiedz# i integruj j#

Leczenie zorientowane na powrót do zdrowia wymaga integracji wiedzy obiek-

tywnej, subiektywnej i normatywnej.





Perspektywa
skuteczno"ci

Medycyna oparta na 
dowodach oraz postawa 
zdrowienia "#cz# si' 
niczym oliwa i ocet: 
dwa podej&cia, które 
mo$na dobrze po"#czy(, 
i w ten sposób zrobi( 
smaczny sos winegret.
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WNIOSKI I REKOMENDACJE DLA PERSPEKTYWY SKUTECZNO*CI

• Skuteczne interwencje s# wa$nym narz'dziem &rodowiskowej ochrony 

zdrowia psychicznego we wspieraniu procesu zdrowienia pacjentów.

• Zadaniem &rodowiskowej ochrony zdrowia psychicznego jest zapewnie-

nie opieki opartej na dowodach naukowych. 

• Skuteczno&( interwencji definiowana jest – poza zgodno&ci# z obowi#-

zuj#c# wiedz# naukow# – na podstawie w"a&ciwego okre&lenia jej celu, 

uwzgl'dniaj#cego cele pacjenta, trwa"o&ci rezultatów, rozs#dnych kosz-

tów, mo$liwo&ci adaptacji do potrzeb danej spo"eczno&ci oraz wykonal-

no&ci wdro$enia.

• Medycyna oparta na dowodach i postawa zdrowienia nie nale$# do ró$-

nych obozów. Mo$na je porówna( do oliwy i octu: dwa podej&cia, które 

umiej'tnie po"#czone tworz# wyborny sos winegret.

• Zalecane interwencje redukuj#ce objawy to psychofarmakologia, terapia 

poznawczo-behawioralna i dialog motywuj#cy.

• Dobra &rodowiskowa ochrona zdrowia psychicznego obejmuje badania 

przesiewowe w kierunku chorób somatycznych i wspieranie zaprzestania 

palenia.

• Ludzie coraz cz'&ciej uczestnicz# w e-spo"eczno&ciach. Dlatego zaleca-

my, aby &rodowiskowa ochrona zdrowia psychicznego wspó"pracowa"a 

ze swoimi pacjentami przy u$yciu cyfrowych interwencji z wykorzysta-

niem narz'dzi e-zdrowia i m(mobilnego)-zdrowia.

• Zalecane interwencje w celu poprawy funkcjonowania spo"ecznego 

to Indywidualne Doradztwo i Wsparcie (ang. Individual Placement and 

Support, IPS) oraz Najpierw Mieszkanie (ang. Housing first). Najlepszym 

wsparciem dla w"#czenia spo"ecznego jest podej&cie „najpierw zatrud-

ni(, potem przeszkoli(” i nauka poprzez dzia"anie. 

Rozwój obszaru skuteczno&ci w obszarze zdrowia psychicznego mo#na rozpatry-

wa' w trzech falach lub trzech erach (Berwick, 2016). Pierwsza koncentrowa!a si% na 

dominacji profesjonalnej i samoregulacji. Druga, obecna, to okres medycyny opartej 

na dowodach, rozliczalno&ci i teorii rynku. Si!a tej fali polega na tym, #e przekierowano 

uwag% na dowody dotycz$ce zalece" i wyników leczenia oraz porzucono za!o#enie, 
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#e tylko lekarze znaj$ najlepszy sposób post%powania. Ryzyko tak silnego respekto-

wania medycyny opartej na dowodach polega na tym, #e ogranicza ona opiek% nad 

pacjentem tylko do tego, co zosta!o udowodnione naukowo i odrzuca interwencje lub 

podej&cia terapeutyczne, które w projektach bada" skuteczno&ci nie zosta!y jeszcze 

ostatecznie ocenione. Medycyna oparta na dowodach mo#e równie# do pewnego 

stopnia ignorowa' warto&' wiedzy na temat opieki indywidualnej (perspektywa pa-

cjenta) i &rodowiskowej (lokalna sie' wsparcia). Trzeci$, nadchodz$c$ er$ w obszarze 

zdrowia psychicznego jest era moralna, z ograniczeniem obowi$zkowych mierników, 

rezygnacj$ z przewag profesjonalnych na korzy&' szacunku do wspó!pracy z pacjen-

tami i opiekunami (Berwick, 2016).

Dobra &rodowiskowa ochrona zdrowia psychicznego wykorzystuje pakiet inter-

wencji, które oparte s$ na dowodach, co oznacza, #e wysokiej jako&ci dowody na-

ukowe potwierdzaj$ skuteczno&' tych interwencji lub znaczn$ przewag% korzy&ci 

nad szkodami. Pojedyncze skuteczne interwencje s$ osadzone w ogólnym kontek-

&cie us!ug i zwi$zanych z nimi &cie#ek pomocy. W wielu krajach takie interwencje s$ 

wyszczególnione w krajowych lub regionalnych wytycznych klinicznych (ang. guide-

lines). Silny sojusz jest w tym kontek&cie koniecznym warunkiem wspó!pracy &rodo-

wiskowych us!ug zdrowia psychicznego, poniewa# stanowi podstaw% pozytywnych 

wyników leczenia (Melau i in., 2015).

*rodowiskowa ochrona zdrowia psychicznego wymaga po!$czenia interwen-

cji farmakologicznych, psychologicznych, somatycznych i socjalnych, które uzu-

pe!niaj$ si% wzajemnie w leczeniu, promocji zdrowia i redukcji objawów. Niekiedy 

mo#e chodzi' o po!$czenie farmakoterapii z terapi$ poznawczo-behawioraln$ lub 

leków z zatrudnieniem wspomaganym (interwencje typu Indywidualne doradztwo  

i wsparcie, IPS). Poniewa# &rodowiskowa ochrona zdrowia psychicznego jest &wiadczo-

na w naturalnym dla danej osoby &rodowisku, dla poprawy zdrowia niezb%dna jest infor-

macja uwzgl%dniaj$ca kontekst jej #ycia, co mo#e wymaga' dostosowania interwencji 

do lokalnych realiów i zasobów.

Dobra &rodowiskowa ochrona zdrowia psychicznego zapewnia wsparcie obywa-

telom w ka#dym wieku, z zachowaniem ci$g!o&ci mi%dzy us!ugami dla ró#nych grup 

wiekowych. W przypadku dzieci i m!odzie#y wa#ne jest zaspokojenie szerszych po-

trzeb opieki przej&ciowej dla „m!odych doros!ych” i ich potrzeb w zakresie zdrowia psy-

chicznego. Popieramy podej&cie psychiatrii wieku przej&cia: rozwój solidnej opieki nad  
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zdrowiem psychicznym w tym wieku poprzez niwelowanie luk mi%dzy polityk$ a prakty-

k$ oraz rozwijanie osi$galnej, akceptowalnej, wra#liwej i dostosowanej do wieku oferty 

(Paul, Street, Wheeler i Singh, 2014).

W przypadku osób starszych widzimy, #e z!y stan psychiczny jest cz%sto cz%&ci$ 

zespo!u krucho&ci – powszechnego i wa#nego zespo!u geriatrycznego charakteryzu-

j$cego si% zwi$zanym z wiekiem spadkiem rezerw fizjologicznych oraz funkcjonowania 

wielu uk!adów i narz$dów. Konieczne jest wypracowanie skuteczniejszych metod wy-

krywania zespo!u krucho&ci i oceny jego zaawansowania w rutynowej praktyce klinicz-

nej, tak aby zoptymalizowa' w!a&ciwy dobór osób starszych do procedur inwazyjnych 

lub leczenia farmakologicznego. Metody te mog!yby sta' si% podstaw$ zmiany w opie-

ce nad osobami starszymi z zespo!em krucho&ci w kierunku bardziej dostosowanej po-

mocy ukierunkowanej na cele (Clegg, Young, Ili,e, Rikkert i Rockwood, 2013). *rodowi-

skowa ochrona zdrowia psychicznego stanowi wa#ny wk!ad w osi$gni%cie celów WHO 

na dekad% zdrowego starzenia si%, z przesuni%ciem akcentu z choroby i zaburze" na 

zdolno&ci i mo#liwo&ci (Beard i in., 2016; *wiatowa Organizacja Zdrowia, 2017).

Interwencje oparte na dowodach naukowych i dost%pne modele &wiadczenia us!ug 

nie s$ w stanie u!atwi' powrotu do zdrowia w izolacji. Kontekst spo!eczny dotycz$cy 

indywidualnego pacjenta ma zasadnicze znaczenie dla pomy&lnej realizacji planu lecze-

nia. Wyniki bada" naukowych powinny by' traktowane jako jeden z wa#nych czynników 

uwzgl%dnianych przy podejmowaniu decyzji dotycz$cych ochrony zdrowia psychicz-

nego, ale nie jedyny. Inne czynniki, takie jak wyznawane warto&ci, preferencje i wybory 

pacjenta s$ krytycznie wa#ne przy podejmowaniu decyzji w sprawach jego zdrowienia. 

Wzajemne niezrozumienie zwolenników pomocy opartej na medycznych badaniach 

naukowych oraz zwolenników opieki &rodowiskowej zorientowanej na zdrowienie, 

gdzie wyników potwierdzonych badaniami cz%sto jeszcze nie ma, daje si% pogodzi' 

we wspólnej praktyce. Jedyny warunek jest taki, #e interwencje oparte na badaniach 

b%d$ uwzgl%dnia!y tak#e zasady zdrowienia oraz #e dowody naukowe b%d$ genero-

wane równie# dla praktyk zorientowanych na zdrowienie. Pomocn$ metafor$ w my&le-

niu o po!$czeniu podej&cia zdrowienia i medycyny opartej na dowodach jest metafora 

oliwy i octu zaproponowana przez Davidsona i wspó!pracowników (Davidson, Drake, 

Schmutte, Dinzeo i Andres-Hyman, 2009). Filozofia zdrowienia i tradycyjna medycyna 

oparta na badaniach naukowych s$ cz%sto postrzegane jak oliwa i woda, czyli substan-

cje, które nie !$cz$ si% ze sob$. Nale#y je jednak postrzega' jak oliw% i ocet, gdy# gdy 

si% je po!$czy w odpowiednich proporcjach, tworz$ wyborny sos winegret.
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Wdro#enie interwencji opartych na dowodach mo#e przynie&' lepsze wyniki u#yt-

kownikom us!ug, jednak same wytyczne rzadko prowadz$ do znacz$cej zmiany prak-

tyki klinicznej. Do wdro#enia nowej praktyki potrzebne jest systematyczne wsparcie 

wdro#eniowe, a stopie" wdro#enia powinien by' oceniany w ró#nych momentach przy 

u#yciu skal wierno&ci zaprojektowanych do pomiaru kluczowych elementów modelu. 

Po wdro#eniu praktyki powinien zosta' wprowadzony cykl jako&ci, tzn. Planuj-Wykonaj-

-Sprawd+-Dzia!aj (NHS Institute for Innovation and Improvement, 2010), zapewniaj$cy 

jako&' opieki przy wykorzystaniu wyników raportowanych przez pacjentów. Aby po-

my&lnie wdro#y' nowe praktyki, nale#y po!$czy' kilka strategii zarówno na poziomie 

systemu, jak i klinicznym. Wa#ne jest, aby zaanga#owa' liderów na wszystkich pozio-

mach, tak aby byli zaanga#owani w decyzje podczas ca!ego procesu wdra#ania. Aby 

zmieni' praktyk% kliniczn$, klinicy&ci musz$ rozumie' i zgadza' si% z potrzeb$ zmiany 

praktyki, a tak#e korzysta' z superwizji i cz%stych informacji zwrotnych ze strony su-

perwizorów bior$cych udzia! w lokalnych dyskusjach w ma!ych grupach dostarczaj$-

cych wiedzy o wynikach oceny wierno&ci i innych istotnych miarach. Dla promowania 

innowacji wa#ne s$ wizyty studyjne i uczenie si% na podstawie dobrych praktyk.

W tym miejscu pozwolimy sobie przytoczy' przyk!ady interwencji, które uwa#amy za 

dobre praktyki godne polecenia w pracy zespo!ów &rodowiskowej ochrony zdrowia psy-

chicznego. W przypadku tych interwencji wa#ne jest nie tylko, #e s$ skuteczne, ale tak-

#e przyczyniaj$ si% do zorientowanego na zdrowienie podej&cia ca!ego zespo!u. Dlatego 

musz$ one by' istotne z perspektywy wszystkich dyscyplin reprezentowanych w zespole.

4.1. Interwencje skoncentrowane na zmniejszaniu  
objawów / promowaniu zdrowia

Interwencje farmakologiczne

Leki s$ wa#nym elementem w redukowaniu objawów zwi$zanych z zaburzeniami 

psychicznymi, a tak#e w stabilizowaniu nastroju i wspieraniu funkcjonowania (Stahl, 

2013). 

Jednak#e leki nigdy nie s$ celem leczenia: s$ narz%dziem pomagaj$cym pacjentowi 

w osi$gni%ciu jego w!asnych celów. Leki zawsze maj$ znaczenie, które mo#e by' rów-

nie wa#ne, jak ich efekty farmakologiczne. Ambiwalencja wobec leków jest normalnym 

zjawiskiem i ludzie b%d$ bra' leki, je&li czuj$, #e im pomog$, a nie b%d$ ich bra', je&li 

czuj$, #e nie pomog$ (Diamond, 2011).
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Wiele czynników wp!ywa na równowag% mi%dzy korzy&ciami a negatywnymi skut-

kami przyjmowania leków, a dobra praktyka obejmuje znacznie wi%cej ni# wypisanie 

recepty. Zarz$dzanie lekami w odniesieniu do zaburze" zdrowia psychicznego mo#e 

odbywa' si% w sposób zorientowany na zdrowienie (Diamond, 2011). Bliska wspó!praca 

z pacjentem w formie uzgadnianego podejmowania decyzji jest krytycznym elementem 

skutecznego re#imu lekowego i programu leczenia. Charakterystyczne elementy planu 

wspó!decydowania w uzgadnianiu zarz$dzania lekami obejmuj$:

• cele stosowania leków jako narz%dzia leczenia,

• preferencje dotycz$ce leków,

• wspóln$ decyzj% o tym, czy w planie leczenia nale#y stosowa' leki,

• wspóln$ decyzj% o tym, który lek nale#y zastosowa',

• uwzgl%dnienie profilu dzia!a" niepo#$danych, szczególnego kontekstu pacjenta,

• przeciwdzia!anie dzia!aniom niepo#$danym,

• zarz$dzanie wielko&ci$ dawek i tam, gdzie to mo#liwe, przepisywanie najni#szej 

dawki przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnego funkcjonowania pacjenta,

• unikanie polipramazji,

• przestrzeganie zalece" co do brania leków i dzia!ania koryguj$ce,

• wspólne podejmowanie decyzji o przerwaniu re#imu lekowego i dzia!ania 

wspieraj$ce.

Dost%pne s$ narz%dzia wspieraj$ce etapy wspólnego podejmowania decyzji oraz 

monitorowania dzia!ania leków w ró#nych zalecanych aspektach. Wydaje si% jednak, 

#e powinni&my mie' tak#e wi%ksz$ otwarto&' na indywidualne sugestie pacjenta co 

do sposobu leczenia a nawet decyzje dotycz$ce dawkowania lub rezygnacji z przyj-

mowania leków, nie zawsze zgodne z opini$ profesjonalisty. Podkre&lmy, #e otwar-

to&' nawet za cen% ryzyka nawrotu choroby lub kryzysu. Widzimy przej&cie od de-

cyzji zast%pczych do wspieranych, co jest konsekwencj$ KPON. Dodajmy, #e istniej$ 

przes!anki wskazuj$ce, #e d!ugotrwa!e leczenie psychofarmakologiczne mo#e mie' 

negatywny wp!yw na funkcjonowanie spo!eczne (Wunderink, Nieboer, Wiersma, Sy-

tema i Nienhuis, 2013).
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Interwencje psychologiczne

Dost%pna jest obszerna baza interwencji psychologicznych opracowanych i wdro-

#onych przez zespo!y &rodowiskowej ochrony zdrowia psychicznego na ca!ym &wiecie. 

Oczywi&cie wskazania kliniczne w zale#no&ci od kraju mog$ dyktowa' inne zalecenia, 

ró#ni$ si% te# dost%pno&ci$ zasobów i mo#liwo&ciami szkole" w zakresie okre&lonych 

interwencji.

Najcz%&ciej stosowan$ interwencj$ psychologiczn$ w &rodowiskowej ochronie 

zdrowia psychicznego s$ terapie poznawczo-behawioralne (ang. cognitive-behavio-

ural therapy – CBT) i dialog motywuj$cy (ang. motivational interviewing – MI). CBT jest 

najszerzej stosowan$ form$ psychoterapii, która okaza!a si% skuteczna w wi%kszo&ci 

domen psychopatologii (Hofmann, Asnaani, Vonk, Sawyer i Fang, 2012). Terapeuta  

i pacjent wspó!pracuj$ we wspólnym, indywidualnym definiowaniu przypadku, aby osi$-

gn$' cele pacjenta oraz zwi%kszy' jego kontrol% nad objawami i problemami, wzmac-

niaj$c autonomi% i poczucie szacunku do samego siebie. Dialog motywuj$cy z kolei 

jest stylem rozmowy opartym na wspó!pracy, s!u#$cym wzmocnieniu motywacji i za-

anga#owania pacjenta w zmian%. Mo#e by' stosowany jako technika konwersacyjna 

w praktyce klinicznej lub jako interwencja sama w sobie. Ogólny styl polega na podj%-

ciu wobec pacjenta roli przewodnika z w!$czeniem elementów stylu kieruj$cego i po-

d$#aj$cego. MI traktuje ambiwalencj% jako naturalny etap przygotowania do zmiany. 

Podstaw$ relacyjn$ jest nawi$zanie kontaktu z pacjentem. Na tej podstawie nast%puje 

skupienie si% na swoistych problemach, a terapeuta w!asn$ motywacj$ wywo!uje mo-

tywacj% u pacjenta. Nacisk na wspó!prac% i wywo!ywanie motywacji dobrze pasuj$ do 

omawianej tu filozofii zdrowienia i podej&cia zespo!owego (Miller i Rollnick, 2013).

Coraz cz%&ciej w sferze e-zdrowia psychicznego pojawiaj$ si% rozwi$zania cyfrowe 

pomocne zdaniem wielu pacjentów w ich podró#y terapeutycznej. Istniej$ na przyk!ad 

e-terapie dost%pne w aplikacjach, które prowadz$ osob% przez seri% modu!ów CBT. 

E-terapie mog$ by' wykorzystywane zarówno grupowo, jak i indywidualnie, a ich mo-

deratorem/prowadz$cym mo#e by' specjalista zajmuj$cy si% zdrowiem psychicznym. 

Terapie e-zdrowia mog$ by' interwencjami prowadzonymi samodzielnie przez pacjenta 

lub w po!$czeniu z tradycyjnymi formami opieki (np. konsultacje z lekarzem ogólnym 

lub psychologiem). Wi%kszo&' z tych interwencji !$czy si% z psychoedukacj$, badania-

mi przesiewowymi i interwencjami w zakresie samozarz$dzania, samopomocy i wza-

jemnego wsparcia rówie&niczego (ang. peer-to-peer support) tj. fora, czaty, zamkni%te 

grupy wsparcia.
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Opieka nad zdrowiem somatycznym i wsparcie w zakresie zdrowego stylu "ycia

Oczekiwana d!ugo&' #ycia osób z ci%#kimi zaburzeniami psychicznymi zosta!a 

oszacowana na 15–25 lat krótsz$ ni# u osób z populacji ogólnej i s$ przes!anki, by s$-

dzi', #e ta przepa&' si% zwi%ksza (Malina i Rosenbaum, 2016; Olfson, Gerhard, Huang, 

Crystal i Stroup, 2015; Walker, McGee i Druss, 2015).

Przyczyn krótszego &rednio #ycia u pacjentów psychiatrycznych jest wiele. Poza 

tym, #e zwykle nie prowadz$ oni zdrowego stylu #ycia (ruch, dieta, zainteresowania) 

na jego jako&' wp!yw maj$ takie czynniki jak dzia!ania niepo#$dane leków przeciwpsy-

chotycznych, dyskryminacja i stygmatyzacja spo!eczna. Ich skutkiem jest niski wska+-

nik poszukiwania pomocy oraz gorsza jako&' somatycznej opieki zdrowotnej. Dobrze 

znanym poj%ciem zwi$zanym z dyskryminacj$ osób dotkni%tych chorobami psychicz-

nymi w opiece zdrowotnej jest zjawisko „diagnostycznego zacienienia” (ang. diagnostic 

overshadowing), powszechne w praktyce ogólnej opieki zdrowotnej (Thornicroft, Rose 

i Kassam, 2007). „Diagnostyczne zacienienie” polega na b!%dnym przypisywaniu obja-

wów somatycznych chorobie psychicznej, co prowadzi do niedostatecznego diagno-

zowania i niew!a&ciwego leczenia. Z tego powodu wa#na jest wspó!praca specjalistów 

zdrowia psychicznego z lekarzami innych specjalizacji, tak aby mieli oni wi%ksz$ &wia-

domo&' wp!ywu pi%tna choroby psychicznej na diagnostyk% ogóln$.

Jednocze&nie promowanie zdrowego stylu #ycia (zw!aszcza aktywno&ci fizycznej, 

zdrowego od#ywiania i rzucania palenia) powinno by' zapewniane przez profesjonali-

stów ochrony zdrowia psychicznego, zgodnie ze strategiami promocji zdrowia realizo-

wanymi w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), w celu zagwarantowania do-

st%pno&ci tego rodzaju opieki dla osób cierpi$cych na ci%#kie zaburzenia psychiczne.

G!ównymi przyczynami wysokiej &miertelno&ci w ca!ej Europie s$ choroby uk!adu kr$-

#enia i rak p!uc. Palenie tytoniu jest najwa#niejszym modyfikowalnym czynnikiem ryzyka, 

dlatego te# badania przesiewowe w kierunku chorób uk!adu kr$#enia oraz wspó!praca  

z POZ i specjalistami dziedzin somatycznych s$ niezb%dne w &rodowiskowej ochronie zdro-

wia psychicznego. Programy rzucania palenia skierowane do osób cierpi$cych na powa#ne 

choroby psychiczne stanowi$ wa#ny wk!ad w ich zdrowie somatyczne (Banham i Gilbody, 

2010). Metaboliczne efekty uboczne leków przeciwpsychotycznych zwi%kszaj$ ryzyko cho-

rób sercowo-naczyniowych. Dlatego dobra &rodowiskowa opieka nad zdrowiem psychicz-

nym obejmuje równie# opiek% nad zdrowiem fizycznym, m.in. poprzez badania przesiewowe 

pacjentów z czynnikami ryzyka chorób uk!adu kr$#enia, wspó!prac% z POZ i specjalistycz-

n$ opiek% somatyczn$ oraz organizowanie programów rzucania palenia.
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4.2. Interwencje skoncentrowane na w#$czeniu  
  spo#ecznym

Wspó!praca z rodzin# i nieformaln# sieci# kontaktów

Dobra &rodowiskowa ochrona zdrowia psychicznego oznacza docenianie i umiej%t-

no&' wykorzystania si!y, jak$ daje wspó!praca z rodzin$ i innymi osobami z nieformalnej 

sieci kontaktów pacjenta w procesie jego zdrowienia. Polega to na zaanga#owaniu pa-

cjenta wraz z jego rodzin$ i innymi wa#nymi dla niego osobami w zrozumienie szczegól-

nego kontekstu, w jakim #yje, istoty jego potrzeb, ale tak#e identyfikacji jego zasobów 

indywidualnych oraz zasobów sieci spo!ecznej. Pozwala to wspólnie okre&li' i wdra#a' 

plan dzia!ania oraz &ledzi' post%py.

Modele takiej pracy z jedn$ lub wieloma rodzinami naraz zosta!y udokumentowane 

i wysoko ocenione jako pomocne w osi$ganiu oczekiwanych wyników. Psychoedukacja 

rodzinna zapewnia opiekunom informacje i wsparcie terapeutyczne, aby lepiej radzili 

sobie ze skutkami zaburzenia psychicznego bliskiej osoby oraz z w!asnymi problemami 

wynikaj$cymi z jej choroby (Lyman i in., 2014; Pitschel-Walz, 2010).

Inne obiecuj$ce modele wspó!pracy mi%dzy rodzin$ pacjenta, us!ugodawcami  

a nieformaln$ sieci$ kontaktów polegaj$ na pracy na Zasobach (rezerwach) grupowych 

oraz Otwartym dialogu. „Zasób grupowy” to nic innego jak grupa osób wybranych 

przez pacjenta, które pomagaj$ mu w osi$gni%ciu celów samodzielnie przez niego wy-

znaczonych. W praktyce &rodowiskowej ochrony zdrowia psychicznego potrzebnych 

jest kilka spotka" „zasobów grupowych”, aby cz!onkowie grupy wspieraj$cej pacjenta 

do!$czyli do realizacji planu leczenia i poczuli si% wspó!odpowiedzialni za jego wyni-

ki (Norden, Malm i Norlander, 2012). Z kolei w podej&ciu opartym na otwartym dialogu 

cz!onkowie rodziny spotykaj$ si% podczas kryzysu psychotycznego, aby przeprowadzi' 

szereg otwartych, czyli szczerych rozmów na temat sytuacji pacjenta oraz swoich na 

ni$ reakcji. Intencj$ tych rozmów jest wskazywanie i wspieranie zdrowej strony pacjen-

ta i silnych cech ca!ej rodziny oraz normalizacja sytuacji, nie za& skupianie si% na za-

chowaniach regresywnych (Seikkula i Olson, 2003a). Innym innowacyjnym sposobem 

wspierania wspó!pracy z sieci$ rodzinn$ jest zapewnienie szkole" dla laików w zakre-

sie prowadzenia rozmów motywacyjnych (Smeerdijk i in., 2012, 2015). Warto doda', #e 

wszelkie interwencje bezpo&rednio ukierunkowane na przeciwdzia!anie izolacji spo-

!ecznej s$ skuteczne i prowadz$ do rozszerzenia sieci kontaktów pacjenta (Anderson, 

Laxhman i Priebe, 2015).
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Pacjentem obj%tym pomoc$ &rodowiskowej ochrony zdrowia psychicznego mo#e 

by' osoba posiadaj$ca dzieci i maj$ca potrzeby zwi$zane z rol$ rodzica. Praca z ro-

dzinami jest zatem równie# narz%dziem s!u#$cym do zaspokojenia specyficznych po-

trzeb dzieci rodziców z zaburzeniami psychicznymi w celu zmniejszenia negatywnego 

wp!ywu problemów psychicznych rodziców (Leinonen, Solantaus i Punamäki, 2003; 

Reupert, Maybery, Nicholson, Gopfert i Seema, 2015).

Rehabilitacja

Osoby korzystaj$ce z us!ug &rodowiskowej ochrony zdrowia psychicznego cz%sto 

do&wiadczaj$ licznych i z!o#onych problemów spo!eczno-ekonomicznych tj. brak od-

powiednich warunków mieszkaniowych, bezrobocie, ubóstwo, izolacja spo!eczna i sa-

motno&' (Thornicroft, Szmukler, Mueser i Drake, 2011). *rodowiskowa ochrona zdrowia 

psychicznego powinna zatem koncentrowa' si% nie tylko na interwencjach medycznych 

i psychologicznych, ale tak#e na rozwi$zywaniu problemów spo!eczno-ekonomicznych 

oraz okre&laniu zakresu i sposobu, w jaki pacjenci chcieliby uczestniczy' i by' w!$czeni 

w #ycie swoich spo!eczno&ci. Rehabilitacja jest nadrz%dna dla interwencji, które umo#li-

wiaj$ zdrowienie (Holloway i in., 2015). W praktyce jest ona stosowana w odniesieniu do 

interwencji skoncentrowanych na w!$czeniu spo!ecznym. Interwencje rehabilitacyjne 

mog$ by' &wiadczone przez organizacje zewn%trzne lub przez &rodowiskowe zespo!y 

ochrony zdrowia psychicznego. Interwencje takie umo#liwiaj$ pacjentom uczestnictwo 

w spo!eczno&ci jako obywateli maj$cych udzia! w zatrudnieniu, dzia!alno&ci spo!ecznej 

i kulturalnej (Holloway i in., 2015). Empirycznie udowodniono, #e w!a&ciwe przewod-

nictwo pomaga pacjentom skutecznie uczestniczy' w #yciu spo!ecznym i utrzymywa' 

regularn$ prac%. Pierwszym krokiem w oferowaniu interwencji rehabilitacyjnych jest 

zbadanie poziomu gotowo&ci profesjonalistów i innych cz!onków spo!eczno&ci do zaak-

ceptowania i wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi w odzyskaniu znacz$cych 

ról spo!ecznych.

Opracowano szereg metod rehabilitacji pomocnych pacjentom w okre&laniu i osi$-

ganiu ich indywidualnych celów, takich jak samodzielne #ycie, samoopieka, sukces  

w zatrudnieniu na otwartym rynku, uczestnictwo w rutynowych zaj%ciach edukacyj-

nych, rozwijanie lepszej wi%zi z rodzin$ i sp%dzanie wolnego czasu. Je&li dost%pne s$ 

odpowiednie zasoby, nale#y skorzysta' z kompleksowych metod, które koncentruj$ si% 

na osobistych celach i #yczeniach pacjentów. W sytuacji, gdy &rodków brakuje, zespo-

!y &rodowiskowej ochrony zdrowia psychicznego mog$ nadal pracowa' w duchu tych 
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interwencji. Przyk!adem mo#e by' dzia!anie zgodne z mottem „najpierw zatrudni', po-

tem przeszkoli'”, które jest charakterystyczne zarówno dla programów Indywidualnego 

doradztwa i wsparcia (ang. Individual Placement and Support – IPS), w których osoby 

s$ wspierane w uzyskaniu i utrzymaniu pracy w normalnych warunkach zatrudnienia 

(Becker i Drake, 2003; Fioritti i in., 2014), jak i programu Najpierw mieszkanie (Tsem-

beris, Gulcur i Nakae, 2004), koncentruj$cego si% na uzyskaniu i utrzymaniu przyzwo-

itego mieszkania. Wreszcie, wa#ne s$ metody maj$ce na celu popraw% funkcjonowania 

poznawczego lub umiej%tno&ci praktycznych, np. trening usprawniania poznawczego 

(cognitive remediation training – CRT) oraz poznawczy trening adaptacyjny (cognitive 

adaptation training – CAT) (Stiekema i in., 2015).

Zatrudnienie wspomagane

Zatrudnienie i praca zawodowa uwa#ane s$ za jeden z najwa#niejszych elemen-

tów budowania poczucia w!asnej warto&ci i ludzkiej egzystencji w ogóle, a wiele osób 

z ci%#kimi zaburzeniami psychicznymi uwa#a je za kluczowe w swoim procesie zdrowie-

nia. Jednak w!a&nie ta grupa ma najni#sze wska+niki zatrudnienia spo&ród wszystkich 

grup niepe!nosprawno&ci. Tylko 10–17 proc. z nich zatrudnionych jest na normalnych 

warunkach, aspiracje do uzyskania formalnego zatrudnienia zg!asza po!owa pacjentów. 

Znalezienie pracy mo#e by' trudne, a utrzymanie zatrudnienia jeszcze trudniejsze. Aby 

zwi%kszy' na to szanse pacjenta z ci%#kimi zaburzeniami psychicznymi konieczne jest 

d!ugoterminowe wsparcie zespo!u wielodyscyplinarnego rozumiej$cego szerszy kon-

tekst opieki. Wsparcie takie powinno by' zaplanowane tak, aby udzielane by!o w odpo-

wiednich odst%pach czasu, dostosowanych do potrzeb pacjenta.

Jednym z modeli wspierania zatrudnienia osób z ci%#kimi zaburzeniami psychiczny-

mi, który zosta! z powodzeniem wdro#ony w kilku krajach europejskich (Becker i Drake, 

2003; Fioritti i in., 2014) jest model Indywidualnego doradztwa i wsparcia (IPS). IPS jest 

interwencj$ psychospo!eczn$ maj$c$ na celu pomoc osobom z zaburzeniami psychicz-

nymi w zdobyciu i utrzymaniu pracy w warunkach zatrudnienia na otwartym rynku pra-

cy. IPS jest uznawany za praktyk%, której skuteczno&' zosta!a potwierdzona badaniami 

(wykaza!y j$ 24 randomizowane badania kontrolowane w stosunku do innych progra-

mów rehabilitacji zawodowej).

Inn$ strategi$ jest rozwijanie przedsi%biorstw spo!ecznych i spó!dzielni socjalnych 

jako zintegrowanej oferty podej&cia typu „zatrudnij i przeszkol” w kontek&cie ekonomii 

spo!ecznej realizuj$cej zasady solidarno&ci i integracji spo!ecznej.
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Model IPS jako przyk!ad najlepszej praktyki

Indywidualne doradztwo i wsparcie (IPS)

Model IPS zatrudnienia wspomaganego opowiada si% za podej&ciem „najpierw za-

trudni', potem przeszkoli'” oraz d!ugoterminowym wsparciem, które wydaje si% 

dzia!a' dobrze tylko wtedy, gdy specjali&ci do spraw zatrudnienia, osoby &wiadcz$-

ce us!ugi w zakresie zdrowia psychicznego oraz regularne us!ugi rehabilitacji zawo-

dowej wspó!pracuj$ i integruj$ swoje wysi!ki.

Kluczowymi elementami modelu IPS s$:

• Praca w normalnych warunkach zatrudnienia (w pe!nym lub niepe!nym wymia-

rze godzin) jako cel.

• Brak kryteriów kwalifikacji poza wyra#on$ motywacj$, tj. dost%pno&' dla wszyst-

kich, którzy chc$ pracowa' („zero wykluczenia”).

• Koncentracja na preferencjach u#ytkownika – „dopasowanie pracy do osoby”.

• Opiera si% na szybkim poszukiwaniu i zatrudnianiu na stanowisku pracy. Mini-

malizuje ocen% i szkolenia przed zatrudnieniem – „najpierw zatrudni', potem 

przeszkoli'”.

• Opiera si% na &cis!ej wspó!pracy pomi%dzy specjalistami zatrudnienia i zespo-

!ami klinicznymi.

• Zapewnia zindywidualizowane, d!ugoterminowe wsparcie z zachowaniem 

ci$g!o&ci.

• Buduje sie' mo#liwo&ci zatrudnienia (rozwój zawodowy).

• Obejmuje dost%p do specjalistycznego doradztwa w zakresie &wiadcze".

Jednym z bie#$cych celów jest udost%pnienie IPS m!odym ludziom z pierwszym epi-

zodem psychozy. W tym przypadku niezb%dne jest dodanie edukacji jako drugiego 

wa#nego rezultatu IPS. Badania przeprowadzone w Australii, Wielkiej Brytanii i Sta-

nach Zjednoczonych wykaza!y, #e wyniki dla tej grupy s$ obiecuj$ce, a potencjalne 

korzy&ci w zakresie kariery zawodowej, objawów i integracji spo!ecznej s$ znacz$ce.
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Mieszkania wspomagane

Podstawow$ potrzeb$ ka#dego cz!owieka s$ bezpieczne, odpowiednie i przyst%p-

ne cenowo warunki mieszkaniowe, pozwalaj$ce na zachowanie niezale#no&ci. Skutecz-

nie wdro#one modele zamieszkania wspomaganego zapewniaj$ elastyczne i w!a&ciwe 

rozwi$zania w zakresie zakwaterowania. Uwzgl%dniaj$ zmieniaj$ce si% i zró#nicowane 

potrzeby osób obj%tych takimi programami, w tym dotkni%tych ci%#kimi zaburzeniami 

psychicznymi. Taka elastyczno&' i koncentracja na pacjencie znajduj$ zwykle odzwier-

ciedlenie w polityce organizacyjnej us!ug mieszkalnictwa wspomaganego.

Aby w!a&ciwie oceni' potrzeby osoby ubiegaj$cej si% o pobyt w mieszkaniu wspomaga-

nym, podmioty oferuj$ce takie mieszkania powinny otrzyma' od podmiotów &wiadcz$cych 

opiek% zestaw niezb%dnych informacji potrzebnych do zaoferowania odpowiedniego dla da-

nej osoby miejsca. Na podstawie tych informacji ocenia si% przydatno&' i wykonalno&' tego 

zadania. Zrozumienie problemów zwi$zanych ze zdrowiem psychicznym oraz zapoznanie 

si% z podstawowymi formami ich leczenia i potrzebami osób z zaburzeniami psychiczny-

mi jest wr%cz niezb%dne, aby organizatorzy i opiekunowie mieszka" wspomaganych mo-

gli efektywnie wspó!pracowa' z mieszka"cami na nie cierpi$cymi. Co wi%cej, budowanie 

zaufania mi%dzy organizacjami minimalizuje ryzyko zatajenia lub utraty istotnych informacji 

podczas podejmowania wa#nych decyzji dotycz$cych zakwaterowania. Protoko!y poufno-

&ci mo#na wykorzysta' do okre&lenia rodzaju informacji, które nale#y udost%pnia' na zasa-

dzie „wiedzy koniecznej”, oraz sposobu w!a&ciwej ochrony informacji poufnych.

Zalecamy, by mieszka"cy byli uprawnieni do anga#owania si% w konsultacje i ko-

munikacj% z organizatorami mieszka" wspomaganych, wnosz$c wk!ad w procesy po-

dejmowania decyzji, zarz$dzania, planowania oraz monitorowania i oceny organizacji. 

Upodmiotowienie u#ytkowników nast%puje zwykle powoli i stopniowo, na pocz$tku,  

w nowym dla nich &rodowisku i nowych warunkach, mog$ potrzebowa' wsparcia rzecz-

ników, którzy pomog$ w uczynieniu ich opinii s!yszalnymi.

Aby ograniczy' ryzyko wynikaj$ce z odpowiedzialno&ci za mieszka"ców mieszka" 

wspomaganych, ich organizatorzy musz$ dysponowa' skuteczn$ polityk$ w zakresie 

oceny i zarz$dzania ryzykiem. Aby dokona' w!a&ciwej oceny, potrzebne im b%d$ in-

formacje o aktualnym stanie psychicznym i funkcjonowaniu spo!ecznym danej osoby,  

o jej zachowaniu w przesz!o&ci, w tym o zachowaniach agresywnych i ryzykownych. 

Na koniec nale#y podkre&li', #e program „Najpierw mieszkanie” jest bardziej skuteczny 

ni# tradycyjne modele, je&li chodzi o radykalne ograniczenie bezdomno&ci w&ród osób 

z zaburzeniami psychicznymi i uzale#nieniami.
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Interwencje w sektorze spo!ecznym

Obiecuj$ce interwencje maj$ce na celu promowanie uczestnictwa spo!ecznego 

osób z ci%#kimi zaburzeniami psychicznymi zosta!y zidentyfikowane przez Webbera 

i Fendt-Newlina (2017). W dziedzinie zdrowia psychicznego interwencje te nie s$ jeszcze 

wystarczaj$co znane i obejmuj$ indywidualne i grupowe treningi umiej%tno&ci spo!ecz-

nych oraz wspierane zaanga#owanie w #ycie spo!eczno&ci. Wskazuj$ na ogromny po-

tencja! wspó!pracy mi%dzysektorowej, uczenia si% w spo!eczno&ci od siebie nawzajem.

Badania wskazuj$, #e zwi$zek mi%dzy (ci%#kimi) zaburzeniami psychicznymi a nie-

korzystn$ sytuacj$ spo!eczn$ jest dwukierunkowy. Z jednej strony z!e, nierówne wa-

runki i przeciwno&ci spo!eczne zwi%kszaj$ ryzyko os!abienia kondycji psychicznej 

(przyczynowo&' spo!eczna), z drugiej strony do&wiadczanie zaburze" psychicznych 

zwi%ksza ryzyko ubóstwa i nierównego traktowania (dryf spo!eczny). Zwalczanie tego 

b!%dnego ko!a zaburze" psychicznych i ubóstwa jest pilne, zwa#ywszy, #e zwi$zek mi%-

dzy dochodem a z!ym stanem zdrowia jest silniejszy w przypadku zdrowia psychicz-

nego ni# w przypadku ogólnego stanu zdrowia (Wahlbeck, Cresswell-Smith, Haaramo 

i Parkkonen, 2017).

Wiedz$c, #e zwi$zek mi%dzy zdrowiem spo!ecznym a psychicznym jest dobrze 

ugruntowany, Mike Slade (2009) zaproponowa! trzy sposoby wspierania przez klinicy-

stów powrotu jednostki do zdrowia, wychodz$ce poza oferowanie najlepszych metod 

leczenia. Wskaza! na warto&' wsparcia poprzez piel%gnowanie wi%zi, promowanie sze-

roko rozumianego zdrowego stylu #ycia i d$#enie do w!$czenia spo!ecznego. Wci$# 

jednak nadzieje na spo!eczny powrót do zdrowia i rehabilitacj% osób z zaburzeniami 

psychicznymi pozostaj$ niespe!nione poprzez stosowanie terapii ACT, FACT, czy in-

nych &rodowiskowych modeli ochrony zdrowia psychicznego (van Weeghel i in., 2011). 

To, co spo!eczne, pozostaje, jak to uj$! Johnson (2017), ubogim krewnym w triadzie bio-

-psycho-spo!ecznej w odniesieniu do zalecanych w wytycznych klinicznych interwencji 

opartych na badaniach naukowych. Istnieje wiele powodów tego istotnego braku bada" 

w omawianej dziedzinie (Johnson, 2017). Pierwszym jest fakt, #e najbardziej oczywiste 

odpowiedzi na spo!eczne uwarunkowania z!ego stanu zdrowia psychicznego, takie jak 

ubóstwo i nierówno&ci, maj$ charakter polityczny. Ponadto, pracownicy ochrony zdro-

wia psychicznego mog$ czu' si% przyt!oczeni i bezsilni wobec powa#nych trudno&ci 

spo!ecznych, z jakimi boryka si% wielu pacjentów. Co wi%cej, zakres potencjalnych 

celów interwencji spo!ecznych jest bardzo szeroki, a obejmuj$c poziomy jednostki, 

rodziny, spo!eczno&ci i spo!ecze"stwa daleko wykracza poza us!ugi ochrony zdrowia  
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psychicznego, (van Weeghel i in., 2005). Wreszcie, dominuj$cymi profesjami w bada-

niach nad zdrowiem psychicznym s$ psychiatria i psychologia, podczas gdy rozwój ka-

dry badawczej w dziedzinie pracy spo!ecznej jest mniejszy.

S$ jednak istotne powody, aby rozwija' i wykorzystywa' interwencje spo!eczne. 

Okazuje si%, #e dziesi%ciolecia bada" nad podej&ciami neurobiologicznymi i psycholo-

gicznymi w opiece zdrowotnej nad osobami choruj$cymi psychicznie przynios!y stosun-

kowo niewiele dowodów na popraw% wyników leczenia. Natomiast, jak ju# wspominali-

&my, nadzieja na spo!eczne zdrowienie i rehabilitacj% ugruntowana jest w naszej wiedzy 

jako czynnik o ogromnym znaczeniu zarówno w kwestii pojawiania si%, jak i nast%pstw 

zaburze" psychicznych. Co wi%cej, rzecznicy u#ytkowników us!ug koncentruj$ si% bar-

dziej na celach zwi$zanych ze zmniejszaniem stygmatyzacji i wykluczenia spo!ecznego 

oraz promocji dobrych stosunków i wsparcia w ramach spo!eczno&ci. W d$#eniu do 

osi$gni%cia tych celów istotne korzy&ci przynosi tworzenie bazy dowodowej dla inter-

wencji spo!ecznych ni# poleganie wy!$cznie na interwencjach, których skuteczno&' 

ju# zosta!a udokumentowana. Bez solidnych dowodów, w tym dotycz$cych ekonomiki 

zdrowia, trudno jest przedstawi' mocne argumenty przemawiaj$ce za finansowaniem 

interwencji spo!ecznych lub nadaniem im priorytetu we wskazówkach (Johnson, 2017).

Wahlbeck i wspó!pracownicy (2017) dokonali inwentaryzacji interwencji mi%dzy-

sektorowych na ró#nych poziomach w celu przeciwdzia!ania negatywnym skutkom 

ubóstwa, nierówno&ci i wykluczenia spo!ecznego. Opisuj$ oni interwencje dotycz$-

ce przebiegu #ycia (np. programy wsparcia rodzicielstwa, piel%gniarki &rodowiskowe, 

programy szkolne, promocja zdrowia psychicznego dla osób starszych), interwencje 

dotycz$ce gospodarstwa domowego (np. programy pomocy w wynajmie, Najpierw 

mieszkanie), interwencje dotycz$ce #ycia zawodowego (IPS, grupy poszukiwania pra-

cy), interwencje na poziomie spo!eczno&ci (np. ukierunkowane na przeciwdzia!anie 

wykluczeniu spo!ecznemu i wykluczeniu cyfrowemu), interwencje na poziomie us!ug 

(np. lepszy dost%p do opieki zdrowotnej, „recepty spo!eczne”, doradcy organizacyjni, 

finansowi) oraz programy na poziomie polityki (np. dost%p do podstawowej opieki zdro-

wotnej, mieszkalnictwo i planowanie przestrzenne, polityka pracy, polityka spo!eczna, 

gwarancje dla m!odzie#y, polityka redukcji zad!u#enia).

Obiecuj$ce interwencje maj$ce na celu promowanie uczestnictwa spo!ecznego 

osób z ci%#kimi zaburzeniami psychicznymi, zidentyfikowane przez Webbera i Fendt-

-Newlina (2017) zosta!y przedstawione w ramce poni#ej.
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Promowanie uczestnictwa w$"yciu spo!ecznym

Interwencje maj#ce na celu promowanie uczestnictwa w $yciu spo"ecznym

• Indywidualny trening umiej%tno&ci spo!ecznych

• Trening umiej%tno&ci grupowych

• Wspierane zaanga#owanie w #ycie spo!eczno&ci:

– Socjalizacja wspomagana (Supported Socialization)

– Projekt miejski (Urban project)

– Niezale#no&' poprzez dost%p i orientacj% w spo!eczno&ci (I-CAN, 

Independence through Community Acess and Navigation)

– Interwencja w zakresie sieci spo!ecznych (Social Network Intervention)

– Interwencja „-$czenie ludzi” (Connecting People Intervention)

– Domy grupowe plus pomoc o&rodka zdrowia psychiczne-

go (GGZ-hulp, Geestelijke Gezondheidszorg-hulp)

– Interwencja „Przyjaciele” (Friends Intervention)

• Grupowe aktywno&ci w spo!eczno&ci lokalnej

• Interwencje w obszarze zatrudnienia

W tym samym duchu Mann i in. (2017) dokonali przegl$du bada" dotycz$cych inter-

wencji maj$cych na celu zmniejszenie poczucia samotno&ci u osób z zaburzeniami psy-

chicznymi. Doszli do wniosku, #e jak dot$d #aden z rodzajów interwencji nie ma solidnej 

bazy dowodowej. Obiecuj$ce przysz!e podej&cia mog$ obejmowa': inicjatywy w zakre-

sie zdrowia publicznego zmierzaj$ce do tworzenie akceptuj$cych spo!eczno&ci, lepiej 

zaprojektowane psychologiczne badania nad interwencjami, wi%ksze wykorzystanie 

technologii cyfrowych oraz projektów !$cz$cych ludzi wraz ze wspieraj$cymi dzia!a-

niami spo!ecznymi i mo#liwo&ciami zaanga#owania w ramach spo!eczno&ci lokalnych.

Aby wspiera' tworzenie znacz$cych relacji spo!ecznych, które mog$ poprawi' zdrowie 

i jako&' #ycia osób z zaburzeniami psychicznymi, wszystkie te dzia!ania musz$ by' rozwa-

#ane w kontek&cie szerszej polityki spo!ecznej, w tym polityki mieszkaniowej, zatrudnienia, 

&wiadcze" socjalnych i infrastruktury. Wp!yw nierówno&ci i ubóstwa na zdrowie i dobrobyt 

jest coraz bardziej oczywisty. Obok rozwoju opisanych interwencji spo!ecznych, mo#na 

wskaza' istotne argumenty za inwestowaniem w krajow$ i lokaln$ polityk%, bezpo&rednio 

dotykaj$c$ korzeni problemów zdrowia psychicznego (Smith i Eltanani, 2015).
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4.3. E-zdrowie i M-zdrowie
W dzisiejszym &wiecie sta!e struktury spo!eczne w coraz wi%kszym stopniu zast%-

powane s$ przez zmienne i elastyczne relacje, wymagaj$ce coraz wi%kszych umiej%tno-

&ci adaptacji do zmieniaj$cych si% okoliczno&ci. W spo!ecze"stwie sieciowym, relacje 

z przesz!o&ci nie mog$ by' ju# brane za pewnik, pojawiaj$ si% nowe formy samoorga-

nizacji. Ochrona zdrowia psychicznego b%dzie musia!a znale+' sposób na poradzenie 

sobie z t$ zmian$ spo!eczn$, w której coraz wi%ksza liczba obywateli jest cz%&ci$ e-spo-

!eczno&ci. Stwarza to zarówno szanse, jak i zagro#enia dla leczenia osób z zaburzeniami 

psychicznymi. E-zdrowie to wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyj-

nych w celu poprawy ochrony zdrowia psychicznego. M-zdrowie to wykorzystanie do 

tego celu urz$dze" mobilnych (https://mastermind-project.eu). W przegl$dzie Naslund 

i wsp. (2015) autorzy wskazuj$ na wykonalno&' i akceptowalno&' pojawiaj$cych si% 

interwencji m-zdrowia i e-zdrowia w&ród osób cierpi$cych na ci%#kie zaburzenia psy-

chiczne. Nie jest jednak mo#liwe wyci$gni%cie wniosków dotycz$cych ich skuteczno&ci. 

Uzasadnione s$ dalsze rygorystyczne badania w celu ustalenia skuteczno&ci i korzy&ci 

kosztowych w tej populacji (Naslund, Marsch, McHugo i Bartels, 2015).

Zalety dla pacjenta to mo#liwo&' samodzielnego zarz$dzania leczeniem, niezale#-

nego od miejsca i czasu, leczenie si% we w!asnym &rodowisku bez konieczno&ci po-

dró#owania i czasu sp%dzanego w poczekalniach, przy jednoczesnym nieograniczonym 

dost%pie do wzajemnego wsparcia rówie&niczego (peer support).

Zagro#enia to zale#no&' od technologii, brak danych sensorycznych (które s$ m.in. 

narz%dziem diagnostycznym) oraz nierozwi$zane kwestie etyczne i prawne dotycz$ce bez-

piecze"stwa, prywatno&ci i odpowiedzialno&ci. Kwestie te b%d$ musia!y zosta' rozwi$za-

ne, poniewa# nie mo#na ju# sobie wyobrazi' nowoczesnej &rodowiskowej ochrony zdrowia 

psychicznego bez e-zdrowia i m-zdrowia. Wa#ne jest, by zespo!y &rodowiskowej ochrony 

zdrowia psychicznego by!y wczesnymi adaptatorami i postrzega!y e-spo!eczno&' jako 

swoje naturalne &rodowisko. Wa#ne jest przy tym rozró#nienie mi%dzy programami, które 

zosta!y zaprojektowane jako cz%&' terapii !$czonej, a narz%dziami samopomocy.

Samopomocowe e-interwencje w przestrzeni zdrowia psychicznego maj$ potencja! 

wzmocnienia zdolno&ci samozarz$dzania. Mo#na pobra' aplikacje, które dotycz$ kon-

kretnych zaburze", takich jak depresja, PTSD, l%k, i prowadz$ u#ytkownika przez odpo-

wiednie 'wiczenia, informacje oraz daj$ mo#liwo&' rejestrowania nastroju i uczu', wspo-

magaj$c tradycyjn$ terapi%. Mog$ by' u#ywane w charakterze samodzielnej interwencji. 





Perspektywa 
"rodowiskowej 

sieci opieki

Podobnie jak w pszczelim ulu, &rodowiskowa ochrona 
zdrowia psychicznego jest rodzajem sieci, która 
dzia"a w ramach szerszej sieci samopomocy, rodziny, 
przyjació" i innych nieformalnych zasobów oraz ogólnych 
us"ug w lokalnej spo"eczno&ci. Zapylanie krzy$owe 
jest symbolem wspó"pracy interdyscyplinarnej.
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WNIOSKI I REKOMENDACJE DLA PERSPEKTYWY *RODOWISKOWEJ SIECI OPIEKI

• *rodowiskowa ochrona zdrowia psychicznego jest po"#czeniem wk"adu  

i wsparcia ze strony pacjentów, osób nale$#cych do spo"ecznej sieci pa-

cjenta i profesjonalistów, gdy jest to potrzebne.

• *rodowiskowa ochrona zdrowia psychicznego stanowi sie( w ramach 

szerszej sieci samopomocy, rodziny, przyjació" i innych nieformalnych za-

sobów oraz ogólnych us"ug lokalnej spo"eczno&ci.

• *rodowiskowa ochrona zdrowia psychicznego wymaga wspó"pracy in-

terdyscyplinarnej i mi'dzysektorowej.

• Placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) odgrywaj# kluczow# rol' 

w &rodowiskowym modelu ochrony zdrowia psychicznego i &wiadcz# 

opiek' dla osób choruj#cych psychicznie i ich sieci spo"ecznej.

• W &rodowiskowej ochronie zdrowia psychicznego wyst'puje kilka dzie-

dzin integracji: integracja interwencji medycznych i spo"ecznych, inte-

gracja zespo"ów &rodowiskowych i szpitalnych oraz integracja pomi'dzy 

ró$nymi zespo"ami us"ug zdrowia psychicznego (np. leczenie pacjentów 

z podwójn# diagnoz#).

• Wspólne elementy modeli &rodowiskowej ochrony zdrowia psychicznego 

obejmuj#: wielodyscyplinarny zespó", w razie potrzeby mo$liwo&( zwi'k-

szenia lub zmniejszenia skali opieki, opiek' domow# lub w miejscu, gdzie 

pacjent jej potrzebuje, skupienie si' na pomocy spo"ecznej i pomocy  

w zakresie zdrowia psychicznego oraz – w przypadku hospitalizacji – &cis"# 

wspó"prac' z oddzia"em psychiatrycznym.

• Przej&cie na system &rodowiskowej ochrony zdrowia psychicznego mo$e 

by( utrudnione przez system finansowania, który faworyzuje opiek' in-

stytucjonaln# (np. poprzez nagradzanie za zajmowanie "ó$ek). Zaleca si' 

wprowadzenie prospektywnego systemu finansowania, programowo zo-

rientowanego na dzia"anie w warunkach w"a&ciwych dla zdrowia psychicz-

nego, sprzyjaj#cego wspó"pracy interdyscyplinarnej i mi'dzysektorowej.

• Zakres &rodowiskowej ochrony zdrowia psychicznego nie ogranicza si' 

do ci'$kich zaburze! psychicznych (czy psychozy), ale obejmuje wszyst-

kie potrzeby zdrowia psychicznego – np. poprzez dost'pno&( do lekarzy 

POZ w regionie. 
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*rodowiskowa ochrona zdrowia psychicznego jest po!$czeniem wk!adu i wspar-

cia ze strony u#ytkowników, osób z ich sieci spo!ecznej oraz, gdy jest to potrzebne, 

profesjonalistów. Celem takiego !$czenia perspektyw jest zniwelowanie przepa&ci 

mi%dzy profesjonalistami i nieprofesjonalistami, w celu zwi%kszenia odporno&ci psy-

chicznej pacjentów, jak równie# odporno&ci otaczaj$cej ich sieci. W sieci us!ug zdro-

wia psychicznego i us!ug spo!ecznych na okre&lonym obszarze geograficznym nale#y 

rozwin$' kilka zasadniczych funkcji. Deinstytucjonalizacja i wprowadzenie &rodowi-

skowej ochrony zdrowia psychicznego poci$ga za sob$ równie# reform% i popraw% 

us!ug socjalnych. Przepisy i prawodawstwo mog$ utrudnia' zdrowienie, nagradzaj$c 

pozostawanie w chorobie lub marginalizuj$c tych, którzy próbuj$ w zdrowieniu uczest-

niczy' (np. ryzyko utraty zasi!ku). Zach%ty finansowe mog$ równie# sprzyja' wyko-

rzystywaniu dost%pnych &rodków na hospitalizacj%, a nie na opiek% &rodowiskow$.

Rama wsparcia (Trainor i$Church, %&'()

samopomoc / 
wykorzystanie 

w!asnych si!

rodzina, przyjaciele,  
s#siedzi, osoby z podobnym  
do)wiadczeniem

ogólne us!ugi  
)rodowiskowe

opieka zdrowotna  
w zakresie zdrowia  
psychicznego

Sie' &rodowiskowych us!ug zdrowia psychicznego ma centralny w%ze! koordynuj$-

cy prac% i informacj% w ca!ej sieci zwykle sk!adaj$cej si% z wielodyscyplinarnych, wielo-

us!ugowych zespo!ów terapeutycznych, których zadaniem jest zapewnienie szerokiego 

spektrum elastycznych interwencji dostosowanych do potrzeb pacjentów, co pozwoli im 

zdrowie' w &rodowisku domowym przy wsparciu ich sieci spo!ecznej. W zale#no&ci od 

dost%pnych zasobów, domeny te mog$ by' zorganizowane jako oddzielne zespo!y lub 

funkcje wi%kszych zespo!ów ogólnych. Oddzielne zespo!y pozwalaj$ na specjalizacj%, ale 

jednocze&nie nios$ ze sob$ ryzyko fragmentacji zasobów. Ryzyko fragmentacji mo#na 

zminimalizowa' poprzez wprowadzenie silnych powi$za" pomi%dzy dyscyplinami i us!u-

gami. Wa#ne jest, aby przedstawiciele ró#nych specjalizacji i dyscyplin w &rodowiskowym 

OSOBA
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zespole ochrony zdrowia psychicznego wspólnie ponosili odpowiedzialno&' za interwen-

cje. Wi$#e si% to z interdyscyplinarnym i wielospecjalistycznym sposobem pracy, w któ-

rym nie ma wy!$cznych domen. W zale#no&ci od dyscypliny, wiedza specjalistyczna ró#ni 

si%, a zadaniem ekspertów w zespole jest dzielenie si% wiedz$, np. poprzez organizowa-

nie sesji klinicznych. Ponadto fachowa wiedza cz!onków zespo!u jest !$czona z #ywym 

do&wiadczeniem kryzysu zdrowia psychicznego pacjentów. Ta sama zasada obowi$zuje 

w przypadku wspó!pracy mi%dzysektorowej z przedstawicielami innego rodzaju us!ug.

A oto zespo!y lub zadania, jakie powinny znale+' si% w zakresie kompleksowych 

us!ug oferowanych w ramach &rodowiskowej ochrony zdrowia psychicznego:

5.1. Integracja opieki nad zdrowiem psychicznym 
z%podstawow$ opiek$ zdrowotn$

W &rodowisku domowym pacjenta znajduje zastosowanie wiele interwencji profi-

laktycznych (np. narz%dzia e-zdrowia psychicznego). Wczesne rozpoznawanie proble-

mów zdrowia psychicznego (w tym badania przesiewowe i diagnoza) mo#e by' podej-

mowane przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Lekarze POZ zapewniaj$ 

d!ugoterminow$ ci$g!o&' leczenia i s$ stra#nikami dost%pu do opieki specjalistycznej, 

poniewa# w wielu europejskich systemach opieki zdrowotnej s$ cz%sto pierwszym kon-

taktem, w którym ujawnia si% problem zdrowotny (Bower i Gilbody, 2005). Lekarze POZ 

odgrywaj$ wi%c wa#n$ rol% w kierowaniu pacjentów do specjalistycznych placówek 

ocrony zdrowia psychicznego, zapewniaj$c zintegrowan$ opiek% nad zdrowiem fizycz-

nym i psychicznym w przypadku schorze" wspó!wyst%puj$cych (np. cukrzycy i depre-

sji) (Holt, De Groot i Golden, 2014), a tak#e s!u#$c jako !$cznik pomi%dzy opiek$ spe-

cjalistyczn$, podstawow$ opiek$ zdrowotn$ i us!ugami socjalnymi. *cis!a wspó!praca 

mo#e zapewni' wczesn$ interwencj% wielu pacjentom, których problemy ze zdrowiem 

psychicznym jeszcze si% nie ujawni!y lub nie zosta!y rozpoznane.

*cis!a wspó!praca lekarzy POZ i zespo!ami &rodowiskowej ochrony zdrowia psy-

chicznego w ramach sieci regionalnej mo#e równie# zwi%kszy' umiej%tno&ci leczenia 

zaburze" psychicznych w ramach POZ. Wspólne cele, jasne i sprawiedliwe podejmo-

wanie decyzji oraz otwarta i regularna komunikacja s$ kluczowymi elementami dobrej 

wspó!pracy. W warunkach ograniczonych zasobów jeszcze wa#niejsze jest to, aby s!u#by 

zdrowia psychicznego nada!y priorytet wspó!pracy z POZ i zapewni!y wsparcie dla pla-

cówek POZ i s!u#b socjalnych, które mog$ mie' cz%stszy kontakt z u#ytkownikami us!ug 

(McDaid i in., 2007). Opieka w zakresie zdrowia psychicznego w POZ, podobnie jak na 
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wszystkich innych poziomach, powinna uwzgl%dnia' perspektyw% pacjenta, przyjmowa' 

podej&cie oparte na wspólnym podejmowaniu decyzji i wspiera' proces zdrowienia.

5.2. Aktywne zespo#y intensywnego leczenia 
stanów ostrych jak i%d#ugoterminowych 
problemów zdrowia psychicznego

Funkcja ta odnosi si% do zespo!ów terapeutycznych &rodowiskowej ochrony zdro-

wia psychicznego i prowadz$cych leczenie w &rodowisku domowym pacjenta. Wizy-

ty domowe stanowi$ tu rutynow$ cz%&' dzia!alno&ci, zapewniaj$c szybki dost%p do 

opieki. *cis!a wspó!praca z placówkami POZ zapewnia mobilno&' i do&wiadczenie  

w tych us!ugach. Zespo!y musz$ by' osadzone w spo!eczno&ci lokalnej i &ci&le wspó!-

pracowa' z aktywno&ci$ innych sektorów, takich jak odpowiadaj$ce za pomoc w zna-

lezieniu zatrudnienia, mieszkanie i organizacj% czasu wolnego. Powtórzmy: opieka 

w spo!eczno&ci lokalnej jest elastyczna, oparta na zespole i wykorzystuje ró#ne formy 

zaanga#owania.

Zespo!y interwencji kryzysowej i pomoc dora*na 

w zakresie zdrowia psychicznego w )rodowisku 

-atwy dost%p do dora+nej pomocy psychiatrycznej dla osób w kryzysie zdrowia 

psychicznego jest wa#nym elementem &rodowiskowej ochrony zdrowia psychiczne-

go. Lekarze POZ, najlepiej dy#uruj$cy 24 godziny na dob% przez 7 dni w tygodniu, s$ 

wa#nym elementem opieki nad osobami choruj$cymi psychicznie w nag!ych wypad-

kach. Zespo!y kryzysowe i leczenia domowego (Crisis Resolution and Home Treat-

ment Teams – CRT’s) s$ us!ug$ dla osób doros!ych do&wiadczaj$cych ostrego kryzy-

su psychicznego, które w innym razie wymaga!yby przyj%cia do szpitala. Celem CRT 

jest zapewnienie szybkiej oceny stanu zdrowia, leczenie pacjentów w domu o ile tylko 

jest to mo#liwe, oraz u!atwienie wczesnego wypisu ze szpitala, je&li konieczna by!a 

hospitalizacja. Zespo!y te stanowi$ alternatyw% dla opieki szpitalnej, a ich celem jest 

diagnoza i leczenie osób „w najmniej restrykcyjnym &rodowisku, przy minimalnych za-

k!óceniu ich stylu #ycia”. Kluczowymi elementami tego modelu s$ dost%pno&', inten-

sywne wsparcie i funkcja „stra#nika” poprzez kontrolowanie dost%pu do !ó#ek szpital-

nych, umo#liwianie przyj%' w razie potrzeby lub unikanie hospitalizacji, gdy tylko jest 

to mo#liwe. G!ównym zadaniem CRT jest ocena wykonalno&ci leczenia domowego 

przed przyj%ciem do szpitala.
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Wczesne wykrywanie i interwencja maj$ kluczowe znaczenie dla utrzymania zw!asz-

cza m!odych pacjentów w ich otoczeniu spo!ecznym, w rodzinie, szkole, pracy i ich spo-

sobach na sp%dzanie wolnego czasu, aby zapewni' im dalszy rozwój i budowanie od-

porno&ci psychicznej. Ta wczesna interwencja musi by' wielodyscyplinarna i powinna 

k!a&' nacisk na psychiatryczn$, psychoterapeutyczn$, spo!eczn$ i aktywn$ interwencj% 

w domu, ale tak#e w szkole i w pracy. Wczesne wykrywanie i leczenie odpowiednie dla 

fazy zaburze" mog$ by' oferowane jako uzupe!nienie standardowej opieki lub przej%te 

przez wyspecjalizowany zespó! wczesnej interwencji (early intervention team) (Marshall 

i Rathbone, 2011).

Modele CRT i innych zespo!ów specjalnych, takich jak zespo!y intensywnej opieki 

czynnej (assertive outreach teams) i zespo!y wczesnej interwencji (early intervention 

teams), zosta!y wypracowane g!ównie na obszarach miejskich, gdzie liczba us!ugodaw-

ców i wielko&' populacji umo#liwia funkcjonowanie zespo!ów wyspecjalizowanych dla 

ró#nych grup pacjentów. *wiadczenie us!ug na obszarach o charakterze wiejskim mo#e 

wymaga' innego podej&cia, np. zespo!ów opieki czynnej (outreach teams), które pe!ni$ 

odmienne funkcje i s!u#$ odmiennym grupom docelowym. W krajach lub sytuacjach,  

w których zasoby s$ mniejsze, lekarze POZ i placówki POZ mog$ zapewni' opiek% 

w nag!ych wypadkach przy wsparciu opieki psychiatrycznej.

Aktywna i zintegrowana opieka dla osób z ci+"kimi 

zaburzeniami psychicznymi: ACT i F-ACT 

Osoby z ci%#kimi zaburzeniami psychicznymi mog$ #y' i funkcjonowa' w swoim 

&rodowisku, o ile otrzymuj$ wystarczaj$ce wsparcie i leczenie. By zapewni' im sze-

rokie, kompleksowe i wszechstronne us!ugi, w tym leczenie i nauk% radzenia sobie 

z chorob$ i objawami, doradztwo i praktyczn$ pomoc w codziennym #yciu, rehabilitacj%  

i wsparcie w zdrowieniu – potrzebny jest zespó! wielodyscyplinarny. Dobrze opisane 

modele to aktywne leczenie &rodowiskowe (ACT) i elastyczne – aktywne leczenie 

&rodowiskowe F-ACT (patrz ramka). Zintegrowany zespó! mo#e zapewni' pacjentom 

wszystkie te funkcje w jego w!asnym &rodowisku. Lekarze pracuj$cy w danej spo!ecz-

no&ci maj$ wi%ksze szanse na dostrze#enie i wspieranie mocnych stron swoich pacjen-

tów, ich talentów i hobby, umiej%tno&ci oraz organizowania dost%pnego wsparcia. Maj$ 

te# wi%cej mo#liwo&ci spotkania z rodzinami podopiecznych, a tak#e zdobycia ich za-

ufania. Pacjentom !atwiej przychodzi szczera rozmowa z nimi o tym, z czym sobie radz$, 

a z czym nie, jakiej pomocy potrzebuj$, !atwiej te# wspólnie szuka' rozwi$za" i ustala' 
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strategie zdrowienia. W porównaniu ze standardowymi modelami koordynacji opieki 

ACT oferuje równie# znacz$ce korzy&ci w redukowaniu bezdomno&ci i nasilenia obja-

wów u osób bezdomnych dotkni%tych ci%#kimi zaburzeniami psychicznymi (Coldwell 

i Bender, 2007). Pojawiaj$ si% te# dowody, cho' jeszcze niejednoznaczne, #e osobom w 

okresie zwiastunów psychozy mo#na skutecznie pomóc poprzez wczesn$ interwencj% 

(Marshall i Rathbone, 2011).

ACT i$F-ACT jako dobre praktyki

Aktywne leczenie &rodowiskowe (ACT) oraz elastyczne ACT (F-ACT)

Aktywne leczenie &rodowiskowe (ACT) jest praktyk$ opart$ na dowodach, która 

poprawia wyniki leczenia osób z ci%#kimi zaburzeniami psychicznymi, które s$ naj-

bardziej nara#one na bezdomno&', kryzys zdrowia psychicznego i hospitalizacj% 

oraz konflikty z prawem. ACT jest jedn$ z najstarszych, najszerzej przebadanych 

i opartych na dowodach praktyk behawioralnej opieki zdrowotnej dla osób z ci%#-

kimi zaburzeniami psychicznymi. ACT jest podej&ciem realizowanym przez wielo-

dyscyplinarny zespó! poprzez aktywn$ pomoc w spo!eczno&ci. Spójne, troskliwe, 

skoncentrowane na osobie relacje maj$ pozytywny wp!yw na wyniki i jako&' #ycia. 

Osoby korzystaj$ce z ACT zwykle rzadziej korzystaj$ z intensywnych, kosztownych 

us!ug, takich jak wizyty na oddziale ratunkowym, psychiatryczne us!ugi kryzysowe 

i hospitalizacja psychiatryczna. Do&wiadczaj$ równie# wi%kszej niezale#no&ci #ycio-

wej i wy#szego wska+nika kontynuacji leczenia.

Holendersk$ wersj$ ACT jest Elastyczne ACT (Flexible ACT, F-ACT). Wielodyscy-

plinarny zespó! pracuje na okre&lonym obszarze dla wszystkich osób cierpi$cych na 

ci%#kie zaburzenia psychiczne i mo#e dzia!a' na dwa ró#ne sposoby:

1. Indywidualne zarz$dzanie przypadkiem przez cz!onka zespo!u

2. Intensywna (ACT) opieka zespo!owa, która obejmuje wspólnych pacjentów, ma-

j$cych kontakt z kilkoma cz!onkami zespo!u; ich przypadki s$ dost%pne na tabli-

cy Elastycznego aktywnego leczenia &rodowiskowego (F-ACT) i zespó! omawia 

je codziennie, aby zdecydowa', jak$ form% opieki zastosowa'.

W rezultacie pacjent mo#e by' obj%ty opiek$ codziennie lub nawet kilka razy dziennie.
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5.3. Leczenie w przypadku podwójnej diagnozy
Leczenie w przypadku podwójnej diagnozy to zintegrowana opieka obejmuj$ca 

potrzeby wynikaj$ce z uzale#nienia w po!$czeniu z innymi zaburzeniami psychicz-

nymi. Przyk!ady dobrych praktyk w zakresie leczenia podwójnej diagnozy obejmuj$ 

zintegrowane leczenie podwójnych zaburze" (ang. integrated dual disorder treatment 

– IDDT) (Boyle, Delos Reyes i Kruszynski, 2005; Drake i in., 2001; Frisman i in., 2009). 

Nawet 56 proc. osób z najci%#szymi zaburzeniami psychicznymi do&wiadcza w ci$gu 

swojego #ycia wspó!wyst%puj$cych zaburze" zwi$zanych z u#ywaniem substancji. 

Dlatego w specjalistycznych placówkach klinicznych zajmuj$cych si% zdrowiem psy-

chicznym i uzale#nieniami od substancji norm$ a nie wyj$tkiem s$ pacjenci z zaburze-

niami wspó!wyst%puj$cymi. Niedocenianie znacznego rozpowszechnienia wspó!wy-

st%puj$cych zaburze" sprawia, #e organizacje, które tworz$ specjalistyczne zespo!y 

do leczenia ma!ych grup pacjentów z zaburzeniami wspó!wyst%puj$cymi, w konse-

kwencji pozostawiaj$ wielu z nich bez w!a&ciwej diagnozy i leczenia. IDDT jest opart$ 

na badaniach naukowych praktyk$, która poprawia jako&' #ycia osób ze wspó!wy-

st%powaniem ci%#kich zaburze" psychicznych i uzale#nie" poprzez po!$czenie us!ug 

w obu tych dziedzinach. IDDT pomaga zaj$' si% obydwoma zaburzeniami w tym sa-

mym czasie – w tej samej organizacji &wiadcz$cej us!ugi, przez ten sam zespó! te-

rapeutów. Lekarze opracowuj$ zintegrowane plany leczenia i lecz$ zarówno ci%#kie 

zaburzenia psychiczne, jak i zaburzenia zwi$zane z u#ywaniem substancji, dzi%ki cze-

mu pacjenci nie gubi$ si%, nie czuj$ si% wykluczeni ani zdezorientowani, w%druj$c tam 

i z powrotem pomi%dzy ró#nymi programami zdrowia psychicznego a programami dla 

uzale#nionych. Otrzymuj$ jeden spójny, zintegrowany przekaz na temat leczenia uza-

le#nie" i zaburze" psychicznych. Specjali&ci zintegrowanego leczenia maj$ wiedz% 

zarówno na temat zaburze" zwi$zanych z u#ywaniem substancji, jak i ci%#kich zabu-

rze" psychicznych, a tak#e rozumiej$ z!o#ono&' interakcji mi%dzy tymi zaburzeniami. 

Zostali przeszkoleni w zakresie umiej%tno&ci, które okaza!y si% skuteczne w leczeniu 

pacjentów z podwójn$ diagnoz$.
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5.4. Intensywne leczenie stacjonarne dla osób 
z ostrymi i%utrzymuj$cymi si! zaburzeniami psychicznymi

Intensywne leczenie stacjonarne (ang. intensive residential treatment – IRT) jest 

wyborem krótkoterminowej hospitalizacji w epizodach, kiedy opieka &wiadczona 

w domu nie jest u#yteczna lub korzystna (Thomas i Rickwood, 2013). W takich sytu-

acjach osoby z ci%#kimi zaburzeniami psychicznymi mog$ odczuwa' korzy&ci z hospi-

talizacji, zw!aszcza gdy szkód wyrz$dzonych sobie lub innym nie mo#na powstrzyma' 

lub im zapobiec w warunkach ambulatoryjnych.

IRT zazwyczaj sk!ada si% z ma!ych oddzia!ów z mo#liwo&ci$ krótkiego pobytu, jak 

równie# z oddzia!ów, które zapewniaj$ intensywn$ i ca!odobow$ opiek% &wiadczon$ 

przez wyspecjalizowany personel. Zalecamy, aby placówki te stanowi!y intermezzo 

w leczeniu &rodowiskowym. Aby by!o to mo#liwe, wa#ne s$ dobrze zdefiniowane kry-

teria przyj%cia, wczesne i terminowe wypisy oraz kontynuacja leczenia przez zespó! 

&rodowiskowy najbli#szy pacjentowi, zapewniaj$cy ci$g!o&' opieki. Mobilne zespo!y 

interwencyjne mog$ prowadzi' leczenie w opisanych warunkach, co okre&la si% jako 

„opiek% z zewn$trz [ang. inreach]”. Dzi%ki niej pacjent nie traci !$czno&ci ze swoj$ sie-

ci$ spo!eczn$ i  ma pewno&' powrotu do domu w najszybszym mo#liwym terminie.





Perspektywa
ekspertyzy 

rówie"niczej

Kintsukuroi jest japo!sk# tradycj# 
w garncarstwie. Dos"ownie oznacza 
„naprawia( z"otem” rozumiej#c, 
$e naczynie staje si' pi'kniejsze 
z powodu p'kni'cia. Ekspertów przez 
do&wiadczenie mo$na opisa( jako 
osoby z do&wiadczeniem kryzysu 
zdrowia psychicznego, które zamieni"y 
swoje trudne prze$ycia w z"oto.
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WNIOSKI I REKOMENDACJE DLA PERSPEKTYWY EKSPERTYZY RÓWIE*NICZEJ

• Pacjenci i u$ytkownicy us"ug s# równorz'dnymi partnerami w projekto-

waniu, &wiadczeniu, kierowaniu i ewaluacji us"ug. „Nic o nas bez nas”.

• Na poziomie indywidualnym, wspólne podejmowanie decyzji jest narz'-

dziem wspó"tworzenia planu leczenia.

• Eksperci o podobnym do&wiadczeniu (eksperci przez do&wiadczenie) s# 

nieodzown# cz'&ci# zespo"ów zajmuj#cych si' zdrowiem psychicznym.

• Inni specjali&ci mog# wykorzysta( w"asne do&wiadczenia jako narz'dzie 

w swoich relacjach z pacjentami.

• Na poziomie polityki pacjenci i eksperci przez do&wiadczenie s# partne-

rami w projektowaniu i ewaluacji us"ug. 

Ekspertyza rówie&nicza (ang. peer expertise) odgrywa ogromnie wa#n$ rol% 

w procesie zdrowienia. Eksperci przez do&wiadczenie s$ #ywym przyk!adem na to, 

#e powrót do zdrowia jest mo#liwy i mog$ wspiera' innych profesjonalistów, u#y-

waj$c narz%dzia, jakim jest dzielenie si% w!asnym do&wiadczeniem (Repper i Carter, 

2011; Solomon, 2004). Dlatego te# ekspertyza rówie&nicza mo#e by' traktowana jako 

trzecia domena, obok wiedzy opartej na badaniach naukowych oraz do&wiadczenia 

profesjonalistów. Eksperci przez do&wiadczenie maj$ swoj$ rol% w zespo!ach &rodo-

wiskowej ochrony zdrowia psychicznego, us!ugach oraz na poziomie planowania poli-

tyki w zakresie ochrony zdrowia psychicznego.

Wspó!tworzenie wsparcia lub opieki ma miejsce wtedy, gdy pacjenci, osoby 

wspieraj$ce i pracownicy &rodowiskowej ochrony zdrowia psychicznego wspó!pra-

cuj$ jako równorz%dni partnerzy przy projektowaniu, dostarczaniu, kierowaniu i ewa-

luacji us!ug, gwarantuj$c, #e to osoby z do&wiadczeniem kryzysu wskazuj$ kierunek 

potrzebnej im pomocy. Oznacza to, #e uznajemy znaczenie ekspertyzy rówie&niczej 

jako jednego z fundamentów opieki zorientowanej na zdrowienie. Jest to forma sa-

mo-rzecznictwa, w którym u#ytkownicy us!ug sami wyra#aj$, czego potrzebuj$, chro-

ni$ swoje prawa, reprezentuj$ w!asne interesy i uzyskuj$ us!ugi, których potrzebuj$, 

a wi%c s$ partnerami w tworzeniu planu wsparcia/opieki.

Przyznanie tego faktu jest równoznaczne z podj%ciem wielu wysi!ków i dzia!a" 

organizacyjnych, aby ow$ fachow$ wiedz% zbudowa' i zorganizowa' niezb%dny po-

ziom zaanga#owania. Po pierwsze, wymaga to, aby pacjenci i ich opiekunowie byli 



$(

KONSENSUS W SPRAWIE PODSTAWOWYCH ZASAD I KLUCZOWYCH ELEMENTÓW !RODOWISKOWEJ OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO
"# GRUDNIA "#$%

upowa#nieni do zrobienia kroku w budowaniu owej fachowej wiedzy, przyczyniaj$cej 

si% do rozwoju sektora ochrony zdrowia psychicznego. Proces upowa#nienia wymaga 

dzia!a" na poziomie indywidualnym, na poziomie &wiadczeniodawcy oraz na poziomie 

szerszej spo!eczno&ci.

Wspó!tworzenie rozpoczyna si% od zapewnienia zasobów do rozwoju us!ug kie-

rowanych przez u#ytkowników, w tym organizacji przedstawicielskich, które wnosz$ 

wk!ad w dzia!alno&' publiczn$ i polityczn$ oraz s$ aktywne na poziomie (mi%dzy)na-

rodowym, regionalnym i lokalnym, oferuj$c (by!ym) pacjentom mo#liwo&' rozwijania 

ich fachowej wiedzy. Rozwijanie fachowej wiedzy odbywa si% poprzez dzielenie si% 

w!asnymi do&wiadczeniami, uczenie si% od innych oraz poprzez refleksj% i integracj% 

tych do&wiadcze". W wielu krajach opracowano specjalne szkolenia/kursy dla osób 

pragn$cych sta' si% ekspertem przez do&wiadczenie (np. http://www.researchintore-

covery.com/conferences-training-and-consultancy).

Poziom indywidualny (leczenie)

Wspó!tworzenie opieki na poziomie indywidualnym oznacza, #e pacjent jest part-

nerem we wszystkich decyzjach dotycz$cych leczenia, ustalania celów zdrowienia 

oraz formu!owania/ewaluacji planów leczenia i zdrowienia. Stosowane jest podej&cie 

polegaj$ce na wspólnym podejmowaniu decyzji, co oznacza, #e us!ugodawca wraz 

z pacjentem przegl$daj$ wytyczne kliniczne i praktyczne, a tak#e wykorzystuj$ swoj$ 

wiedz% w celu podj%cia wspólnej decyzji dotycz$cej opieki.

„Nacisk mojego psychiatry na przestrzeganie przeze mnie zasad przyjmowania leków 

by! dla mnie opresyjny. Jego postawa pozostawia!a mi niewiele miejsca na nazwanie mo-

jego do&wiadczenia. Zdegradowa!o mnie to do roli pasywnego pacjenta, obiektu, na który 

nale#y oddzia!ywa', a nie ludzkiego podmiotu, który dzia!aj$c, mo#e zmieni' swoje #ycie. 

W tej interakcji zosta!am odcz!owieczona, poniewa# moje wybory zosta!y uj%te w ramy 

pos!usze"stwa lub niepos!usze"stwa wobec autorytetu medycznego, w przeciwie"stwie 

do zrozumienia, #e moje wybory odzwierciedlaj$ wolno&', autonomi% i oczywiste prawo 

do decydowania o tym, co dzieje si% z moim cia!em” (Deegan 2007).

Wspólne podejmowanie decyzji to model skoncentrowany na osobie, oparty na 

za!o#eniu, #e istnieje dwóch ekspertów: osoba prowadz$ca leczenie i pacjent. W kon-

sekwencji Konwencji praw osób niepe!nosprawnych ONZ (KPON), prawdopodobnie 

mo#na to poj%cie lepiej zast$pi' wspieranym podejmowaniem decyzji. .adna ze stron 

nie powinna by' uciszana i obie musz$ dzieli' si% informacjami, aby podj$' jak najlepsze 
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decyzje dotycz$ce leczenia. W konstrukcie wspólnego podejmowania decyzji uznaje 

si%, #e lekarze posiadaj$ wiedz% specjalistyczn$ w zakresie diagnostyki i leczenia, jak 

równie# dog!%bn$ wiedz% na temat podej&' opartych na dowodach; pacjenci natomiast 

posiadaj$ wiedz% specjalistyczn$ dzi%ki do&wiadczeniu kryzysu zwi$zanemu z ich za-

burzeniem oraz dzi%ki ich intymnej wiedzy na temat tego, co nadaje ich #yciu warto&', 

sens, cel i jako&' (Deegan, 2007). Nale#y zauwa#y', #e ka#dy element procesu wspól-

nego podejmowania decyzji powinien by' powi$zany nie tylko z celami klinicznymi, ale 

tak#e z celami #yciowymi i celami zwi$zanymi ze zdrowieniem. Oznacza!oby to odej&cie 

od celu takiego jak „Chc% by' mniej niespokojny” na rzecz „Chc% by' mniej niespokojny, 

#eby móc je+dzi' autobusem i chodzi' do pracy”. Pozwala to na w!$czenie do planu in-

nych interwencji, niezwi$zanych z lekami i !agodzeniem objawów. Podstawowe wymiary 

wspólnego podejmowania decyzji obejmuj$ (Salyers i in., 2012):

• omówienie roli pacjenta w podejmowaniu decyzji,

• omówienie celu pacjenta i kontekstu decyzji,

• omówienie kwestii klinicznej lub charakteru decyzji,

• omówienie alternatyw, czy istnieje alternatywa nieleczenia (tak lub nie),

• omówienie zalet i wad istotnych dla decyzji,

• omówienie niepewno&ci zwi$zanych z decyzj$,

• ocena zrozumienia przez pacjenta,

• ocena pragnienia u#ytkownika us!ug dotycz$cego wk!adu innych osób,

• zbadanie preferencji u#ytkownika us!ug.

Poziom systemowy (poziom zespo!u lub s!u"by zdrowia)

Coraz cz%&ciej znacz$ca wspó!praca z osobami, które korzystaj$ – lub korzysta!y 

– z us!ug w zakresie zdrowia psychicznego, uznawana jest za niezb%dny element jako-

&ci ich &wiadczenia. Wzajemne wsparcie rówie&nicze oznacza, #e kto& wykorzystuje 

swoje w!asne do&wiadczenie kryzysu zdrowia psychicznego, aby wspiera' inn$ oso-

b% do&wiadczaj$c$ podobnego cierpienia. Kiedy ludzie s$ wyposa#eni i wspierani, aby 

pomóc w zlecaniu, dostarczaniu i sprawdzaniu us!ug, z których oni i inni o podobnym 

do&wiadczeniu korzystaj$, us!ugi te poprawiaj$ si%, a zaanga#owane osoby zyskuj$ 

pewno&' siebie i nowe umiej%tno&ci. W ten sposób powstaje wi%cej us!ug, organizacji 

i programów kierowanych przez u#ytkowników, gdzie to u#ytkownicy maj$ wi%kszo&' 

w!adzy decyzyjnej na ka#dym poziomie. Istnieje wiele dost%pnych narz%dzi, które  



$!

KONSENSUS W SPRAWIE PODSTAWOWYCH ZASAD I KLUCZOWYCH ELEMENTÓW !RODOWISKOWEJ OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO
"# GRUDNIA "#$%

koncentruj$ si% na wspó!tworzeniu dobrej jako&ci us!ug w zakresie zdrowia psychicz-

nego przez pacjentów, opiekunów, &wiadczeniodawców i mened#erów. QualityRights 

Tool Kit WHO jest jednym z przyk!adów opracowa", które systematycznie uwzgl%dniaj$ 

preferencje i wk!ad pacjentów oraz opiekunów w ka#dej fazie procesu poprawy jako&ci 

us!ug (World Health Organisation, 2012).

Niektórzy specjali&ci w zespole maj$ tak#e do&wiadczenie z problemami zdrowia 

psychicznego. Obecno&' takich ekspertów przez do&wiadczenie w zespole &rodowi-

skowej ochrony zdrowia psychicznego otwiera mo#liwo&' wykorzystywania przez nich 

w!asnego do&wiadczenia w sposób profesjonalny jako narz%dzia w kontaktach z pa-

cjentami. To spowodowa!o nowe zainteresowanie wykorzystaniem dzielenia si% przez 

profesjonalistów informacjami o sobie w zespo!ach zdrowia psychicznego (Marino, 

Child i Campbell Krasinski, 2016; Self-disclosure, 2001).

Poziom polityki (prawa, polityki i plany)

Na poziomie politycznym i systemowym pacjenci i ich bliscy s$ architektami w pro-

jektowaniu i ocenianiu us!ug. Zaanga#owanie pacjentów polega na upewnieniu si%, #e 

us!ugi, organizacje i polityka w zakresie zdrowia psychicznego s$ kierowane i kszta!-

towane przez osoby, które najlepiej wiedz$, co dzia!a, tzn. przez osoby korzystaj$ce 

z us!ug w zakresie zdrowia psychicznego. Oznacza to, #e w sk!ad grup roboczych usta-

laj$cych polityk% szpitali, us!ug na poziomie lokalnym lub przepisów w systemie opieki 

zdrowotnej powinni wchodzi' pacjenci lub byli pacjenci, niezale#nie lub poprzez stowa-

rzyszenia u#ytkowników us!ug z zakresu zdrowia psychicznego. Wydaje si% istotnym, 

aby w bardziej zaawansowanym stadium rozwoju polityki i prawa w tym zakresie, od-

bywa!y si% konsultacje z zainteresowanymi stronami, tak aby uzyska' zaanga#owanie 

pacjentów i ich opiekunów w planowane zmiany.
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Wnioski

Konsensus opisuje podstawowe zasady i kluczowe elementy dobrych &rodowi-

skowych us!ug ochrony zdrowia psychicznego. Dla ka#dego elementu lub perspekty-

wy zosta!y sformu!owane kryteria lub zalecenia, aby dok!adniej okre&li', jak wygl$da 

model dobrej &rodowiskowej ochrony zdrowia psychicznego.

Sze&' perspektyw zosta!o prze!o#onych w tym dokumencie na 6 zasad, na któ-

rych opiera si% organizacja &rodowiskowej ochrony zdrowia psychicznego.

TABELA +. Od perspektyw do zasad )rodowiskowej opieki zdrowia psychicznego

Perspektywy Zasady

Etyka Prawa cz!owieka

Zdrowie publiczne Odniesienie do potrzeb populacji

Zdrowienie Budowanie wokó! osobistych celów i warto&ci 

Skuteczno&( Interwencje oparte na potrzebach

*rodowiskowa sie( opieki Szeroka sie' us!ug i zasobów

Ekspertyza rówie&nicza Pacjent wspó!twórc$ opieki

W niniejszym, ostatnim rozdziale wymieniamy wnioski i rekomendacje, które przed-

stawili&my dla ka#dej z 6 perspektyw.
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1. Perspektywa etyczna

• Zogniskowanie na prawach cz!owieka jest podstawow$ zasad$ &rodowiskowej 

ochrony zdrowia psychicznego: prawo dost%pu do opieki opartej na potrzebach  

w jak najmniej restrykcyjnym &rodowisku oraz prawo do pe!nego uczestnictwa  

w #yciu spo!eczno&ci. Obejmuje to prawa i wolno&ci obywatelskie oraz wolno&' 

kulturaln$, duchow$, seksualn$ i polityczn$.

• Zapewnienie prawa do opieki nad zdrowiem psychicznym w dokumentach praw-

nych i politycznych jest w praktyce niezb%dn$ strategi$ dla ochrony praw osób  

z zaburzeniami psychicznymi.

• Zalecamy, aby us!ugi ochrony zdrowia psychicznego opar!y swoj$ misj% i wizj% na 

Konwencji o prawach osób niepe!nosprawnych ONZ (KPON, 2008), która okre-

&la prawo do #ycia, uczestnictwa w spo!eczno&ci, edukacji, zdrowia, zatrudnienia, 

mieszkania i ochrony socjalnej.

• Zapewnienie szkole" i instrukta#u dla personelu &rodowiskowych i stacjonarnych 

placówek zdrowia psychicznego w zakresie zdrowienia i praw jest pomocnym kro-

kiem w ograniczaniu narusze" praw cz!owieka, do jakich dochodzi w kontek&cie 

us!ug zdrowia psychicznego.

• QualityRights Tool Kit WHO oferuje ramy szkoleniowe dla oceny i poprawy jako&ci 

us!ug w zakresie zdrowia psychicznego.

2. Perspektywa zdrowia publicznego

• *rodowiskowe us!ugi zdrowia psychicznego funkcjonuj$ na rzecz zdrowia wszyst-

kich obywateli w swoim obszarze dzia!ania. Obejmuje to obecnych pacjentów, oso-

by potrzebuj$ce opieki, które trudno zaanga#owa' w leczenie oraz potencjalnych 

przysz!ych pacjentów.

• Zajmowanie si% stanem zdrowia psychicznego na poziomie lokalnym oznacza nie 

tylko leczenie i opiek% nad pacjentami, ale tak#e profilaktyk% zaburze" oraz promo-

wanie zdrowego stylu #ycia obejmuj$cego zdrowie psychiczne. Zwracamy uwag% 

na konieczno&' podejmowania wszelkich dzia!a" maj$cych na celu przeciwdzia!a-

nie dyskryminacji i stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi.

• *rodowiskow$ ochron% zdrowia psychicznego realizuj$ wielodyscyplinarne zespo-

!y dzia!aj$ce w dobrze zdefiniowanych obszarach dzia!ania. Wielko&' obszaru dzia-

!ania zale#y od regionalnej demografii, powszechno&ci problemów psychicznych 

i zasobów ochrony zdrowia psychicznego. Jest to kompromis pomi%dzy zaletami 
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ma!ego regionu (mo#liwo&' bycia obecnym, wspó!praca z niewielk$ liczb$ lekarzy 

podstawowej opieki zdrowotnej – POZ) a konieczno&ci$ posiadania wystarczaj$-

cych zasobów do utworzenia zespo!u wielodyscyplinarnego.

• Koncepcje &rodowiskowej ochrony zdrowia psychicznego zosta!y opracowane z my&l$ 

o leczeniu osób z ci%#kimi i utrzymuj$cym problemami zdrowia psychicznego, ale maj$ 

zastosowanie do wszystkich potrzeb w zakresie zdrowia psychicznego (i nie tylko).

• Zdrowie psychiczne jest zagadnieniem z zakresu zdrowia publicznego (dotyczy du-

#ej liczby obywateli w populacji). Od s!u#b zdrowia psychicznego wymaga to podej-

&cia zorientowanego na zdrowienie, jak równie# czynnej obecno&ci w spo!eczno&ci.

• Opieka nad osobami, które trudno zaanga#owa' w leczenie jest podstawowym za-

daniem &rodowiskowych zespo!ów zdrowia psychicznego 

3. Perspektywa zdrowienia

• Zdrowienie jest podró#$ pacjenta, a zadaniem specjalisty zdrowia psychicznego 

jest wspieranie go, a nie utrudnianie mu tej podró#y.

• Ludzie mog$ zdrowie' i zdrowiej$ nawet w przypadku najci%#szych problemów 

zdrowia psychicznego.

• *rodowiskowe zespo!y ochrony zdrowia psychicznego skupiaj$ si% na przywraca-

niu zdrowia, funkcjonowania spo!ecznego i osobowej to#samo&ci.

• Opisujemy 10 sposobów wspierania zdrowienia. Najwa#niejszym z nich jest ofero-

wanie nadziei.

• Opieka zorientowana na zdrowienie zak!ada skupienie si% na mocnych stronach 

u#ytkownika us!ug i wykorzystanie istniej$cych wokó! niego zasobów, niezale#nie 

od tego, jak du#e lub ma!e s$ te zasoby.

4. Perspektywa skuteczno)ci

• Skuteczne interwencje s$ wa#nym narz%dziem &rodowiskowych us!ug zdrowia psy-

chicznego we wspieraniu procesu zdrowienia klientów.

• Zadaniem &rodowiskowych us!ug zdrowia psychicznego jest zapewnienie opieki 

opartej na dowodach. 

• Skuteczno&' interwencji jest okre&lana, oprócz dowodów, poprzez: dobre zdefi-

niowanie interwencji, odzwierciedlanie celów klienta, trwa!o&' rezultatów, rozs$d-

ne koszty, mo#liwo&' dostosowania do ró#norodnych spo!eczno&ci i wykonalno&' 

wdro#enia.
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• Medycyna oparta na dowodach i postawa zdrowienia nie nale#$ do ró#nych obozów 

i mo#na je porówna' do oliwy i octu: dwa podej&cia, które mo#na bardzo dobrze 

po!$czy' i razem tworz$ wyborny winegret.

• Zalecane interwencje redukuj$ce objawy to psychofarmakologia, terapia poznaw-

czo-behawioralna i dialog motywuj$cy.

• Dobra &rodowiskowa ochrona zdrowia psychicznego obejmuje badania przesiewo-

we w kierunku chorób somatycznych i wspieranie zaprzestania palenia.

• Ludzie coraz cz%&ciej uczestnicz$ w e-spo!eczno&ciach. Dlatego zalecamy, aby 

&rodowiskowa ochrona zdrowia psychicznego wspó!pracowa!a ze swoimi pa-

cjentami przy u#yciu cyfrowych interwencji z wykorzystaniem narz%dzi e-zdrowia 

i m(mobilnego)-zdrowia.

• Zalecane interwencje w celu poprawy funkcjonowania spo!ecznego to Indywidu-

alne doradztwo i wsparcie (ang. Individual Placement and Support, IPS) oraz Naj-

pierw mieszkanie (ang. Housing first). Ogólnie rzecz bior$c, najlepszym wsparciem 

dla w!$czenia spo!ecznego jest podej&cie „najpierw zatrudni', potem przeszkoli'” 

i uczenie si% w praktyce.

5. Perspektywa )rodowiskowej sieci opieki

• *rodowiskowa ochrona zdrowia psychicznego jest po!$czeniem wk!adu i wsparcia 

ze strony u#ytkowników, osób nale#$cych do spo!ecznej sieci u#ytkownika i profe-

sjonalistów, gdy jest to potrzebne.

• *rodowiskowe us!ugi zdrowia psychicznego stanowi$ sie' w ramach szerszej sie-

ci samopomocy, rodziny, przyjació! i innych nieformalnych zasobów oraz ogólnych 

us!ug lokalnej spo!eczno&ci.

• *rodowiskowa ochrona zdrowia psychicznego wymaga wspó!pracy interdyscypli-

narnej i mi%dzysektorowej.

• Placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) odgrywaj$ kluczow$ rol% w &ro-

dowiskowym modelu ochrony zdrowia psychicznego i &wiadcz$ opiek% dla osób 

choruj$cych psychicznie i ich sieci.

• W &rodowiskowej ochronie zdrowia psychicznego wyst%puje kilka dziedzin integra-

cji: integracja interwencji medycznych i spo!ecznych, integracja zespo!ów &rodowi-

skowych i szpitalnych oraz integracja pomi%dzy ró#nymi zespo!ami us!ug zdrowia 

psychicznego (np. leczenie podwójnej diagnozy).
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• Wspólne elementy &rodowiskowych modeli us!ug w dziedzinie zdrowia psychiczne-

go obejmuj$: wielodyscyplinarny zespó!, w razie potrzeby mo#liwo&' zwi%kszenia 

lub zmniejszenia skali opieki, opiek% domow$ lub w miejscu, gdzie pacjent jej potrze-

buje, skupienie si% pomocy spo!ecznej i pomocy w zakresie zdrowia psychicznego 

oraz w przypadku hospitalizacji &cis!$ wspó!prac% z oddzia!em psychiatrycznym.

• Przej&cie do &rodowiskowej ochrony zdrowia psychicznego mo#e by' utrudnione 

przez system finansowania, który faworyzuje opiek% instytucjonaln$ (np. poprzez 

nagradzanie za zajmowanie !ó#ek). Zaleca si% wprowadzenie prospektywnego sys-

temu finansowania, programowo zorientowanego na dzia!anie w warunkach w!a-

&ciwych dla zdrowia psychicznego, sprzyjaj$cego wspó!pracy interdyscyplinarnej 

i mi%dzysektorowej.

• Zakres &rodowiskowej ochrony zdrowia psychicznego nie ogranicza si% do ci%#kich 

zaburze" psychicznych (czy psychozy), ale obejmuje wszystkie potrzeby zdrowia 

psychicznego – np. poprzez dost%pno&' dla lekarzy POZ w regionie.

6. Perspektywa ekspertyzy rówie)niczej

• Pacjenci i u#ytkownicy us!ug s$ równorz%dnymi partnerami w projektowaniu, 

&wiadczeniu, kierowaniu i ewaluacji us!ug. „Nic o nas bez nas”.

• Na poziomie indywidualnym, wspólne podejmowanie decyzji jest narz%dziem do 

wspó!tworzenia planu leczenia.

• Eksperci o podobnym do&wiadczeniu (eksperci przez do&wiadczenie) s$ nieodzow-

n$ cz%&ci$ zespo!ów zajmuj$cych si% zdrowiem psychicznym.

• Inni specjali&ci mog$ wykorzysta' w!asne do&wiadczenia jako narz%dzie w swoich 

relacjach z klientami.

• Na poziomie polityki u#ytkownicy us!ug s$ partnerami w projektowaniu i ewaluacji 

us!ug.
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TABELA ,. Co dotychczas osi#gn+li)my, jakie s# nadzieje na przysz!o),  

i co mo"e stanowi, ryzyko?

Perspektywy Osi#gni+cia? Nadzieja? Ryzyko?

Etyka
Niewielkie: ograniczenie oczekiwanej 
d!ugo&ci #ycia / praca na otwartym rynku 
pracy / uczestnictwo w #yciu spo!ecznym

Zdrowie publiczne Niewielkie: niedostateczne zainteresowanie 
/ niedocenienie znaczenia

Zdrowienie Nadzieja: zmiana paradygmatu.
Ryzyko: zdrowienie jako fasadowa dekoracja.

Skuteczno&(
Nadzieja: zmiana paradygmatu.
Ryzyko: podzielone obozy – mi%dzy 
skuteczno&ci$ a zdrowieniem.

Sie(

Nadzieja: wiele modeli zintegrowanej 
organizacji ochrony zdrowia psychicznego.
Ryzyko: niewiele powi$za" z dziedzinami 
poza zdrowiem psychicznym. 

Ekspertyza 
rówie&nicza

Nadzieja: trzecia domena ekspertyzy.
Ryzyko: nieliczni eksperci rówie&niczy, 
nieliczni otwarci profesjonali&ci
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