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1. Wprowadzenie
1. Cel raportu
Niniejszy dokument został sporządzony w ramach projektu „Centrum integracji – by móc kochać
i pracować” realizowanego przez Fundację im. Boguchwała Winida Na Rzecz Rozwoju Psychoterapii
Psychoanalitycznej finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem niniejszego raportu jest przedstawienie problemów, potrzeb
i oczekiwań osób z zaburzeniami osobowości odnośnie uzyskiwanego wsparcia.

2. Sposób przeprowadzenia badań
Niniejsze

opracowanie

powstało

na

podstawie

indywidualnych

wywiadów

z

osobami

ze zdiagnozowanymi zaburzeniami osobowości. Badania zostały przeprowadzone w styczniu i lutym
2013, na grupie 50 osób ze zdiagnozowanymi zaburzeniami osobowości. Wywiady trwały około
godziny i były przeprowadzone osobiście przez Annę Chadzińską –Bielaszkę, Joannę Marszalską oraz
Agnieszkę Mickiewicz.
Podczas analizy i interpretacji uzyskanych wypowiedzi staraliśmy się zebrać kwestie wspólne dla tej
grupy osób. Jednakże każda rozmowa to krótka „historia życia” poszczególnych osób. Każda była
opowiedziana innymi słowami,– przez pryzmat własnych doświadczeń, przeżyć, swojego sposobu
patrzenia na świat.
Podczas wywiadów osoby przeprowadzające zapisywały najważniejsze elementy opowiadanych
historii. Następnie w ramach analizy wypowiedzi respondentów dołożyliśmy starań, aby jak
najtrafniej zinterpretować i uogólnić te niepowtarzalne historie po to, aby scharakteryzować
problemy, potrzeby i oczekiwania osób z ZO.
Mamy nadzieję, że przedstawione poniżej wnioski i konkluzje będą przydatne i pomocne w tworzeniu
lepszych sposobów wsparcia osób z zaburzeniami osobowości.

3. Metodologia
Badania przeprowadzono poprzez rozmowy z respondentami z zastosowaniem wywiadu częściowo
ustrukturalizowanego. Łącznie wywiadami objęto 30 osób w trakcie leczenia w Oddziale Leczenia
Zaburzeń Osobowości i Nerwic (OLZOiN) oraz 20 osób po leczeniu w OLZOiN. Strukturę wywiadów
przedstawiono w załączniku nr 1.
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4. Charakterystyka grupy badawczej
Wiek
Płeć

Aktualni pacjenci
Średnio 27 lat
(od 19 do 40 lat)

Byli pacjenci
Średnio 29.5 lat
(od 21 do 41 lat)

12 mężczyzn
18 kobiet

5 mężczyzn
15 kobiet

Długość pobytu w oddziale/ Średnio 3.2 miesiąca w oddziale
odstęp czasu po oddziale
Najkrócej 2 tygodnie
Najdłużej 6 miesięcy

Średnio 3.2 lata po oddziale
Najkrócej 1.5 miesiąca
Najdłużej 9 lat

Stosowane skróty:
Osoby z zaburzeniami osobowości – os z ZO
Zaburzenia osobowości – ZO
Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w
Krakowie – OLZOiN
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2. Analiza wyników
1. Problemy w uzyskiwaniu/utrzymywaniu samodzielności
zawodowej i bytowej
Pacjenci w trakcie leczenia lub zaraz po leczeniu
Według deklaracji badanych najczęstsze problemy w uzyskiwaniu/utrzymywaniu samodzielności
zawodowej i bytowej dotyczą relacji ze współpracownikami lub pracodawcą, m.in. badani
wymieniali: brak asertywności, lęk w kontaktach społecznych, izolowanie się od otoczenia,
nieśmiałość, problem z podporządkowaniem się, nadmierne poczucie odpowiedzialności za innych.
Bardzo często badani wskazywali na problemy w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami takimi jak:
wycofywanie się, bierność, trudności w radzeniu sobie ze stresem. Na ten aspekt nakładają się
problemy

z emocjami

takie

jak:

nie

radzenie

sobie

z emocjami,

lęk

przed

byciem

nie idealną osobą, labilność nastroju, lęk przed oceną.
Często osoby badane mają problem z samooceną: obniżona samoocena, uczucie bycia gorszym
od innych, lęk przed byciem nieidealnym.
Osoby badane deklarowały także problemy w planowaniu i utrzymywaniu motywacji, w tym
robienie wielu rzeczy jednocześnie, nieobowiązkowość, trudność w podejmowaniu decyzji.
Z pewnością dodatkowym utrudnieniem w realizacji zamierzeń są problemy poznawcze,
tzn. problemy z pamięcią oraz koncentracją.
Osoby badane często mówią o wpływie zaburzenia na życie zawodowe – częste hospitalizacje
powodują nieobecności, natomiast objawy, takie jak labilność emocjonalna, zachowania
autodestrukcyjne negatywnie wpływają na ich poziom samodzielności, w tym obniżają jakość
wykonywanej pracy.
Tabela 1. Problemy w uzyskiwaniu/utrzymywaniu samodzielności zawodowej
i bytowej – deklaracje badanych.
problem w relacjach ze współpracownikami lub pracodawcą

Ilość
odpowiedzi
15

wycofywanie się w trudnych sytuacjach

8

nie radzenie sobie z emocjami

6

uczucie bycia gorszym od innych

6

7
brak planów na przyszłość

5

lęk przed byciem nie idealnym

5

bierność

4

brak asertywności

4

problemy z pamięcią, koncentracją

4

nieśmiałość

3

labilność nastroju

3

lęk przed oceną

3

nadmierna kontrola

2

trudność w radzeniu sobie ze stresem

2

nadmierne poczucie odpowiedzialności za innych

2

lęk w kontaktach społecznych/izolowanie się od otoczenia

2

problem z podporządkowaniem się

2

robienie wielu rzeczy jednocześnie

1

nieobowiązkowość

1

trudność w podejmowaniu decyzji

1

W interpretacjach problemów dokonywanych przy każdym z wywiadów przez przeprowadzające
je osoby, najczęściej pojawiają się problemy dotyczące relacji ze współpracownikami, niskiej
samooceny, problemów emocjonalnych, wycofywania się w obliczu trudności.
W opinii badaczy, osoby badane częściej niż deklarują mają trudności związane z brakiem, mało
sprecyzowanymi lub mało realnymi planami na przyszłość oraz z motywacją / brakiem inicjatywy.
Respondenci opisując pobyt w oddziale, w większości koncentrują się na „tu i teraz” - leczeniu,
relacjach z ludźmi w oddziale. W tych opowieściach najczęściej nie pojawia się dalsza perspektywa,
brakuje planowania życia po pobycie w szpitalu.
Należy też zwrócić uwagę na niedostateczne umiejętności oceny własnych kompetencji/
predyspozycji u osób badanych. Osoby badane mają także trudność z oceną własnych możliwości,
dostrzeżeniem swoich mocnych stron, jaki zawód mogłyby wykonywać.
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Tabela 2. Problemy w uzyskiwaniu/utrzymywaniu samodzielności zawodowej
i bytowej – hipotezy badaczy. Pacjenci w trakcie leczenia w OLZOiN.

Ilość
odpowiedzi

problem w relacjach ze współpracownikami

13

brak, mało sprecyzowane lub mało realne plany na przyszłość

12

niska samoocena

7

słaba umiejętność oceny kompetencji/ predyspozycji

6

brak własnej inicjatywy

6

wycofywanie się w obliczu trudności

4

potrzeba wsparcia

4

problemy emocjonalne

3

brak motywacji do zmiany

3

uzależnienie

2

nieśmiałość

1

częsta zmiana pracy

1

sprzeciw wobec norm, zasad

1

lęk przed porażką

1

lęk przed nowymi sytuacjami

1

brak wiary we własne możliwości

1

Pacjenci po leczeniu w OLZOiN
Osoby badane deklarowały problemy z planowaniem i utrzymywaniem motywacji, w tym robienie
wielu rzeczy jednocześnie, łatwe zniechęcanie się, zbyt dużo pomysłów, nieokreślone cele, brak
systematyczności.
Bardzo często badani wskazywali na trudności w radzeniu sobie ze stresem, obawę przed nowymi
sytuacjami, przed niepowodzeniem. Często zgłaszane były problemy ze zbyt silnym przeżywaniem
emocji (trudności z radzeniem sobie z emocjami) i z labilnością nastroju.
W deklaracjach badanych jako częsta przyczyna problemów z uzyskiwaniem/utrzymywaniem
samodzielności zawodowej i bytowej pojawia się problem w relacjach ze współpracownikami lub
pracodawcą, w tym wycofywanie się z relacji.
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Często osoby badane mają problem z samooceną i stawiają sobie zbyt wysokie wymagania.
Podkreślają brak pewności siebie, a dwie osoby wprost deklarowały, że nie chcą być samodzielne.
Dwie osoby z przebadanej próby stwierdziły, że efektywnie radzą sobie z problemami.

Tabela 3. Problemy w uzyskiwaniu/utrzymywaniu samodzielności zawodowej
i bytowej – deklaracje badanych.

Ilość
odpowiedzi

emocjonalne problemy w pracy

8

brak pewności siebie

6

silny stres

5

łatwe zniechęcanie się

4

labilność emocjonalna

4

bardzo silne emocje

4

Obawa przed nowymi zadaniami

4

zbyt dużo pomysłów/ nie określone cele

3

eksploatacja siebie - nadmierne wymagania

2

niechęć do samodzielności

2

brak systematyczności

2

deklaracja skutecznego radzenia sobie

2

„i tak się nie uda”

1

perfekcjonizm

1

obawa przed nowymi menadżerami

1

wycofywanie się z relacji z ludźmi

1

Najczęstszymi wskazywanymi konsekwencjami w/w trudności są: przerwane studia/szkoła,
zachowania autodestrukcyjne, trudności w znalezieniu stałej pracy, nałogi, hazard.
Dodatkowo niektórzy badani wymienili inne czynniki utrudniające funkcjonowanie zawodowe i
samodzielne radzenie sobie: ciężka choroba somatyczna, destrukcyjne środowisko rodzinne.
Niejednokrotnie wskazywali także na ograniczone możliwości zarobkowania na wystarczającym
poziomie oraz trudności w godzeniu terapii i pracy – głównie czasowe i organizacyjne. Te ostatnie
kwestie można jednak rozpatrywać jako skutki, a nie przyczyny gorszego radzenia sobie w
samodzielnym życiu, które wraz z postępami w terapii powinny ustępować.
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Tabela 4. Problemy zewnętrzne/ konsekwencje zaburzeń osobowości – deklaracje Ilość
badanych.
odpowiedzi
przerwane studia/ szkoła

13

autodestrukcja

7

trudności w znalezieniu stałej pracy

6

nałogi, hazard

5

trudności w godzeniu terapii i pracy

5

trudności z utrzymaniem się

2

problemy zdrowotne somatyczne

1

Interpretacje osoby przeprowadzającej wywiady, odnośnie problemów utrudniających uzyskiwanie
samodzielności, pokrywają się z problemami zgłaszanymi przez osoby badane. W związku z tym w
przypadku tej grupy badanych nie wymieniano tych danych w tabeli.
Osoba przeprowadzająca wywiad zwróciła uwagę na kwestie nie deklarowane wprost przez
badanych: problemy emocjonalne: lęk przed nowymi sytuacjami, obawa przed krytyką, nadmierne
przeżywanie emocji; problemy z motywacją i utrzymaniem kierunku działania: tendencje
ucieczkowe, unikanie aktywności, racjonalizacja braku działania.
Dodatkowo wg badacza osoby badane mają trudności z oceną własnych kompetencji
i predyspozycji. Znacząco ogranicza to ich możliwość adekwatnego planowania swojej przyszłości
zawodowej, co utrudnione jest często zaniżoną samooceną.
Tabela 5. Hipotezy/interpretacje badaczy odnośnie uzyskiwania/utrzymania Ilość
samodzielności zawodowej i bytowej. Osoby po leczeniu w OLZOiN.
odpowiedzi
usztywnienie, lęk przed nowymi sytuacjami

3

niedostateczna umiejętność. oceny własnych kompetencji i predyspozycji

2

tendencje ucieczkowe, wycofywanie się

2

unikanie aktywności

2

nadmiernie napięcie przeszkadzające w pracy

2

nadmierne oczekiwania wobec siebie

2

skłonność do zmiany kierunku działania

2

obawa przed krytyką

2

słaba motywacja do pracy i samodzielności

1

obawa przed ryzykiem

1

11
negacja edukacji

1

racjonalizacja braku działania – czynniki zewnętrzne

1

potrafi sobie radzić

2

Porównanie osób w trakcie i po leczeniu w OLZOiN
Prezentowane tu porównanie grupy pacjentów OLZOiN z grupą osób, które zakończyły już leczenie
w oddziale jest oparte wyłącznie na przeprowadzonych badaniach jakościowych. Przedstawione
poniżej uwagi należy traktować jako hipotezy, które warto byłoby potwierdzić w ramach badań
ilościowych na większej grupie.
Obie grupy wskazywały na podobne rodzaje problemów w większości kwestii związanych
z utrzymaniem / uzyskiwaniem samodzielności.
Osoby w trakcie leczenia w OLZOiN częściej wskazują na problemy w relacjach m.in.
ze współpracownikami lub pracodawcą, niż osoby po leczeniu w OLZOiN. Ponadto badani w trakcie
leczenia uskarżali się na problemy poznawcze, natomiast badani po leczeniu nie komunikowali takich
problemów.
Osoby po leczeniu w OLZOiN częściej, niż osoby w trakcie leczenia, wskazywały na problemy
w planowaniu i utrzymywaniu motywacji. Warto zauważyć, iż według badaczy, osoby w trakcie
leczenia mają częściej problemy w planowaniu i utrzymywaniu motywacji niż wynika to bezpośrednio
z ich deklaracji.
Pozostałe kwestie takie jak: problemy w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, z emocjami,
z samooceną, wydają się podobnie częste w przypadku obu grup.
W obu grupach respondenci zgłaszali trudności z określaniem swoich kompetencji, jednakże, według
osób przeprowadzających badanie, te problemy są częstsze niż wynika to bezpośrednio z ich
wypowiedzi.
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2. Potrzeby w zakresie uzyskania/ utrzymania samodzielności
zawodowej i bytowej
Osoby w trakcie leczenia w OLZOiN
Osoby w trakcie leczenia w OLZOiN deklarowały potrzebę terapii, wsparcia bliskich osób, potrzebę
nabycia pewności siebie, poprawy relacji z innymi.
Ponadto z ich wypowiedzi wynika, że zwracają uwagę na kwestie zawodowe i edukacyjne, takie jak:
znalezienie pracy zapewniającej im niezależność finansową, doradztwo zawodowe, poznanie swoich
kompetencji, zdobycie wykształcenia. Dwie osoby chciałyby uzyskać pomoc poprzez zapewnienie
im mieszkania lub/i informacji, gdzie mogą szukać wsparcia.
Tabela 6. Deklarowane potrzeby uzyskania/ utrzymania samodzielności
Ilość
zawodowej i bytowej – deklaracje badanych. Pacjenci w trakcie leczenia w OLZOiN. odpowiedzi
terapia

15

niezależność finansowa – praca

13

wsparcie

10

doradztwo zawodowe

5

większa pewność siebie

5

kursy szkolenia

5

wykształcenie

4

poznanie swoich kompetencji/ predyspozycji

2

poprawa w relacjach z ludźmi

2

mieszkania dla pacjentów

1

wiedza dotycząca uzyskiwania świadczeń

1

poczucie celu swoich działań

1

znajomości

1

Opinia osoby przeprowadzającej wywiady odnośnie potrzeb pokrywa się z deklaracjami osób
badanych.
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Osoby po leczeniu w OLZOiN
Badani deklarowali potrzeby w zakresie doradztwa zawodowego, pomocy w rozpoznaniu swoich
kompetencji, silnych i słabych stron. Część badanych wskazywała na chęć uczestnictwa w kursach,
szkoleniach, które byłyby dofinansowane lub bezpłatne. Osoby wskazywały na takie potrzeby jak:
rozwój umiejętności interpersonalnych, poszukiwania pracy, zarządzania czasem, ustalania
priorytetów oraz bardziej ogólnie - nabycia nowych kompetencji.
Część osób stwierdziła, że cenna byłaby dla nich pomoc w poszukiwaniu pracy, wsparcie w zakresie
zakładania własnej firmy, w tym pomoc w radzeniu sobie z biurokratycznymi formalnościami.
Kilka osób oczekiwałoby bezpośredniej pomocy finansowej, finansowania terapii. Jedna stwierdziła,
że w utrzymaniu samodzielności, mogłaby jej pomóc „wygrana w totolotka”. Jedna osoba stwierdziła,
że nie chce być samodzielna.
Część badanych deklarowała, że potrzebuje nadal wsparcia, podtrzymywania motywacji, rozwoju
w zakresie relacji z ludźmi, budowania poczucia bezpieczeństwa, pomocy w znalezieniu celu, żeby
zacząć wychodzić z domu.
Jednocześnie sześć osób z badanych dwudziestu stwierdziło, iż „radzi sobie” w zakresie
samodzielności zawodowej i bytowej.
Tabela 7. Deklarowane potrzeby uzyskania/ utrzymania samodzielności
zawodowej i bytowej – deklaracje badanych. Pacjenci po pobycie w OLZOiN.

Ilość
odpowiedzi

doradztwo zawodowe, „poznać swoje kompetencje/ predyspozycje - silne słabe
strony”
6
satysfakcjonująca praca, którą się lubi, poczucie spełnienia

6

„obecnie sobie radzi”

6

wsparcie, podtrzymywanie motywacji

4

pomoc w poszukiwaniu pracy

3

więcej pewności siebie

3

kursy szkolenia - gratis, tanie

3

chce dobrze się czuć z ludźmi, rozwój w zakresie relacji

3

finansowanie terapii

2

pomoc finansowa

2

większe poczucie stabilizacji, bezpieczeństwa

2

pochwały

1

totolotek

1

14
mniej biurokracji

1

otwartość pracodawcy

1

stała praca, lepiej płatna

1

wsparcie w przedsiębiorczości

1

nie chce być samodzielny

1

powód, żeby wyjść z domu

1

lepsze zarządzanie czasem, priorytetami

1

rozwój osobisty

1

Osoba przeprowadzająca wywiady zwróciła uwagę na dużą potrzebę w zakresie doradztwa
zawodowego i rozwoju kompetencji, co pokrywa się z deklaracjami osób badanych. Niektórzy mają
jakieś zainteresowania, ale nie wiedzą, czy sobie poradzą w tym kierunku. Inni nie mają pomysłu,
czym się zająć. Wielu znajduje jakąkolwiek pracę, żeby się utrzymać. Potrzebny im jest system oceny
kompetencji i predyspozycji, który pomoże im się zdefiniować lub utwierdzić w przekonaniu, z czym
sobie poradzą, do czego się nadają. Ponadto niektóre osoby po OLZOiN nadal potrzebują
wzmocnienia samooceny, pomocy w podtrzymywaniu motywacji czy urealnienia własnych oczekiwań
wobec środowiska pracy.

Porównanie osób w trakcie i po leczeniu w OLZOiN
Osoby w trakcie leczenia w OLZOiN najsilniej akcentują potrzebę terapii i wsparcia.
O przyszłości – w tym zawodowej – na tym etapie zdają się myśleć mało konkretnie, najczęściej
ograniczając się do kwestii bezpieczeństwa ekonomicznego.
Osoby funkcjonujące już poza oddziałem większą wagę przywiązują do możliwości funkcjonowania
w pracy zawodowej, radzenia sobie z konkretnymi problemami. Znacznie silniej akcentują kwestię
rozpoznania i rozwoju swoich kompetencji, formułowania celów zawodowych, dookreślenia swoich
możliwości.
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3. Potrzeby dotyczące efektywnych usług wsparcia przed pobytem
w OLZOiN
Osoby w trakcie leczenia w OLZOiN
Potrzeby w zakresie form wsparcia
Według deklaracji badanych, przed pobytem w OLZOiN napotykali oni na problemy w zakresie
diagnostyki i proponowanych form leczenia. Dotychczasowe leczenie było głównie farmakologiczne,
brakowało psychoterapii, brakowało też dokładniejszej diagnozy, do tej pory skupiano się głównie na
objawach.
Ponadto badani wskazali na trudności w uzyskaniu pomocy takie jak: mała intensywność
psychoterapii oferowanej przez NFZ, mała ilość ośrodków terapeutycznych (głównie w małych
miejscowościach), niewielka liczba wykwalifikowanych specjalistów, a przede wszystkim niewielka
wiedza na temat zaburzeń osobowości, zarówno wśród specjalistów, jak i w społeczeństwie. Jako
jedną z potrzeb wskazano także chęć otrzymania konkretnych rad oraz wskazówek dotyczących
poprawy funkcjonowania.
Tabela 8. Ocena osób badanych odnośnie potrzeb z zakresu efektywnych usług
wsparcia instytucjonalnego przed hospitalizacją w OLZOiN.
Osoby w trakcie leczenia w OLZOiN.

Ilość
odpowiedzi

brakowało psychoterapii (dotychczasowe leczenie głównie farmakologiczne)

6

potrzeba dokładniejszej diagnozy

6

potrzeba intensywniejszej terapii

4

zwiększenie ilości ośrodków terapeutycznych

3

potrzeba większej ilości kompetentnych specjalistów

3

do tej pory skupiano się tylko na objawach

2

potrzeba większej dostępności wiedzy na temat zaburzeń osobowości w
społeczeństwie
2
nie skorzystał/a z poprzedniej terapii

1

ceni poprzednią terapię

1

mała pomoc dla osób z zaburzeniami osobowości

1

liczył na wskazówki co zmienić

1
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Potrzeby w zakresie dostępności wsparcia
Zdecydowana większość osób stwierdziła, że miała trudności w uzyskaniu pomocy instytucjonalnej.
Trzy osoby zadeklarowały, że nie miały problemów z dostępnością do pomocy, a jedna osoba, że nie
szukała przed OLZOiN innego wsparcia.
Wśród wymienianych trudności w korzystaniu z publicznych instytucji pojawiały się: długi czas
oczekiwania na terapię finansowaną przez NFZ, rzadki kontakt z terapeutą, trudności w dostępie
do terapii psychoanalitycznej finansowanej przez NFZ.
Osoby badane mówią także o małej ilości ośrodków specjalizujących się w leczeniu zaburzeń
osobowości, i problemie z podjęciem psychoterapii w małych miejscowościach, w których nie ma
specjalistów.
Dwie osoby wskazały na niską dostępność prywatnej terapii, a troje badanych zwróciło uwagę
na wysokie koszty prywatnej terapii. Jedna z osób wyraziła przekonanie dotyczące lepszej pomocy
prywatnej niż publicznej.
Tabela 9. Ocena osób badanych odnośnie dostępności usług wsparcia
instytucjonalnego przed OLZOiN. Osoby w trakcie leczenia w OLZOiN.

Ilość
odpowiedzi

mała dostępność, rzadki kontakt

12

długi czas oczekiwania na terapię finansowaną przez NFZ

10

duże koszty płatnej terapii

3

brak problemu z dostępnością

3

trudności w uzyskaniu prywatnej terapii

2

mała dostępność pomocy materialnej

1

mała ilość ośrodków terapeutycznych

1

trudno o terapię psychoanalityczną finansowaną przez NFZ

1

mała liczba specjalistów

1

płatna pomoc jest lepsza

1

nie szukał/a wcześniej wsparcia

1
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Osoby po leczeniu w OLZOiN
Potrzeby w zakresie form wsparcia
Badani często wskazywali na fakt, iż późno nastąpiła prawidłowa diagnoza ich problemów,
a początkowo uzyskiwane leczenie okazało się nietrafione. Dwie osoby nie otrzymały informacji
na temat postawionej im diagnozy przed pobytem w OLZOiN. W wypowiedziach badanych można
znaleźć konkretne przykłady nieefektywnego leczenia: wyłącznie leczenie farmakologiczne, pobyt
w ogólnym oddziale psychiatrycznym, leczenie w klinice, leczenie ogólne zamiast terapii. Choć należy
przyjąć deklaracje osób badanych na temat skuteczności leczenia na OLZOiN, jednak warto zachować
dużą ostrożność przy ocenie adekwatności wcześniej zastosowanych form leczenia, pamiętając
o tym, że obraz zaburzeń i potrzeby dotyczące leczenia zapewne ulegały pewnym zmianom.
Kilka osób wymieniło efektywne, ich zdaniem, formy pomocy: od razu „dobry terapeuta”, pobyt
w oddziale dziennym, „pobyt w Rydygierze”, (pobyt w oddziale ogólnopsychiatrycznym szpitala im.
Rydygiera w Krakowie) rozmowy z lekarzem, skierowanie do OLZOiN, do kliniki na ul. Kopernika
w Krakowie, terapia poznawczo-behawioralna i rodzinna.
Tabela 10. Ocena osób badanych odnośnie potrzeb wobec efektywnych usług
wsparcia instytucjonalnego przed OLZOiN. Pacjenci po leczeniu w OLZOiN.

Ilość
odpowiedzi

początkowe leczenie nie trafione
prawidłowa diagnoza powinna nastąpić wcześniej/ późno nastąpiła prawidłowa
diagnoza

8

nie przedstawiono diagnozy pacjentowi

2

był psychiatra i leczenie farmakologiczne

3

3 miesiące spędził na klinice ale było to nieefektywne, oddział ogólny to poczekalnia

2

psychiatra skierował na terapię, pomogły dłuższe rozmowy z lekarzem

2

od razu trafiła do OLZO

1

od razu dobry terapeuta

1

terapia to za mało

1

leczenie mało pomaga

1

chciała na DDA ale się nie dostała

1

właściwe leczenie ale dobra diagnoza po kilkunastu latach

1

dobre leczenie OLZOiN i Rydygier pobyt w oddziale ogólnopsychiatrycznym szpitala
im. Rydygiera w Krakowie

1

urlop studencki zamiast leczenia

1

6
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była na Lenartowicza (Zakładu Psychoterapii przy ul. Lenartowicza w Krakowie), ale
popełniła błąd, że skróciła pobyt

1

pobyt w klinice był przyczyną skierowania do OLZOiN

1

uzyskał pomoc na Kopernika i skierowanie do ośrodka interwencji kryzysowej

1

pomogła terapia poznawczo behawioralna i rodzinna

1

pomógł pobyt w oddziale dziennym

1

Potrzeby w zakresie dostępności wsparcia
Nieliczni badani stwierdzili, że pomoc była dla nich dostępna. Jedna z osób zadeklarowała, że od razu
trafiła do OLZOiN a inna korzystała bez problemu z pomocy, po ukierunkowaniu przez inne osoby.
Pozostałe osoby wskazywały na różne utrudnienia w uzyskaniu efektywnej pomocy: brak informacji
co mogą zrobić, mała ilość miejsc na terapii finansowanej przez NFZ, brak możliwości korzystania
z terapii blisko miejsca zamieszkania, trudności w trafieniu na dobrego terapeutę lub lekarza etc.
Tabela 11. Ocena osób badanych odnośnie dostępności usług wsparcia
instytucjonalnego przed OLZOiN Szpitala Babińskiego w Krakowie.
Pacjenci po pobycie w OLZOiN.

Ilość
odpowiedzi

brak jest dostępnej informacji co można zrobić

4

była dostępność

3

mało miejsc na terapię finansowaną przez NFZ

3

daleko do terapeuty, brak terapii w rodzinnej miejscowości

2

trudno trafić na dobrego terapeutę, lekarza

1

nie miała żadnej pomocy sama szukała leczenia

1

inni kierowali - bez problemów

1

po 3,5 roku trafiła na terapię

1

nigdy by nie miał dobrej diagnozy gdyby nie trafił do kliniki do Krakowa

1

wielu psychiatrów (zwłaszcza poza Krakowem) nie wie o OLZOiN

1

niełatwo uzyskać pomoc

1
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Porównanie osób w trakcie i po leczeniu w OLZOiN
Obie grupy badanych wskazywały na problemy w zakresie uzyskania prawidłowej diagnozy oraz
dostępnych form leczenia. Badani deklarowali, że często uzyskiwali jedynie pomoc psychiatryczną,
farmakologiczną.
Badani w obu grupach mieli problemy z uzyskaniem pomocy w formie psychoterapii. Albo ich nie
kierowano na terapię, albo mieli problem w dostępie (mała ilość ośrodków oferujących terapię, brak
możliwości korzystania z terapii blisko miejsca zamieszkania, mała intensywność terapii finansowanej
przez NFZ, długi czas oczekiwania na terapię finansowaną przez NFZ, duże koszty terapii prywatnej).
W deklaracjach obu grup wystąpiła jedna widoczna różnica. Wśród badanych po leczeniu w OLZOiN
pojawia się nieco więcej wypowiedzi na temat pozytywnych doświadczeń w uzyskiwaniu adekwatnej
pomocy przed pobytem na oddziale. Trudno stwierdzić z czego to wynika, gdyż może to być kwestia
większej refleksyjności tych osób, mniej emocjonalnej bardziej zdystansowanej oceny, , ale może to
również wynikać z nie losowego doboru badanych.
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4. Ocena uzyskiwanych metod wsparcia w OLZOiN Szpitala
Babińskiego w Krakowie
Opis metod wsparcia udzielanych w ramach OLZOiN
Wszyscy zgłaszający się do OLZOiN uzyskują pomoc w postaci diagnozy problemów psychicznych.
W ramach procesu kwalifikacyjnego decydującego o przyjęciu do szpitala odbywają się 4 rozmowy konsultacje kwalifikacyjne. Podczas tego procesu poznaje się życiorys kandydata, badana jest jego
motywacja, możliwość wglądu, tj. reflektowania przejawów życia psychicznego. Podczas ostatniej
konsultacji podejmowana jest przez kierownika oddziału lub zastępcę (po omówieniu w zespole
leczącym) decyzja o przyjęciu do oddziału. Terapia trwa tu 24 tygodnie. W ramach procesu
leczniczego pacjenci korzystają ze zróżnicowanych form pomocy:
Część pacjentów objęta jest terapią psychoanalityczną grupową (ok. 8 osób w grupie).
Psychoanalityczna psychoterapia grupowa osadzona w kontekście Oddziału i jego społeczności
terapeutycznej dostarcza nowych sposobów doświadczania siebie w relacjach z drugą osobą i w
grupie. Psychoterapeuta, a także inni uczestnicy terapii, funkcjonują jak „lustro”, które konfrontuje
poszczególnych pacjentów z ich sposobem bycia z ludźmi. Doświadczają oni możliwości
rozwiązywania problemów poprzez rozmawianie o nich i rozumienie, a nie poprzez zamienianie
trudnych emocji w niszczące działanie. Sytuacje, w których patologiczne wzorce funkcjonowania
pacjenta są nie tylko widoczne, ale mogą być omawiane i reflektowane, umożliwiają im kontakt
z tym, co w nich niedojrzałe i destrukcyjne. Jeśli w trakcie trwania psychoterapii wytworzy się
podstawowy poziom bezpieczeństwa i zaufania, może to prowadzić do zmiany tych patologicznych
schematów funkcjonowania, które w sposób znaczący zakłócały dotychczas emocjonalne,
czy społeczne funkcjonowanie pacjenta. W kontekście związku terapeutycznego ważne jest,
aby powstała przestrzeń do rozmawiania, reflektowania tego, w jaki sposób życie psychiczne
pacjentów wpływa na ich możliwości adaptacyjne oraz aby w tej przestrzeni terapeutycznej mogła
dokonywać się zmiana na poziomie struktury osobowości.1
Część pacjentów objęta jest psychoanalityczną terapią indywidualną.

1

http://babinski.pl/jednostki/oddzialy-stacjonarne/oddzial-leczenia-zaburzen-osobowosci-nerwic-7-f
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Psychoanalityczna terapia indywidualna jest metodą leczenia polegającą na tworzeniu relacji między
terapeutą a pacjentem, w której możliwe jest bezpieczne powierzanie terapeucie bolesnych
i trudnych obszarów życia pacjenta (jego wewnętrznego, intrapsychicznego świata).
W procesie terapii terapeuta wraz z pacjentem podejmują próbę łączenia, rozumienia i myślenia
o tym, w jaki sposób nieświadome obszary wewnętrznego świata wpływają na jakość życia pacjenta:
jego sposób przeżywania siebie, budowania relacji z innymi ludźmi, podejmowania ról życiowych.
Celem jest pomieszczenie dysfunkcjonalnych sposobów reagowania w relacji terapeutycznej, gdzie
mogą zostać przyjęte, nazwane, przemyślane i zrozumiane. Zakładamy, że wspólne myślenie
terapeuty i pacjenta o tym co bolesne i raniące daje możliwość rozumienia tego, co dzieje się
w wewnętrznym świecie pacjenta i sposobu, w jaki rzeczywistość intrapsychiczna wpływa na jego
funkcjonowanie w zewnętrznym świecie. Możliwa staje się wtedy zmiana w sferze emocji, myśli
i zachowań.2
Wszyscy pacjenci przebywając w oddziale znajdują się w społeczności terapeutycznej, a właściwie
tworzą ją wraz z personelem . Ta społeczność zbiera się na codziennych zebraniach, aby omówić to co
na bieżąco dzieje się pomiędzy pacjentami, czy między pacjentami a personelem.
Społeczność terapeutyczna stanowi kontekst działań stricte terapeutycznych, tj. psychoterapii
indywidualnej lub grupowej. Jest też sama w sobie metodą dokonywania zmian w pacjentach –
uczestnikach społeczności. Emocje i konflikty, z którymi osoby słabo sobie radzą, są doświadczane
przez innych członków społeczności. Aby nie doszło do eskalacji – emocje i konflikty, jakie rozgrywają
się pomiędzy pacjentami muszą zostać omówione przez społeczność. Jej rolą jest też konfrontowanie
uczestników z realnością. Przeżywanie przez pacjenta, tego co kto o nim powiedział, czy tego, co ktoś
sobie może o nim myśleć, często znacząco różni się od rzeczywistości. Społeczność uczy także
pacjentów nazywać uczucia wobec innych, co pozwala na zmniejszenie lęków, frustracji, agresji
wobec otoczenia czy innych osób.3
Pielęgniarki pracujące w oddziale mają wiele zadań, pacjenci mają do nich najbliższy dostęp. Każdy z
nich ma swoją prowadzącą pielęgniarkę, z którą regularnie spotyka się na rozmowach dotyczących
funkcjonowania na oddziale, czy bieżących trudności i konfliktów.
W ramach oddziału odbywają się także dodatkowe zajęcia, takie jak: psychorysunek, muzykoterapia,
zajęcia teatralne, biblioterapia, wspólne gotowanie etc.

2

http://babinski.pl/jednostki/oddzialy-stacjonarne/oddzial-leczenia-zaburzen-osobowosci-nerwic-7-f

3

tamże.
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Osoby w trakcie leczenia w OLZOiN
Większość osób badanych pozytywnie oceniło pomoc uzyskiwaną w ramach OLZOiN.
Bardzo cenione były rozmowy z pielęgniarkami. Badani cenią je za wsparcie, poczucie opieki oraz
ich dostępność. Cenione były także sesje terapeutyczne, głównie indywidualne (wynika to z faktu, iż
większość osób badanych była w indywidualnej terapii podczas pobytu w OLZOiN).
Wśród respondentów panują dwa rodzaje opinii na temat społeczności – z jednej strony pacjenci
cenią społeczność za możliwość pracy nad relacjami, uzyskiwanie informacji na swój temat,
obserwacji innych i siebie, a z drugiej strony pojawiają się opinie, że społeczność kojarzy się z
atakami, konfrontowaniem. Badani zwracali uwagę na potrzebę większego wsparcia ze strony
terapeutów. Większość badanych jednak pozytywnie ocenia tę formę wsparcia.
Pacjenci wskazywali także, że pomocne są dla nich zajęcia z psychorysunku oraz zajęcia dodatkowe,
takie jak muzykoterapia czy zajęcia teatralne. Jako plus wskazano także na możliwość wychodzenia
poza oddział.

Tabela 12. Ocena uzyskiwanych metod wsparcia w OLZOiN.
Osoby w trakcie leczenia w OLZOiN.
społeczność pomaga
rozmowy z pielęgniarką
sesje (indywidualne i grupowe) z terapeutą
zajęcia dodatkowe
psychorysunek
24 tygodnie to za krótki okres by się wyleczyć
krytyka społeczności
możliwość wychodzenia na zewnątrz
popychanie do samodzielnego myślenia

Ilość
odpowiedzi
17
14
13
5
4
3
3
1
1

Osoby po leczeniu w OLZOiN
Większość byłych pacjentów (18 osób, tj. 90%) bardzo wysoko ocenia pomoc uzyskaną w OLZOiN.
Mówią o tym okresie leczenia prawie w samych superlatywach (może to także wynikać z nielosowego

23
doboru respondentów). Dla wielu osób oddział jest synonimem bezpieczeństwa i chętnie znalazłyby
obecnie jakiś odpowiednik oddziału. Dwie osoby uzyskaną pomoc oceniły ambiwalentnie z przewagą
aspektów negatywnych.
Badani wskazywali najczęściej na znaczenie faktu bycia członkiem grupy – społeczności. Deklarowali,
że dzięki temu uzyskali informacje jak postrzegają ich inni, uzyskali cenne informacje zwrotne, uczyli
się jak być w relacjach, przebywać z innymi ludźmi, większej otwartości na innych oraz tego „że
ludzie nie są źli, tylko różni“. Drugim najczęściej wymienianym elementem terapii była psychoterapia
indywidualna lub grupowa, a także indywidualne rozmowy z pielęgniarką. Kilka osób wskazywało, że
bardzo pomogły im zajęcia dodatkowe, jak gotowanie (jedna osoba nauczyła się piec ciasta, które
potem sprzedawała), psychorysunek, etc.
Respondenci bardzo cenią podejście personelu lub/i innych pacjentów. Podkreślali różne tego
aspekty: indywidualne podejście, okazywany szacunek, traktowanie na poważnie, zrozumienie
i akceptacja, otwartość etc.
Kilka osób wskazywało aspekty, które były dla nich utrudnieniem w terapii: wniesione przekonania,
metoda prowadzenia społeczności.
Jeden z respondentów już w trakcie pobytu w oddziale szukał pracy, wysyłał oferty i chodził
na rozmowy kwalifikacyjne. Dzięki temu zaraz po opuszczeniu oddziału podjął pracę, co ułatwiło
mu rozpoczęcie normalnego życia i uzyskanie samodzielności. Przynajmniej częściowo zabezpieczyło
go też przed kryzysem po zakończeniu tego etapu leczenia. Z pewnością jest to model, który warto
propagować, gdy tylko jest to możliwe.
Tabela 13. Ocena uzyskiwanych metod terapii w OLZOiN.
Pacjenci po pobycie w szpitalu.

Ilość
odpowiedzi

adekwatna pomoc/ leczenie

18

bycie w grupie, społeczność, doświadczenia innych

11

terapia indywidualna i grupowa

10

rozmowy z pielęgniarką

5

podejście personelu lub / i innych pacjentów

7

przyglądanie się swoim zachowaniom - informacje zwrotne

3

najbardziej intensywne i trafione leczenie

3

nauka gotowania podczas zajęć kulinarnych, psychorysunek, muzykoterapia

3

ambiwalentna ocena uzyskanego wsparcia

2

że ważne są relacje, ludzie nie są źli tylko różni

2
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szukał pracy 2 miesiące przed wyjściem i od razu po oddziale poszedł do pracy

1

nie angażowała się w terapię grupową bo na Lenartowicza (Zakład Psychoterapii przy
ul. Lenartowicza w Krakowie) powiedzieli jej, że za bardzo ingeruje w innych
1
na społeczności – mała ingerencja personelu – pokazali, gdzie źle, ale nie jak inaczej
można sobie radzić, czy rozwiązywać problemy
1

Porównanie osób w trakcie i po leczeniu w OLZOiN
Uzyskane dane wskazują, że respondenci z obu grup podobnie oceniają uzyskaną pomoc w ramach
OLZOiN. Przeważają oceny pozytywne; elementy najczęściej wskazywane jako pomocne to:
społeczność, rozmowy z pielęgniarka i terapia. Jako cenne efekty leczenia były wskazywane także
kwestie uczenia się relacji, uzyskiwanie informacji zwrotnych, weryfikowanie poglądów etc.
W grupie pacjentów w trakcie leczenia nieco częściej niż w grupie pacjentów po zakończeniu
leczenia, wskazywane są jako wzmacniające kontakty z pielęgniarką. Ponadto 3 pacjentów w trakcie
leczenia krytykowało społeczność jako formę pomocy, podczas gdy wśród byłych pacjentów taki
aspekt pojawił się w wypowiedzi 1 osoby.
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5. Potrzeby efektywnych usług wsparcia po pobycie w OLZOiN
Osoby w trakcie leczenia w OLZOiN
Potrzeby w zakresie form wsparcia
W większości respondenci wskazywali na potrzeby związane z kontynuowaniem terapii po pobycie
w oddziale. Część badanych wyraziło chęć powrotu do poprzedniego terapeuty, wyrażono także
potrzebę uzyskania kontaktu do dobrych terapeutów lub informacji dotyczących ośrodków
terapeutycznych. Dwie osoby wyraziły chęć kontynuowania terapii w oddziale dziennym.
Wiele osób stwierdziło, iż chciałoby móc uczestniczyć w spotkaniach społeczności terapeutycznej po
zakończeniu terapii. Klika osób chciałoby uzyskać wsparcie w odnalezieniu się na rynku pracy w
postaci pomocy w poszukiwaniu pracy lub szkoleń. Jedna z osób chciałaby skorzystać z możliwości
zamieszkania w hostelu dla pacjentów.
Tabela 14. Ocena osób badanych odnośnie potrzeby efektywnych usług wsparcia
instytucjonalnego po pobycie w OLZOiN.
Osoby w trakcie leczenia w OLZOiN.

Ilość
odpowiedzi

terapia

15

grupa wsparcia, społeczność

12

numery telefonów do sprawdzonych terapeutów

3

treningi interpersonalne

2

kontynuowanie terapii w oddziale dziennym

2

informacje na temat możliwości podjęcia terapii

2

chęć powrotu do dawnego terapeuty

2

hostel dla pacjentów

1

wsparcie w poszukiwaniu pracy

1

chęć otrzymania bezpłatnej pomocy terapeutycznej

1

Przewidywania odnośnie dostępności wsparcia
W większości obecni pacjenci przewidują, że uzyskanie wsparcia będzie utrudnione. W zasadzie
większość przewidywanych trudności w dostępności do pomocy po leczeniu w oddziale pokrywa się
z opisywanymi doświadczeniami poprzedzającymi pobyt w OLZOiN.
Respondenci obawiali się, że po powrocie ze szpitala będą mieli problem z dostępnością
do bezpłatnej terapii, ze względu na długie kolejki w oczekiwaniu na terapię finansowaną przez NFZ,
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małą ilość ośrodków specjalizujących się w leczeniu zaburzeń osobowości, czy niewielką liczbę
specjalistów. Kilka osób zwróciło uwagę na niewielką liczbę ośrodków oferujących terapię grupową,
a inni, na trudny dostęp do jakiejkolwiek terapii w pobliżu ich miejsc zamieszkania. Pacjenci zwracali
uwagę także na duże koszty związane z korzystaniem z prywatnej terapii. Kilka osób ma w planach
korzystanie ze społeczności terapeutycznej przy oddziale OLZOiN.
Tabela 15. Ocena osób badanych odnośnie dostępności usług wsparcia
instytucjonalnego po pobycie w OLZOiN.
Osoby w trakcie leczenia w OLZOiN.

Ilość
odpowiedzi

mała dostępność terapii finansowanej przez NFZ

8

duża dostępność prywatnej terapii

5

brak terapii psychoanalitycznej finansowanej przez NFZ

5

długie kolejki by uzyskać terapię finansowaną przez NFZ

4

mała liczba specjalistów

4

wie, że jest możliwość bycia w społeczności po pobycie w OLZOiN

4

nie wie jaka jest dostępność

3

trudność w znalezieniu ośrodka z terapią grupową

2

mała dostępność terapii w mniejszych miejscowościach

2

trudność w pogodzeniu godzin terapii z pracą

2

Osoby po leczeniu w OLZOiN
Potrzeby w zakresie form wsparcia po pobycie w OLZOiN
Z opowiadań respondentów wynika, że po pobycie w szpitalu odczuwali brak opieki, propozycji dla
osób opuszczających oddział. Z warunków bezpiecznych (w oddziale), pełnego zaopiekowania,
możliwości mówienia o wszystkim szczerze i otwarcie – „spadają” do świata, w którym muszą sobie
sami radzić (z dnia na dzień), w którym wielu rzeczy nie można powiedzieć, bo jest to odbierane jako
np. dziwaczne. W świecie zewnętrznym rządzą inne prawa niż w oddziale. Respondenci nie wiedzą,
co ze sobą zrobić, mają “twarde lądowanie” z pełnej opieki do konieczności poradzenia sobie
samodzielnie.
Pojedyncze osoby czuły się na siłach zacząć życie po oddziale, ogromna większość skarży się
na trudności związane z tym przeskokiem. Prawie wszyscy przeszli kryzys po opuszczeniu oddziału.
Część osób korzystała ze spotkań społeczności przy oddziale OLZOiN, ale podkreślano, że jest to
niewystarczające. Spotkania społeczności odbywają się tylko 2 razy w miesiącu i nie od razu można
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zapisać się na zajęcia. Kilka osób miało okazję skorzystać z dziennego oddziału przy OLZOiN –
pilotażowego programu realizowanego na terenie Nowej Huty, gdzie odbywała się terapia,
społeczność i zajęcia dodatkowe. Badani bardzo dobrze oceniali tę formę wsparcia. Byli pacjenci
wskazywali na potrzebę kontynuowania terapii po pobycie w oddziale, większość uważa,
że potrzebne są też im spotkania w społeczności, w grupie wsparcia. Dość duża grupa osób
wskazywała na potrzebę pomocy w wejściu na rynek pracy: doradztwo zawodowe, pomoc w
znalezieniu pracy, różne kursy i szkolenia m.in. z pisania CV. Kilka osób miało też indywidualne
pomysły i sugestie co mogły im być pomocne. – patrz Tabela 16.
Tabela 16. Ocena osób badanych odnośnie potrzeb efektywnych usług wsparcia
instytucjonalnego – po OLZOiN Szpitala Babińskiego w Krakowie.
Pacjenci po pobycie w OLZOiN.

Ilość
odpowiedzi

terapia

20

grupa wsparcia, społeczność

13

doradztwo zawodowe

11

jak funkcjonować po

7

pomoc w znalezieniu pracy

7

kursy szkolenia

6

pomoc bytowa na jakiś czas: mieszkanie, hostel

5

oddział dzienny po oddziale całodobowym (m.in. dobre wspomnienia z oddziału
w Hucie)
4
terapia grupowa

4

farmakoterapia, gdy potrzebna

3

"miejsce chronione" w sensie spotkań grupowych i miejsce na aktywność

2

pochwała przełożonego

2

dostać się na zajęcia dla DDA - Dorosłych Dzieci Alkoholików

1

telefon zaufania

1

prawnik, porady nt. dotacji, spółdzielni socjalnych etc.

1

łóżko – możliwość pozostania w razie potrzeby

1

Informacje jak funkcjonować w rodzinie

1

psychorysunek

1

Ocena odnośnie dostępności wsparcia po OLZO iN
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Poza jedną osobą, która stwierdziła, że nie miała problemu z uzyskaniem potrzebnej jej pomocy,
reszta byłych pacjentów wskazywała na różne trudności w jej otrzymaniu.
Część osób wskazywała na mankamenty publicznego systemu pomocy: długie kolejki, gorsi terapeuci
dostępni w ramach terapii finansowanej przez NFZ lub ograniczona możliwość wyboru terapeuty,
niewystarczająca liczba finansowanych sesji terapeutycznych.
Duża część badanych wskazywała na potrzebę uzyskania bezpłatnej lub częściowo finansowanej
terapii, gdyż całkowicie płatna jest dla nich zbyt dużym obciążeniem.
Respondenci wspominali też o trudnościach w godzeniu pracy i terapii, głównie związanych
z godzinami pracy i dostępności terapeutów, jednak generalnie udaje im się z tym radzić.

Tabela 17. Ocena osób badanych odnośnie dostępności usług wsparcia
instytucjonalnego po pobycie w OLZOiN.
Pacjenci po pobycie w OLZOiN.
brak/ niska dostępność
długie kolejki do terapii finansowanej przez NFZ
potrzeba bezpłatnej terapii lub dofinansowanej
gorsi terapeuci w ramach NFZ, niżej oceniana terapia
bariery czasowe - grupa i praca
potrzeba kontynuacji terapii z tym samym terapeutą co w OLZOiN
potrzeba częstszej terapii finansowanej przez NFZ - 2 x w tygodniu
chęć uczestnictwa w społeczności częściej
powinna być pomoc w różnych godzinach żeby pogodzić pracę i terapię
w jego mieście nie ma takiej pomocy
wsparcie jest dostępne
nie każdy terapeuta chce się podjąć pracy z pacjentami o osobowości borderline
długi okres oczekiwania na spotkanie z lekarzem
różne formy terapii w 1 miejscu to byłby szczyt marzeń - 1 instytucja – żeby za
każdym razem nie opowiadać od początku tego samego

Ilość
odpowiedzi
11
9
7
6
5
5
4
2
2
2
1
1
1
1

Porównanie osób w trakcie i po leczeniu w OLZOiN
Obie grupy pacjentów zwracają uwagę, iż potrzebna jest kontynuacja terapii po oddziale. Wiele osób
w obu grupach deklarowało chęć uczestniczenia w spotkaniach grup wsparcia, społeczności
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terapeutycznej po zakończeniu terapii. W obu grupach badani wskazywali, że chcieliby kontynuować
terapię z tym samym terapeutą z oddziału OLZOiN. Obie grupy wskazywały podobne trudności
w dostępie do pomocy: kolejki do terapii finansowanej przez na NFZ, mniej kompetentni terapeuci,
rzadkie spotkania terapeutyczne na terapii finansowanej przez NFZ etc.
Obecni pacjenci wymieniając potrzebne im formy pomocy skupiali się najbardziej na kwestiach
terapii. Jedynie kilka osób chciałoby uzyskać pomoc w kształtowaniu kompetencji poprzez szkolenia
interpersonalne (2 osoby na 30), poszukiwaniu pracy (1 osoba) lub pomocy bytowej bezpośrednio
po oddziale (hostel dla byłych pacjentów).
Znacznie częściej te kwestie były poruszane przez byłych pacjentów. 11 osób na 20 respondentów
wskazało, że pomocne byłoby doradztwo zawodowe. Prawie 1/3 byłych pacjentów wskazała
potrzebę pomocy w poszukiwaniu pracy (7 osób) a także kursy i szkolenia (6 osób). 5 osób
stwierdziło, że po oddziale potrzebowali pomocy bytowej: mieszkanie dofinansowane, hostel.
Często pacjentami były osoby spoza Krakowa, które przyjechały leczyć się w OLZOiN nawet z drugiego
końca Polski i zostały w Krakowie, żeby móc kontynuować leczenie, terapię. Nie mają mieszkania,
pracy, środków do życia i wychodząc z oddziału, nie mają co ze sobą zrobić. Ich wyzwania są więc
ponadstandardowe, a nawet bez takich utrudnień nie jest im łatwo podjąć normalne życie. Mimo
konkretnych działań służących zwiększaniu samodzielności i świadomości, że powinni dążyć do coraz
lepszego radzenia sobie, w wielu z nich pozostaje tęsknota za komfortem (bezpieczeństwem,
zrozumieniem, zadbaniem), jaki zapewniał im oddział. Często mówiąc o ośrodku pomocy dla osób po
OLZOiN, rysują wizję oddziału w nowej odsłonie.
Ponadto byli pacjenci wskazują potrzebę dowiedzenia się, „przepracowania” tematu „jak
funkcjonować po”. Byli pacjenci zwracają także uwagę na trudności w godzeniu terapii i pracy,
wskazują, że państwowe ośrodki oferują pomoc w godzinach pracy, że trudno im czasowo pogodzić
te dwie kwestie. Obecni pacjenci prawie w ogóle o tym nie myślą: jakie staną przed nimi wyzwania w
zakresie mieszkania, szukania pracy, co by mogło im pomóc. Skupiają się na pobycie w oddziale, na
terapii, na „tu i teraz”. Nie myślą o tym co będzie po, nie planują, nie zastanawiają się nad
trudnościami, czy nad tym, co mogłoby im pomóc.

6. Ocena potrzeby istnienia planowanego modelu wsparcia
Osoby w trakcie leczenia w OLZOiN
Wielu respondentów deklarowało chęć skorzystania z ośrodka zorganizowanego według
planowanego modelu oraz potrzebę jego istnienia. Jednakże wskazywali także na trudności
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zmniejszające możliwość skorzystania takie jak: miejsce zamieszkania poza Krakowem oraz brak
statusu osoby bezrobotnej.
Tabela 17. Ocena potrzeby istnienia planowanego modelu wsparcia.
Osoby w trakcie leczenia w OLZOiN

Ilość
odpowiedzi

chciałby/chciałaby skorzystać

11

skorzystałby, ale mieszka w innym mieście

6

widzi potrzebę istnienia ośrodka, ale nie skorzysta bo nie jest bezrobotny/a

4

zastanawia się nad przeprowadzką do Krakowa by skorzystać z ośrodka

3

powinna być możliwość skorzystania dla osób pracujących

1

pomysł jest słuszny i potrzebny

1

możliwość skorzystania z ośrodka może zachęcać ludzi do bezrobocia

1

nie widzi możliwości podjęcia jednocześnie terapii i pracy

1

Osoby po leczeniu w OLZOiN
Byli pacjenci OLZOiN deklarowali potrzebę istnienia takiego ośrodka. Część z nich chciałaby skorzystać
osobiście, część deklarowała, że im nie jest to potrzebne, ale idea jest słuszna. Wskazywali jednak na
bariery związane z chęcią uczestniczenia w projekcje takie jak: konieczność statusu osoby
bezrobotnej, niemożność pogodzenia z pracą.
Tabela 18. Ocena potrzeby istnienia planowanego modelu wsparcia.
Pacjenci po pobycie w OLZOiN.

Ilość
odpowiedzi

tak

12

tylko trzeba być bezrobotnym

1

jak pogodzić z pracą?

1

teraz nie potrzebuje, ale wie, że jest potrzeba

3

Wskazanie, że jest potrzeba, sami korzystali z projektu Huta (oddział dzienny przy
OLZIOiN) i wg nich był on trafiony
2
obawa - czy się zakwalifikuję?

1
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Wnioski i rekomendacje
Zgłaszane przez respondentów problemy
Pierwszą trudnością w podjęciu prawidłowego leczenia jaką napotykają osoby z zaburzeniami
osobowości to trudności w diagnozie. Problemy psychiczne z zasady trudno się diagnozuje i leczy,
niemniej jednak wiele z osób uczestniczących w badaniach wskazywało na długotrwale, czasami
wieloletnie leczenie, które okazywało się nieefektywne. Z wypowiedzi respondentów można
wnioskować, że brak lub błędna diagnoza powodowały,

iż często leczenie opierało się na

farmakoterapii lub pobytach w szpitalu.
Osoby z zaburzeniem osobowości często tkwią w błędnym kole. Ich problemy, w zależności od
głębokości zaburzenia, powinny być leczone przede wszystkim poprzez terapię z ewentualnym
wsparciem farmakologicznym, hospitalizacji etc. Do tego wsparcia często mają utrudniony dostęp:
brak terapeuty blisko miejsca ich zamieszkania, utrudniona możliwość korzystania z terapii
finansowanej przez NFZ, mało ośrodków i specjalistów oferujących wsparcie dedykowane osobom z
zaburzeniami osobowości. Dużo łatwiejszy dostęp jest do terapii płatnej, ale na to z kolei trzeba mieć
środki.
Niestety ich zaburzenia powodują, że trudno im znaleźć lub utrzymać pracę i być niezależnym
finansowo co powoduje, że z kolei mają utrudniony dostęp do terapii. Brak leczenia powoduje, że ich
problemy emocjonalne i relacyjne nasilają się co utrudnia im znalezienie/utrzymanie pracy.

Potrzebują
terapii, leczenia
Nie radzą sobie w
codziennym zyciu

Nie mogą znaleźć pracy
i być samodzielnym

Nie stać ich na
terapię, leczenie

Osoby z mniej głębokimi zaburzeniami osobowości często jednak radzą sobie na tyle dobrze, że udaje
im się znaleźć i utrzymać pracę oraz kontynuować terapię. W niniejszych rekomendacjach skupiamy
się na osobach, które sobie z tym nie radzą.
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Systuacja osób po dłuższym leczeniu
uniemożliwiającym pracę

trudności
bytowe, brak
środków do
życia

trudności w
odnalezieniu
się w
rzeczywistości:
stres, napięcie,
rosnące
trudności
emocjonalne

trudności w
znalezieniu
pracy,
określeniu
swoich
predyspozycji,
komptencji,
brak pomysłu
na siebie

trudności w
dostępienie
do terapii
finansowanej
przez NFZ,
brak środków
na terapię

Zaspokajanie potrzeb bytowych
Wielu pacjentów, z racji młodego wieku i/lub z racji braku samodzielności, w momencie przyjęcia do
oddziału jest utrzymywanych przez rodziców i mieszka razem z nimi. W wielu przypadkach powrót do
domu rodzinnego oznacza dla nich powrót do patologicznego środowiska, odpowiedzialnego za liczne
trudności, z którymi muszą się borykać. Taki powrót wiąże się więc z ryzykiem ponownego nasilenia
objawów, trudności itd. Powrót do takiej rodziny nieraz napawa pacjentów lękiem. Może on także
zniweczyć uzyskane postępy w leczeniu. Dlatego wskazane dla nich byłoby uzyskanie samodzielności
bytowej i uniezależnienie się od rodziny. Nawet osoby, które przed oddziałem nie były na utrzymaniu
rodziców, mają problem z powrotem do pracy po 6 miesięcznej przerwie zawodowej. Nie mają
mieszkania, pracy, środków do życia i wychodząc z oddziału, nie mają co ze sobą zrobić.
Wśród byłych pacjentów, którzy wzięli udział w badaniach, była tylko jedna osoba, która przeszła
z oddziału do życia zawodowego bardzo płynnie. Już podczas leczenia na oddziale pacjent ten szukał
pracy, odbywał rozmowy kwalifikacyjne dzięki czemu od razu po oddziale rozpoczął nową pracę.
Dzięki temu miał środki na utrzymanie się. Jednak nie wszyscy opuszczający oddział są w takiej
sytuacji. Często brak środków materialnych zmusza ich do powrotu do patologicznego środowiska.
Rekomendacje:
 Dofinansowane miejsca pobytu na krótki okres po szpitalu dla tych, którzy nie mają gdzie
mieszkać
 Umożliwienie/wsparcie w poszukiwaniu pracy już w trakcie leczenia
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Trudny powrót do rzeczywistości po dłuższym leczeniu
Większość byłych pacjentów OLZOiN napotkała dużo trudności w powrocie do codziennego życia po
pobycie w oddziale. Pojedyncze osoby czuły się na siłach zacząć życie po wyjściu z oddziału, ogromna
większość skarży się na trudności związane z tym przeskokiem, zmianą podejścia, wyjścia z
„bezpiecznej” rzeczywistości. Prawie wszyscy mieli kryzys po opuszczeniu oddziału. Byli pacjenci
wskazywali, że przydatne byłoby przygotowanie ich do funkcjonowania po oddziale. Uważali także, iż
pomocne byłoby wsparcie w postaci oddziału dziennego, społeczności oraz oczywiście terapii.
Rekomendacje:
 Dodatkowe formy wsparcia przygotowujące pacjentów podczas hospitalizacji do
funkcjonowania w życiu codziennym po oddziale
 Miejsce/spotkania gdzie byli pacjenci uzyskiwaliby wsparcie w okresie przejściowym,
adaptacji do rzeczywistości po dłuższym pobycie w szpitalu.

Trudności w odnalezieniu się na rynku pracy
Wśród byłych i obecnych pacjentów większość osób nie ma określonych planów zawodowych a jeśli
istnieją, są one nierealne/nieadekwatne. Niektórzy mają jakieś zainteresowania, ale nie wiedzą, czy
sobie poradzą w pracy w danym kierunku. Inni nie mają pomysłu, czym się zająć. Wiele osób nie zdaje
sobie sprawy ze swoich kompetencji/ predyspozycji. Dodatkowo ich trudności wynikające z zaburzeń
osobowości często powodowały przerwanie nauki, nie rozwijanie swoich kompetencji etc. Wiele osób
nie wie jak pisać CV, jak szukać pracy, jak zachować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowym utrudnieniem dla nich jest często brak pewności siebie, zmienna motywacja, niska
samoocena.
Po oddziale wiele osób znajduje jakąkolwiek pracę, żeby się utrzymać. Jedynie nielicznym udaje się
znaleźć pracę satysfakcjonującą finansowo i rozwojową/zgodną z ich predyspozycjami i
zainteresowaniami.
Rekomendacje:
 Doradztwo zawodowe, szkolenia, coaching, systemy oceny, pomoc w poszukiwaniu pracy
mające na celu:
 Pomoc w ocenie kompetencji i predyspozycji, która pomoże im się zdefiniować
lub utwierdzić w przekonaniu, z czym sobie poradzą, do czego się nadają,
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 Wsparcie w szukaniu pracy (metody, CV, rozmowa kwalifikacyjna),
 Pomoc w podnoszeniu samooceny, utrzymywaniu motywacji,
 Wsparcie w rozwijaniu kompetencji.

Planowany model wsparcia
Zdecydowana większość respondentów deklarowała potrzebę powstania ośrodka zgodnie
z planowanym modelem. Ich zdaniem proponowane formy wsparcia są potrzebne i adekwatne
dla osób z zaburzeniami osobowości. Planowane działania w ramach projektu pokrywają się
z potrzebami zgłaszanymi przez respondentów: społeczność, dodatkowe zajęcia, doradztwo
zawodowe, pomoc w poszukiwaniu pracy. Wiele osób ma potrzebę dowiedzenia się więcej na temat
swoich możliwości w kontekście przyszłej pracy, poznania swoich mocnych stron, zidentyfikowania
potencjału.
Badani zgłaszali też potrzebę kursów i szkoleń rozwijających kompetencje oraz specjalistycznego
doradztwa.
Rekomendacje:
 Utrzymanie planowanych metod wsparcia w ramach modelu.
 Rozważenie wprowadzenia dodatkowo kursów, szkoleń i specjalistycznego doradztwa.
 Planując system oceny kompetencji Development Center dla osób z zaburzeniami
osobowości koniecznie trzeba postępować bardzo ostrożnie, nie robić żadnych “skrótów”,
nie korzystać z gotowych rozwiązań, ponieważ jest to grupa podatna na zranienie, bardzo
czuła na informację zwrotną. Jednocześnie te osoby zazwyczaj mają zaufanie do psychologów
i są gotowi polegać na ich zdaniu - dlatego szczególnie trzeba uważać na informacje zwrotne,
które będą otrzymywać. Bardzo ważne będzie staranne dobranie asesorów, z
uwzględnieniem doświadczeń pozabiznesowych.

35

Załącznik nr 1. Struktura wywiadów
Instrukcja:
Chcemy z Panem/ Panią przeprowadzić wywiad na temat Pana/Pani postrzegania uzyskiwanego wsparcia
w zakresie leczenia i wspierania w samodzielnym życiu w ramach systemu służby zdrowia. (czy NFZ) oraz Pana/
Pani sytuacji zawodowej i życiowej. Pana/ Pani wypowiedzi są objęte całkowita poufnością. Zbiorczy raport
będzie wykorzystany na potrzeby tworzenia nowego modelu wspierania osób z zaburzeniami osobowości.
Ocena sytuacji zawodowej, bytowej i co mogłoby pomóc
1.

Proszę pokrótce opisać Pana/ Pani doświadczenia zawodowe i zdobyte wykształcenie. Jaka jest obecna
sytuacja zawodowa.
a)

jakie ma wykształcenie, kursy etc., czy kontynuuje naukę, jak wybierał ścieżkę edukacyjną,
czemu przerwał naukę, co sprawiało problem podczas nauki, jakie sytuacje problemowe były
najtrudniejsze? Jak sobie z nimi radził?

b) jak radził sobie w pracy, jak mu się podobało, co sprawiało problem podczas pracy, jakie
sytuacje problemowe były najtrudniejsze? Jak sobie z nimi radził? Dlaczego odszedł, czy
zwolniono go?
c)

jak szukał pracy, jakiej szukał pracy, dlaczego takiej, jaka praca by była satysfakcjonująca, jak
ocenia możliwości zdobycia takiej pracy (czy planuje swoją ścieżkę zawodową, czy podejmował i
podejmuje obecnie kroki do realizacji swoich planów zawodowych).

2.

Jaka jest Pana/ Pani sytuacja materialna i bytowa?
a)

finanse: czy ma dochody, jakie (zarobki, chorobowe, świadczenia rehabilitacyjne, renta etc) Czy
może liczyć na pomoc bliskich

b) mieszkanie: czy ma gdzie mieszkać? Czy mieszka samodzielnie czy z kimś/ z kim mieszka?
3.

Proszę opowiedzieć jakie napotyka Pan/ pani trudności lub bariery w zdobyciu lub / i utrzymaniu
pracy. Jak Pana/ Pani trudności związane z zaburzeniami osobowości wpływają na Pana/ Pani życie
zawodowe? (dopytać o aspekty emocjonalne, relacyjne, brak kompetencji, sytuacje problemowe
związane z zaburzeniami itd.)

4.

Jakie emocje budzi w Panu/ Pani możliwość zdobycia i/lub utrzymania i/lub zmiany pracy (na „lepszą“).
(dopasować do sytuacji zawodowej, dopytać jaką pracę chciałby/ chciałaby mieć – rozwój, spokój, etc.)

5.

Co mogłoby Panu/ Pani pomóc w znalezieniu/utrzymaniu / zmiany pracy (na „lepszą”)? Na jakie
wsparcie może liczyć? Czy podejmuje jakieś kroki, żeby znaleźć „dobrą” pracę?

6.

Co mogłoby Panu Pani pomóc w uzyskaniu / utrzymaniu samodzielności życiowej.

Ocena wsparcia systemowego: leczenie, terapia, inne
1.

Z jakiej pomocy (lekarskiej terapeutycznej, materialnej) w ramach systemu służby zdrowia czy innych
instytucji publicznych korzystał /korzystała Pan/ pani do tej pory (w związku z problemami
psychicznymi). Kiedy uzyskał (a) Pan/ Pani diagnozę zaburzeń osobowości, okoliczności? Jak trafił(a) do
oddziału?
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2.

Czy uzyskana pomoc była adekwatna, czy wystąpiłu trudności w zdobywaniu tej pomocy. Jak ocenia
Pan/Pani możliwość uzyskania adekwatnej pomocy. Co Pana/ Pani zdaniem powinno się zmienić w
systemie pomocy?

3.

Czy Pana/ Pani oczekiwania wobec procesu leczenia i wsparcia zmieniły się w trakcie pobytu w OLZO?
Czy Pana/ Pani zdaniem dwudziestoczterotygoniowe leczenie jest wystarczające? Czy zmieniły się
oczekiwania wobec metod wpierania osób z zaburzeniami osobowości? Co Panu/Pani pomogło
najbardziej.

4.

Jakie ma/ miał Pan/Pani obawy odnośnie samodzielnego życia po pobycie w szpitalu? Co może być
powodem problemów w samodzielnym życiu? Czy słyszał Pan że inne osoby miały problemy po
zakończeniu terapii i jakie? Czy i jak chciałby Pan kontynuować leczenie, terapię po pobycie w
szpitalu.Czy ma Pan jakieś plany, Czy podejmuje Pan jakieś kroki, myśli nad tym?

5.

Jakie Pana/ Pani zdaniem są możliwości kontynuacji terapii / leczenia po pobycie w OLZOiN? Jaka jest
dostępność takich usług? Jakie ewentualne trudności/przeszkody? Co byłoby pomocne?

6.

Czy Pana/ Pani zdaniem jednoczesna kontynuacja terapii po pobycie w OLZOiN i podjęcie/
utrzymywanie pracy może sprawiać trudności? Jakie?

7.

Czy istnienie ośrodka umożliwiającego kontynuowanie terapii długoterminowej w trybie dziennym z
równoczesną pomocą w poszukiwaniu i utrzymywaniu pracy uważa Pan / Pani za pomocne,
potrzebne? Czy chciałby skorzystać z oferty takiego ośrodka ?

