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Czasopismo Środowisk Działających na Rzecz Osób Chorujących Psychicznie
Jeśli „zdrowie psychiczne
jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z
zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków
państwa”*, to należy zrobić wszystko, by ta zasada
nie była tylko uroczystym
zaklęciem, lecz realną siłą
sprawczą,
ograniczającą ryzyko zachorowania,
niosącą ulgę w cierpieniu,
sprzyjającą
zdrowieniu,
eliminującą
bezradność
i przywracającą nadzieję
udanego życia.
Przygotowujemy Kongres
Zdrowia Psychicznego, by
powiedzieć to głośno i dobitnie.
Mocnym i wspólnym głosem. By usłyszeli nas
wszyscy. Zmieniamy system ochrony zdrowia
psychicznego, zmieniamy
system lecznictwa psychiatrycznego w naszym
kraju, w Polsce.
Rada Programowa 1. Kongresu Zdrowia Psychicznego
* Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia

Słowem wstępu
W

Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki 8 maja 2017
roku odbędzie się Pierwszy Kongres Zdrowia Psychicznego pod hasłem: „Zmieniamy polską psychiatrię”.
Tak, polska psychiatria woła o zmiany! Jak głosi ulotka
kongresowa: „Chorzy leczą się w warunkach uwłaczających ludzkiej godności, a w wielu miejscach Polski
właściwa pomoc jest praktycznie niedostępna”. Organizatorzy postanowili zaapelować o realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, który
od czasu jego powstania jest konsekwentnie nie realizowany. Chodzi oczywiście o pieniądze – psychiatria
jest niedofinansowana, ale też o pokazanie kierunków
finansowania. Chcemy iść w stronę rozwoju psychiatrii
środowiskowej, żeby szpital był na końcu drogi, a nie
na początku. A może w ogóle da się go uniknąć? Dla
wielu pacjentów szpital był i jest szokiem, zwłaszcza
kiedy brakowało w nim odpowiedniej terapii, a personelu medycznego było za mało, żeby wszyscy czuli się
zaopiekowani. Z braku personelu często lądowało się w
pasach, a związana osoba była pozostawiana samej sobie, co wyolbrzymiało psychozę i poczucie zagrożenia.
Na szczęście pacjenci opiekowali się sobą nawzajem,
przy unieruchomionym trzeba było posiedzieć i uspokoić jego rozszalałe myśli.
ależy więc uświadomić rządzącym, co naprawdę
pomaga chorującemu psychicznie. Profesor Andrzej Cechnicki mówi o „traumie transformacji”, która
dotyczy tych, którzy tracą – beneficjentów poprzedniego układu, kiedy szpital odgrywał główną rolę. Oprócz
pacjentów są to dyrektorzy i pracownicy szpitali, którzy
mogą się lękać utraty pracy. Jest to więc „trauma”, ale
podjęcie współpracy z innymi ośrodkami jest najlepszym
rozwiązaniem. Można oddać autorytet, pozbywając się
fałszywej dumy, nie dążyć do konfrontacji, ale nauczyć
się pracować razem. Kryzys psychiczny niszczy tyle obszarów w naszym życiu, że pomoc musi być wielokierunkowa, obejmując rodzinę, naukę czy pracę.
arszawa jest sercem Rządu, więc może usłyszy
on to wołanie, a raczej mocny krzyk o dobre zmiany. Na wszelki wypadek zamieszczamy tekst doktora
Krzysztofa Jedlińskiego „Jak rozmawiać o polityce”.
Osobiście nie identyfikuję się z żadną partią, w redakcji
też nie poruszamy tematów politycznych, ale może warto przeczytać, jak prowadzić kulturalną i pełną wzajemnego szacunku rozmowę – w polityce chyba bardzo tego
brakuje, na co wskazuje „mowa nienawiści”. Wielu ludzi
musi się nauczyć ze sobą rozmawiać, żeby stworzyć dobrą psychiatrię, odrzucić chęć rywalizacji, dominowania
na rynku dla dobra pacjenta. Niech żyją lekarze „z po-
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wołania”! Najlepiej podobni do Antoniego Kępińskiego,
albo… nie, może nie będę wymieniać nazwisk żyjących,
żeby nie budzić niezdrowej chęci konfrontacji. Kępiński
jest bezpieczny, a jakże humanitarny!
idei powszechnego dialogu powstała Akademia
Liderów, zrzeszająca przedstawicieli stowarzyszeń pacjentów z kilku miast w Polsce. Poznajemy się i
próbujemy zacząć współpracę, żeby nasz głos był lepiej
słyszalny. W wyniku Kongresu ma powstać manifest,
my na razie opracowaliśmy swój, z którym można się
zapoznać na przedostatniej stronie.
ongres nieco zdominował ten numer, cóż, walczymy
w dobrej sprawie. Może ktoś z rządzących w innych
artykułach zobaczy, jak wiele mamy potrzeb, pragnień i
dylematów. Chcemy chorować i zdrowieć GODNIE! A w
godnym życiu mieści się też duchowość i poezja. Dużą
rolę odgrywa motywacja, o której pisze Bogusław Cegiel. Nadal też zadajemy sobie pytanie: „Czy przyznawać się do chorowania?” Walka ze stygmatyzacją trwa!
rnhild Lauveng napisała nową, mądrą książkę, którą
zrecenzowała Jolanta Janik. A może ktoś skorzysta
z programu przygotowującego do podjęcia pracy? Zachęca do tego Anna Liberadzka, która napisała i wygrała grant dający szansę wielu z nas, którym doskwiera
brak pracy i środków do życia.
ycie to też relacje z ludźmi, a wśród nich są najbliźsi, z którymi często nie możemy się porozumieć. O
próbie zbudowania dobrej więzi opowiada film z profesorem Bogdanem de Barbaro „Nawet nie wiesz, jak
bardzo cię kocham”. Zamieszczamy dwa spojrzenia na
ten film, autor jednego z nich jest może przyszłym psychiatrą, który od jakiegoś czasu gości w naszej redakcji.
To obraz o psychoterapii, a o tym, jak ona jest ważna,
pisze też Ewa Piskorska.
amiętnik znaleziony w ZUS’ie” z kolei mówi o trudnych przeżyciach wielu z nas rencistów. Tak, to
też część godnego życia, która bywa naruszana przez
tworzących nieludzkie przepisy. Jest jednak maleńka
nadzieja, że ktoś to dostrzeże i zmieni! Warto o to zabiegać, choćby pokazując absurdy niektórych sytuacji.
Idzie wiosna, więc niech żyje życie!
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Redaktor Naczelna
Dorota Dużyk-Wypich

AKADEMIA LIDERÓW

W dniach 10-12 marca odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń ludzi po kryzysach psychicznych z Warszawy, Wrocławia, Lublina,
Katowic i Krakowa. Zajęcia prowadzone przez profesjonalnych trenerów z Fundacji Rozwoju Świętochłowic miały miejsce w krakowskim Pensjonacie
„U Pana Cogito”. Debaty dotyczyły Kongresu warszawskiego, a szczególnie wypracowania manifestu o potrzebach ludzi chorujących. W sobotę 11 marca
odwiedzili nas organizatorzy Kongresu: profesorzy Jacek Wciórka, Andrzej Cechnicki, Joanna Krzyżanowska-Zbucka i doktor Marek Balicki. Przyszła też
pani Anna Dymna, członek Komitetu Honorowego Kongresu.
Można stwierdzić, że mówiliśmy wspólnym głosem, chociaż przy tworzeniu manifestu było wiele dyskusji i różnych poglądów na temat tego, co jest najważniejsze dla osób chorujących. Jednak ostatniego dnia w burzy pomysłów powstał poniższy tekst:

MANIFEST

Jesteśmy osobami z doświadczeniem kryzysu psychicznego, mamy tę samą godność i prawa jak ty.
1. Żądamy respektowania naszych praw, chcemy żyć, mieszkać, pracować, leczyć się w lokalnej społeczności.
2. Żądamy dostępu do opieki psychiatrycznej zgodnej z najnowszymi standardami.
3. Żądamy dostępu do pracy i wsparcia w procesie edukacji.
4. Żądamy wdrożenia programów antydyskryminacyjnych, edukacyjnych i profilaktycznych z włączeniem osób po kryzysie psychicznym.
5. Godne warunki pracy personelu medycznego (szkolenia, zwiększenie liczby etatów, doubezpieczenia) = godne warunki leczenia
6. Żądamy poszanowania naszego prawa do samostanowienia we wszystkich płaszczyznach życia społecznego.
7. Żądamy wdrożenia założeń Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i jego finansowania per capita w jednostkach terytorialnych do
200 tysięcy mieszkańców.
Nad pracami redakcji czuwa
Rada Programowa w składzie:

 Dorota Dużyk-Wypich – redaktor naczelna
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”
 Katarzyna Byra-Mucha / Elżbieta Henś – z-ca redaktor naczelnej
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
 Bogusława Skimina – sekretarz redakcji
Centrum Seniora
 Jacek Nowak – DTP
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”

 Prof. Krzysztof Gierowski
Kierownik Katedry Psychiatrii CMUJ w Krakowie
 Prof. Jacek Wciórka
Kierownik I Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 Prof. Maria Załuska
Klinika Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii
 Prof. Andrzej Cechnicki
Krajowy Koordynator Programu „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”
 Prof. Katarzyna Prot-Klinger
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 dr n. med. Krzysztof Jedliński
członek Rady Naukowej magazynu "Charaktery" oraz Rady Redakcycyjnej miesięcznika "Więź"
 mgr Anna Bielańska
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
 mgr Anna Liberadzka
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi"

Osoby współpracujące:
 Jolanta Janik
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi"
 Barbara Banaś
Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi"
 Marek Zmarz
Centrum Seniora
 Dominika Skrzypak
Środowiskowy Dom Samopomocy
 Agata Gajda
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
 Anita Bętkowska – fotograf
 Anna Węglarz, Anna Wilk, Maciej Sabatowicz, Konrad Wroński
niezrzeszeni

Druk ze środków Ministerstwa Zdrowia
Redakcja nie zwraca nie zamówionych materiałów, zastrzega sobie prawo redagowania i
skrótów nadesłanych tekstów bez uprzedniej autoryzacji

ul. Olszańska 5, pawilon A
31-513 Kraków
tel. 12 633 03 29

„Dla Nas” Czasopismo Środowisk Działających na Rzecz Osób
Chorujących Psychicznie redaguje Komitet redakcyjny w składzie:

I KONGRES ZDROWIA PSYCHICZNEGO Pałac Kultury i Nauki w Warszawie 8 maja 2017
PROGRAM
08.00-9.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
09.00-11.30 SESJA PLENARNA Sala Marmurowa
Prowadzący sesję: Marek Balicki, Andrzej Cechnicki, Jacek Wciórka
Wystąpienia powitalne: Andrzej Duda Prezydent RP; Konstanty Radziwiłł Minister Zdrowia; Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich; Marek
Michalak Rzecznik Praw Dziecka; Agata Szulc Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; Anna Dymna Przedstawiciel Komitet Honorowy
Kongresu
Wystąpienia tematyczne: Po co i komu potrzebna jest reforma opieki psychiatrycznej? Jacek Wciórka; Kryzys, nadzieja, zdrowienie. Marek Miszczak; Zapobieganie samobójstwom jest zadaniem dla nas wszystkich! Iwona Koszewska; Reforma która nie boli. Czy szpital może być niestraszny?
Stanisław Kracik, Anna Depukat; Dość narzekania! Nasze cele i zadani. Mateusz Biernat; Potęga rodzin. Regina Bisikiewicz; Wprowadzenie do
Manifestu. Marek Balicki i Andrzej Cechnicki
11.30-12.00 PRZERWA KAWOWA Sala Trojki
12.00-14.30 RÓWNOLEGŁE 3 SESJE TEMATYCZNE: Sala Korczaka, Sala Marmurowa, Sala Mikołajskiej
12.00-14.30 ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY Sala Korczaka
Prowadzący sesję: Agnieszka Gmitrowicz, Barbara Remberk
Wystąpienia tematyczne: O krok od katastrofy. Maciej Pilecki; Psychiatria Dzieci i Młodzieży – Kopciuszek Medycyny. Małgorzata Janas-Kozik;
Dzieci na krawędzi życia – wołanie o pomoc. Agnieszka Gmitrowicz; Nie ma zdrowych dorosłych bez zdrowych dzieci. Jolanta Paruszkiewicz;
Ratuj się kto może, czyli Psychiatria Dzieci i Młodzieży widziana okiem Rzecznika. Elżbieta Karasek; Czarne fale – lekcje o depresji. Katarzyna
Szaulińska; Świadectwo pacjenta z Zespołem Aspergera. Osoba z diagnozą Zespołu Aspergera; Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - w poszukiwaniu idealnego modelu. Dariusz Baran
Dyskusja moderator Tomasz Wolańczyk
12.00-14.30 ZDROWIE PSYCHICZNE – WSPÓLNA SPRAWA
SYSTEM POMOCY OCZYMA POTRZEBUJĄCYCH I POMAGAJĄCYCH Sala Marmurowa
Prowadzący sesję: Czesław Czabała, Piotr Świtaj
Wystąpienia tematyczne
Leczenie farmakologiczne: Dzięki psychiatrii dowiedzieliśmy się, że... Dominika Dudek, Przemysław Bieńkowski, Jerzy Samochowiec;
O leczeniu okiem (z perspektywy) pacjenta. Robert Michałkiewicz
Pomoc psychologiczna: Po co komu psychoterapia? Bogdan de Barbaro; Dostępność i wybór psychoterapii jako konieczny standard. Katarzyna
Parzuchowska
Pomoc szpitalna: Dlaczego szpitalne leczenie psychiatryczne należy lokalizować przede wszystkim w szpitalach ogólnych? Maria Załuska; Pobyt
na psychiatrycznym oddziale całodobowym z perspektywy pacjenta. Katarzyna Szczerbowska
Opieka pielęgniarska: Wyzwania stojące przed pielęgniarkami psychiatrycznymi. Ewa Wilczek-Rużyczka; Jak zadbać o personel medyczny w opiece psychiatrycznej, jak mieć wpływ na leczenie i zdrowienie pacjenta? Na podstawie warsztatów edukatorów Fundacji eF Kropka i doświadczeń
własnych. Ewa Piskorska
Pomoc dla seniorów: Wyzwania merytoryczne i organizacyjne pomocy osobom starszym. Tadeusz Parnowski; Jak skutecznie zadbać o zdrowie
psychiczne seniorów. Wiesława Borczyk
12.00-14.30 ZDROWIE PSYCHICZNE – KONTEKST SPOŁECZNO-KULTUROWY Sala Mikołajskiej
Prowadzący sesję: Anna Braniecka, Tomasz Rowiński
Perspektywa humanistyczna – Panel
Prowadzący panel: Jakub Tercz
Uczestnicy panelu Zofia Rosińska, Andrzej Kapusta, Mira Marcinów
Perspektywa społeczna – Sesja
Prowadzący sesję: Paweł Bronowski, Hubert Kaszyński
Wystąpienia tematyczne
Wprowadzenie - Zdrowie psychiczne – kontekst społeczny. Paweł Bronowski
Perspektywa osobowa - Zdrowie(nie) – perspektywa subiektywna. Projekt Ekspert przez doświadczenie. Wojciech Malinowski
Perspektywa grupowa - Samopomoc i partnerstwo. Jacek Bednarzak, Agnieszka Ejsmont
Perspektywa środowiskowa – projekt Międzyuczelnianego Centrum Wsparcia Psychologicznego.
Promocja zdrowia psychicznego w środowisku akademickim, wsparcie studentów z doświadczeniem kryzysu Anna Ocimek
Podsumowanie - Umacnianie zdrowia psychicznego – wyzwania dla praktyki. Hubert Kaszyński
Wokół paradygmatu - Sesja
Prowadząca sesję Katarzyna Lech
Wystąpienia tematyczne: POWER – nowe podejście do zdrowia psychicznego. Mariusz Panek; Bariery w leczeniu wyłonione w badaniach ekspertów przez doświadczenie. Dorota Dużyk -Wypich; Opieka psychiatryczna - spojrzenie pracodawcy. Waldemar Adam Giza
Dyskusja moderator Katarzyna Lech
14.30-15.30 PRZERWA - LUNCH Sala Trojki
Prezentacja filmu dotyczącego programu „Czarne fale”
15.30-17.30 SESJA PLENARNA Sala Marmurowa
Prowadzący sesję Marek Balicki, Andrzej Cechnicki, Jacek Wciórka
Podsumowanie 3 sesji tematycznych: Zdrowie Psychiczne Dzieci I Młodzieży; Zdrowie Psychiczne - System Pomocy Oczyma Potrzebujących
i Pomagających; Zdrowie Psychiczne – Kontekst Społeczno-kulturowy
Dyskusja plenarna
Ostateczne sformułowanie manifestu
Zakończenie obrad Kongresu
MARSZ UCZESTNIKÓW KONGRESU SPOD PKIN DO MINISTERSTWA ZDROWIA
17.30-18.00 Zbiórka uczestników marszu przed wejściem głównym do PKiN
18.00-18.45 Przemarsz ulicami Warszawy pod Ministerstwo Zdrowia
19.00

PRZEKAZANIE MANIFESTU W MINISTRSTWIE ZDROWIA
Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15, Warszawa

