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Anna Kaźmierczak

OPIEKA NAD OSOBAMI Z ZABURZENIAMI PSYChICZNYMI

opieka nad osobami (bez względu na wiek) dotkniętymi chorobami psychicznymi 
lub zaburzeniami zdrowia psychicznego, takimi jak: schizofrenia, choroba afektywna 
dwubiegunowa, psychoza, depresja lub demencja, wymaga nie tylko specyficznego 
podejścia, ale przynajmniej pewnego wystarczającego kwantum wiedzy na temat wy-
mienionych schorzeń. w praktyce pielęgniarskiej położono nacisk na specjalistyczne 
szkolenia w zakresie terapii psychotycznych, wytworzenie empatii, budowanie tak 
wskazanego i zalecanego „przymierza terapeutycznego”, pomostu pomiędzy lekarzem 
psychiatrą, psychoterapeutą, personelem pomocniczym i samym pacjentem.

na marginesie warto dodać, iż pojawiający się w piśmiennictwie fachowym termin 
klient w odniesieniu do pacjentów psychiatrycznych, jest w pewnym sensie cynicznym 
spłaszczeniem ich ciężkiej choroby duszy, jest odhumanizowaną formą naznaczenia, 
która jest nie do przyjęcia w praktyce sali szpitalnej czy domu pomocy społecznej. oso-
biście nie wyobrażam sobie, abym mogła potraktować pacjenta jako klienta. poczuła-
bym się wtedy jak kasjerka w hipermarkecie, która skasowała gotówkę i wydała para-
gon i resztę. Dlatego też omawiając tutaj skrótowo zagadnienie opieki nad osobami  
z zaburzeniami psychicznymi będę stosowała konsekwentnie termin pacjent.  

obecność w kręgu rodzinnym, zawodowym czy najbliższej społeczności osoby  
z zaburzeniami psychicznymi wymaga rozsądnego i taktownego podejścia. ze względu 
na to, iż z reguły dysfunkcja psychiki pozostaje często nie rozpoznana w domu, pracy, 
szkole, należy zwrócić uwagę na wczesne symptomy chorobowe: nieśmiałość, nadpo-
budliwość, u dzieci ADhD, autyzm, wycofanie, tiki nerwowe, agresja, zachowania ksob-
ne, egocentryczne, bestialstwo wobec zwierząt itp. pierwsze nienaturalne zachowania 
często znamionują destrukcyjny proces, który dokonuje się w psychice. nawarstwieniu 
zaburzeń psychicznych sprzyja w dużej mierze współczesna kultura i mass media peł-
ne krwi, okrucieństw, perwersji, zdemoralizowania i brutalności oraz języka nienawiści. 
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Destrukcji psychiki sprzyja także świat wirtualny, zamknięcie w urojonym świecie, alko-
holizm, narkomania, prostytucja nieletnich, rodzina dysfunkcyjna i toksyczna wreszcie. 

Jak zauważają kim usher i Margaret Grigg w publikacji Pielęgniarstwo psychiatrycz-
ne. Problemy i kierunki rozwoju: „[…] prowadzone badania nieustannie potwierdzają, 
że zdrowie psychiczne jest relatywnie gorsze wśród osób o niskim poziomie wykształ-
cenia, mających problemy ze znalezieniem pracy, niskie dochody oraz bezrobotnych. 
ponadto u dzieci z grup z marginesu społecznego częściej notuje się lękliwość, depre-
sję, nałogi, przestępstwa i niskie zdolności adaptacyjne. Dzieci te są też bardziej narażo-
ne na wiele negatywnych doświadczeń i przeżyć, które mogą mieć poważny, szkodliwy 
wpływ na ich zdrowie psychiczne (who). ważne jest, aby pielęgniarki i inni pracownicy 
opieki zdrowotnej byli świadomi powiązań między tymi czynnikami a ich wpływem na 
człowieka i brali je pod uwagę przy planowaniu oraz realizowaniu opieki”1.

opieka nad pacjentami psychiatrycznymi oraz osobami z zaburzeniami psychicz-
nymi powinna mieć aspekt nie tylko stricte-pielęgniarski, ale także szerszy społeczny, 
rodzinny, pielęgnacyjny. Typowe funkcje takiej opieki powinny się wiązać z:

łączeniem umiejętności instrumentalnych z humanistycznymi,•	
podawaniem przepisanych leków,•	
organizowaniem odpowiedniego dla terapii otoczenia,•	
obserwacją i oceną,•	
uczeniem pacjentów oraz ich opiekunów o symptomach choroby i sposo-•	
bach terapii,
doradztwem indywidualnym i grupowym w połączeniu z psychoterapią,•	
rzecznictwem•	 2.

ważnymi i konstytutywnymi cechami, jakimi powinna się legitymować osoba opieku-
jąca się pacjentami czy osobami z zaburzeniami psychicznymi powinny być: otwartość, sa-
moświadomość, wnikliwość (jak zaleca Debra Jackson i Louise o’brien), chęć sprawowania 
opieki, obiektywizm bez osądzania innych. 

pielęgniarki psychiatryczne, jak też osoby sprawujące opiekę nad osobami z zabu-
rzeniami psychicznymi, stają w swojej pracy przed wieloma wyzwaniami i bolączkami, 
na przykład związanymi ze społeczną stygmatyzacją chorych psychicznie, brakiem za-
ufania, wykluczeniem. Także zdobywanie środków i narzędzi niezbędnych w opiece, 
przełamywanie barier społecznych i mentalnych, radzenie sobie w trudnych sytuacjach 
i z trudnymi ludźmi, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych sytuują pracę pielęgniarek 
psychiatrycznych na krawędzi wytrzymałości nerwowej. Dlatego osoba podejmująca 
się opieki nad pacjentami psychiatrycznymi musi wykazywać swoisty hart ducha, talent 
dyplomatyczny , wytrzymałość fizyczną i psychiczną.

1 Pielęgniarstwo psychiatryczne. Problemy i kierunki rozwoju, oprac. k. usher, M. Grigg, 
Międzynar. rada pielęgniarek, pol. Tow. pielęgniarskie, bmw, 2010 [w:] http://www.ptp.na1.
pl/pliki/ICN/ICN_Piel_psychiatryczne_pl_2010.pdf.

2 na podst.: S. Elsom, The Mental Health Nurse, [w:] G. Meadows, b. Singh, Mental Health 
in Australia: Collaborative Community Practice, oxford university press, Melbourne 2001.
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należy zatem wytworzyć pewien rodzaj posłannictwa zawodowego i społecznego 
w relacjach i pracy z pacjentami psychiatrycznymi. Dodatkowo należy zwrócić uwagę 
na potrzebę szacunku, praktykowania chrześcijańskiej miłości bliźniego, motywowania 
i zachęcania pacjentów do różnych działań twórczych i odtwórczych (jak na przykład 
prace ręczne, sprzątanie itp.). pacjent psychiatryczny musi czuć, iż jest w kręgu zain-
teresowania, że opieka nad nim jest nadrzędną funkcja i rolą pielęgniarki i środowiska 
medycznego. pacjent psychiatryczny jest zatem przysłowiowym „oczkiem w głowie” 
personelu medycznego. pracownicy szpitali, domów pomocy społecznej, innych ośrod-
ków powinni okazywać żywe zainteresowanie stanem psychiki pacjenta, monitorować 
jego postępy w terapii, przeżywać razem z nim wzloty i upadki, stymulować pozytywny 
nastrój i energię. Absolutnie niedopuszczalne jest wszelkie, tak obecne w niektórych 
domach pomocy społecznej i szpitalach, narzekanie, czarnowidztwo, epatowanie ura-
zami jatrogennymi o negatywnych rokowaniach, czy chociażby okazywanie samą mi-
miką zniechęcenia, zmęczenia, niezadowolenia itp. pielęgniarka psychiatryczna ma na 
stałe „przyklejony” uśmiech na twarzy, promieniuje serdecznością, miłością, nie może 
sobie pozwolić na myślenie o sobie samej. Jej praca to służba realizowana z poświęce-
niem, troską i optymizmem. 

ogromne znaczenie udziału chorych w opiece wynika z bogactwa, a nierzadko ubó-
stwa emocjonalnego. pacjenci łakną ciepłego słowa, troski, zainteresowania, sami nie-
rzadko prowokują do kontaktu. kilkakrotnie włączany dzwonek przywołujący siostrę 
nie jest już dla nas uciążliwy, jest sygnałem, że pacjent potrzebuje większego zaintere-
sowania, troski, życzliwości. z radością więc powinniśmy biec do pacjenta i dziękować 
mu za ten sygnał, „głos wołającego na puszczy”. 

za ideał posłannictwa i opieki nad pacjentami obrałam św. Faustynę, która w swo-
im Dzienniczku (nr 163) zapisała:

„Dopomóż mi do tego, o panie, aby oczy moje były miłosierne, bym nigdy nie 
podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, ale upatrywała to, co 
piękne w duszach bliźnich, i przychodziła im z pomocą.

Dopomóż mi, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb bliź-
nich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich.

Dopomóż mi, panie, aby język mój był miłosierny, bym nigdy nie mówiła 
ujemnie o bliźnich, ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia.

Dopomóż mi, panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczyn-
ków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, na siebie przyjmować cięższe, 
mozolniejsze prace.

Dopomóż mi, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze śpieszyła z pomocą 
bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. prawdziwe moje od-
pocznienie jest w usłużności bliźnim.

Dopomóż mi, panie, aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi 
cierpieniami bliźnich. nikomu nie odmówię serca swego. obcować będę szczerze 
nawet z tymi, o których wiem, że nadużywać będą dobroci mojej…”.
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Tak postawione zadanie opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi przy-
nosi duchową radość i spełnienie, czego dowodem jest życie i świętość brata Alberta, 
wspomnianej św. Faustyny3 i wielu innych bezimiennych, którzy poświecili swoje ży-
cie dla bliźniego.  

oprócz tego ważnego duchowego aspektu opieki nad pacjentem, ważne jest 
również ich aktywizowanie we wszystkich typach i placówkach opieki, ale również ba-
czenie na zachowanie pacjenta, zwłaszcza gdy jest to pacjent agresywny, paranoiczny, 
z tendencjami samobójczymi. warto zatem przyswoić kilka umiejętności potrzebnych 
w kontakcie z pacjentem:

empatia,•	
życzliwe i spokojne podejście do pacjenta,•	
łagodny i spokojny tok mówienia,•	
unikanie zbyt długiego kontaktu wzrokowego,•	
zachowanie bezpiecznego dystansu do pacjenta,•	
kontrolowanie sytuacji i stanu zdrowia pacjenta,•	
zachowanie milczenia kiedy to potrzebne,•	
pozostawianie możliwości wyboru,•	
wysłuchanie,•	
korzystanie z pomocy innych pracowników,•	
postępowanie zgodnie z obowiązującymi w danej placówce procedurami, •	
w razie potrzeby, podanie leku na żądanie,•	
jeśli to wskazane zastosować odosobnienie•	 4.

warto zaznaczyć, iż przy diagnozowaniu choroby psychicznej samo jej postawie-
nie może być potężnym ciosem dla rodziny i samego chorego. współpraca z lekarzem 
jest tutaj bardzo ważna i odpowiednie ukierunkowanie stwarza szansę na pozytywne 
rokowanie. niekiedy nadopiekuńcze matki nie dopuszczają do świadomości tego, że 
ich dziecko jest chore psychiczne. Dlatego też personel pomocniczy musi z dyskrecją  
i uwagą podejść do środowiska, z którego wywodzi się pacjent, wytłumaczyć i spo-
kojnie zrelacjonować potrzeby pacjenta, warunki leczenia, psychoterapii itd., general-
nie stworzyć naturalną przestrzeń pomocy, bez epatowania negatywnymi czynnikami, 
efektami ubocznymi leczenia czy pesymistycznymi rokowaniami. Lepiej negatywny fakt 
przemilczeć, niż powiedzieć o jedno słowo za dużo.

natomiast w odniesieniu do różnych działań terapeutycznych pielęgniarka po-
winna wspierać i przygotować pacjenta do terapii, obserwować go podczas proce-
dury, pomagać po zabiegu i w powrocie na oddział lub do domu, wykazywać troskę 
o stan zdrowia i psychiki pacjenta, dokumentować wyniki. poza tym istotne w opie-
ce psychiatrycznej jest motywowanie pacjenta, wyrażanie empatii, unikania krytyki, 
podniesionego głosu, zdenerwowania, przede wszystkim zachęcanie do pozytywnej 

3  zob.: F. kowalska, Dzienniczek (nr 163), [w:] http://www.faustyna.pl/.
4 na podst.: k. usher, L. Luck, k. Foster, The patient as person, [w:] Psychiatric and mental 

health nursing, red. r. Elder, k. Evans, D. nizette, Elsevier publ., Sydney 2005, s. 259-378 i wła-
snej praktyki pielęgniarskiej.
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zmiany nastawienia, usuwanie przedmiotów, które mogłyby wykorzystać osoby z ten-
dencjami samobójczymi, wprowadzanie atmosfery spokoju i relaksu.

w działaniach arteterapeutycznych, aktywizacji twórczej i społecznej osób z zabu-
rzeniami pielęgniarka powinna spełnić rolę cienia, podążającego za pacjentem, dyskret-
nie współuczestniczyć w procesie twórczym, nie narzucając się ze swoją rolą. Dotyczy 
to także wolontariatu zaangażowanego w działania terapeutyczne. 

warto na zakończenie dodać, iż wolontariusze pragnący opiekować się pacjentami 
psychiatrycznymi powinni nabyć podstawowe umiejętności pielęgniarskie, o których 
wspomniałam powyżej, współpracować z personelem medycznym pod nadzorem leka-
rza czy psychoterapeuty prowadzącego. 

Uczestnicy wieczoru poezji w Związku literatów Polskich (Rubinstein Residence)  
z Domu Pomocy Społecznej (od lewej: dr Dariusz Piotr Klimczak, Romek, Wiesia,  

Basia, Maciej, Marysia, Kraków, 20 X 2013 r.)

Uczestnicy wieczoru poezji w Związku literatów Polskich (Rubinstein Residence)  
(od lewej: dr Dariusz Piotr Klimczak, goście z Domu Pomocy Społecznej: Romek, 

Wiesia, Basia, Maciej, Marysia), Kraków 20 listopada 2013 r.



100 

Trzy siostry
Tomik Jubileuszowy 
dedykowany Mieczysławie Klimczak,
Kazimierze Zimniak i Jolancie Jamry

IN
ST

YT
U

T 
W

YD
AW

N
IC

ZY
 •

 „
M

AX
IM

U
M

” 
KR

AK
Ó

W
–R

ZY
M

 20
13

iS
bn

 9
78

-8
3-

61
71

4-
96

-5

zapraszają na

WIECZÓR AUTORSKI
Leśna medytacja  
i inne utwory
wystąpi

DARIUSZ PIOTR KLIMCZAK
prowadzenie
MAGDALENA WĘGRZYNOWICZ-PLICHTA

z udziełem Gości Specjalnych 
– benefi cjentów projektu 
Fundacji „MAXIMUM” pt. „Jesteśmy. 
Aktywizacja twórcza i społeczna...” 
dotowanego przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

miejsce i czas medytacji

RUBINSTEIN RESIDENCE 
Kraków, ul. Szeroka 12 

20 listopada 2013 roku, godz. 18.00

ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH – ODDZIAŁ KRAKOWSKI
FUNDACJA „MAXIMUM”
RUBINSTEIN RESIDENCE

MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ


