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apraszamy do lektury pierwszego numeru „Dobrego życia” – czasopisma tworzonego z myślą
o wszystkich, którzy chcą poprawić jakość swojego życia, zwłaszcza w wymiarze psychicznoemocjonalnym. Jak wiadomo bowiem, psychika ma wpływ na funkcjonowanie całego organizmu,
a więc nasze zdrowie zależy od tego, czy i jak umiemy sobie radzić w sytuacjach kryzysowych. Nie
musimy jednak być z tym sami – Centrum Zdrowia Psychicznego Wrocław-Psie Pole jest placówką
medyczną, która bezpłatnie pomaga ludziom w stanach choroby i zaburzeń emocjonalnych,
o czym przeczytacie w tekstach „Psychiatria przyszłości” i „Po prostu pomagamy”.
O tym, jak przebyte traumy wpływają na nasze obecne życie, opowiada psychotraumatolog
Adriana Tomusiak, wskazując, jak przebiega terapia dla osób z takimi problemami. Psychiatra
Anna Jarowicz, ordynator oddziału psychiatrycznego, obala mity na temat leczenia zamkniętego,
wyjaśniając, jak wygląda takie leczenie i kiedy jest potrzebne. Wywiad z terapeutką zajęciową
Agatą Rutkiewicz to okazja do odkrycia, jak duży wpływ terapeutyczny ma obcowanie ze sztuką,
realizowane m.in. w Klubie Pacjenta. Czym jest taki klub i jakie daje możliwości mieszkańcom
Wrocławia, mówi koordynatorka Klaudia Zakowicz. Grzegorz Wadowski opowiada o powstaniu
studia nagrań – pierwszego profesjonalnego studia w polskiej placówce medycznej. W CZP
odbywają się także warsztaty z kreatywnego pisania – relację z zajęć przedstawia Maciej Adamski.
Polecamy lekturę tekstów, które powstały podczas warsztatów.
Życzymy Państwu dużo zdrowia i pogody ducha!
Redaktor naczelna
Magda Wieteska
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Zmiany korzystne dla pacjentów
Opieka psychiatryczna we Wrocławiu, ale również na
Dolnym Śląsku i w całym kraju podlega dużym zmianom, zmianom korzystnym dla pacjenta. Idea jest
taka, żeby opiekę psychiatryczną zorganizować na
wzór ogólnych trendów w leczeniu, czyli odchodzenia od leczenia w szpitalach, leczenia stacjonarnego
i sięganie po takie metody terapii, które są bliżej pacjenta – opiekę środowiskową w miejscu zamieszkania, opiekę poprzez udział w terapii dziennej. To jest
ten kierunek, do którego zmierzamy. Aby leczenie
szpitalne, zamknięte traktowane było jako ostateczność i żeby robić wszystko, aby pacjent nie traﬁł na
oddziały szpitalne.
Centra zdrowia psychicznego są realizowane
w ramach pilotażu opieki psychiatrycznej Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Od
lutego 2022 r. działa Dolnośląskie Centrum Zdrowia
Psychicznego – nowa placówka medyczna dla dzielnicy Psie Pole. Ma ona inną ﬁlozoﬁę i inny sposób patrzenia na pacjenta niż w leczeniu zamkniętym; to
spojrzenie wielokompleksowe i z różnych perspektyw na pacjenta. W DCZP zaangażowani są nie tylko
lekarze, ale także psycholodzy, terapeuci zajęciowi,
pracownicy socjalni, trenerzy pracy. Dzięki takiemu
składowi oraz wieloaspektowości zespołu, który tu
pracuje, zwiększają się także możliwości pozyskiwania tych specjalistów na wrocławskim rynku pracy.
Docelowo taka forma wsparcia pacjentów, jaka
jest udzielana w DCZP, ma objąć teren całego Wrocławia. Sukcesywnie powstają nowe centra zdrowia
psychicznego, jest już decyzja o uruchomieniu kolejnego. Planujemy, by od przyszłego roku realizować
ją w kolejnych punktach na terenie miasta, tak żeby
cała populacja mogła z tego skorzystać.
Fot.: Archiwum UMWD

Z CZP korzysta coraz więcej osób!
Pierwsze wizyty (wzrost średnio o ok. 65 wizyt
miesięcznie w stosunku do okresu przed
Centrum):
Luty – 150 wizyt,
Marzec – 195 wizyt,
Kwiecień – 175 wizyt,
Maj – 185 wizyt,
Czerwiec – 184 wizyty.
Wizyty w poradni ogółem – lekarskie,
psychologiczne, psychoterapeutyczne (wzrost
średnio o ok. 200 wizyt miesięcznie w stosunku
do okresu przed Centrum):
Luty – 1007 wizyt,
Marzec – 1060 wizyt,
Kwiecień – 1186 wizyt,
Maj – 1113 wizyt,
Czerwiec – 1194 wizyt.

Oliwia Kozak
Kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego Wrocław-Psie Pole

Psychiatria przyszłości
Bez lęku, strachu i stygmatyzacji, z pełnym zaangażowaniem, w atmosferze dialogu oraz zrozumienia –
tak wyglądać ma psychiatria XXI wieku.
Nie da się ukryć, że w psychiatrii to człowiek
leczy człowieka, tu nie ma potrzeby na skomplikowanie procedury, sale operacyjne czy roboty. Tu umysł
leczy umysł. Gdy złamiesz rękę, ortopeda założy gips,
być może operacja z użyciem śrub, ale co zrobić gdy
to umysł jest „złamany”? Nie da się założyć gipsu,
stentu czy wykonać operacji. Nie da się zapomnieć

krzywdzących słów, traumatycznych obrazów, nie
słyszeć miażdżącego natłoku myśli. Tu z pomocą
może jedynie przyjść człowiek – pełen empatii, zrozumienia i gotowy do niesienia pomocy. Tak właśnie
wygląda praca w Centrum Zdrowia Psychicznego
Wrocław Psie Pole. Staramy się tworzyć miejsce, gdzie
będziemy mogli nawiązać relację z naszymi podopiecznymi – bezpieczną przystań na wzburzonym
morzu życia.

Grzegorz Prigan
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego sp. z o.o.

Po prostu pomagamy
Staraliśmy się o to jako spółka ponad trzy lata. I wreszcie się udało – w ramach pilotażu utworzyliśmy Centrum Zdrowia Psychicznego w dzielnicy Psie Pole,
którym obejmujemy całą dorosłą populację dzielnicy.
Z pomocy można korzystać bezpłatnie, bez skierowań, bez kolejek i to wszystko w ramach publicznych
usług ﬁnansowanych z NFZ.
Leczenie psychiatryczne zmienia się w Polsce
z izolacyjnego na środowiskowe. Środowiskowe
oznacza, że w ramach naszych punktów zgłoszeniowo-koordynacyjnych można regularnie korzystać
z wizyt u psychologa i psychiatry, uczestniczyć w psychoterapii indywidualnej lub grupowej, a nawet korzystać z leczenia domowego w ramach wizyt
mobilnych.
Nasza opieka środowiskowa to jednak więcej niż
tylko leczenie – to także wszechstronna pomoc i edukacja w sprawach niezbędnych do powrotu do życia
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codziennego. W ramach Centrum organizujemy szereg aktywności środowiskowych, a także współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, aby lepiej
zrozumieć potrzeby naszych podopiecznych.
Chcemy, aby mieszkańcy dzielnicy Psie Pole, niezależnie od tego czy doświadczyli kryzysu psychicznego czy też nie, tworzyli razem z nami Centrum.
Prowadzimy mnóstwo zajęć terapeutycznych i edukacyjnych – m.in. z pomocy psychoonkologicznej
i psychotraumatologicznej, arteterapii, muzykoterapii, kreatywnego pisania, udzielamy pomocy prawnej, mamy też własne studio nagrań. Tak szeroka
oferta daje możliwości prawie każdemu mieszkańcowi dzielnicy, który znajdzie u nas aktywności dopasowane do swoich potrzeb.
Chcemy, aby jak najwięcej wrocławian mogło
powiedzieć, że wiodą „dobre życie”.

Zdrowy senior to bezpieczny senior
– relacja z warsztatów
Seniorzy to grupa najbardziej narażona na potencjalnych oszustów. Oszukani, okradzeni często
popadają w stany apatii, depresję. W Centrum Zdrowia Psychicznego Wrocław-Psie Pole odbyły
się warsztaty prawne związane z bezpłatnym ubezpieczeniem ochrony prawnej seniorów.
Szklarek tłumaczyła, czym jest Ubezpieczenie
Ochrony Prawnej, które zapewnia pomoc, gdy potrzebna jest porada lub interwencja prawnika, ponieważ ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione koszty
porady prawnej oraz ewentualnego postępowania
przedsądowego lub sądowego. Wyjaśniała, kiedy
można z niego skorzystać, jak zgłosić potrzebę skorzystania z ubezpieczenia i jakie będą potrzebne dokumenty.
W czasie warsztatów prowadząca zwracała
uwagę na sytuacje prawne, które zdarzają się w życiu

bezpłatnego grupowego ubezpieczenia seniorów
oprócz funkcji edukacyjno-informacyjnej miał na
celu zapewnienie im ochrony prawnej. Warsztaty zorganizowała i sﬁnansowała Fundacja Popieram Dolny
Śląsk, której prezesem jest Grzegorz Prigan. Fundacja
opłaciła także składkę dzięki wsparciu ﬁnansowemu
ze strony Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju.
W majowych zajęciach wzięło udział około 15
osób. Prelegentka aplikantka adwokacka Ewelina

codziennym np. z zakresu prawa karnego – oszustwa,
nękanie czy prawa cywilnego – zalanie mieszkania,
niedotrzymanie umów i radziła, jak w takich sytuacjach działać.
Dzięki przystąpieniu do ubezpieczenia sytuacje
prawne z życia codziennego można konsultować
z prawnikami bezpłatnie, a co za tym idzie, seniorzy
będą mogli czuć się bezpieczniej.

Fot.: Maciej Adamski

Oﬁarami przestępców stają się nie tylko starsi, samotni ludzie, ale także osoby na co dzień aktywne w lokalnym środowisku, które poddają się manipulacji
i ostatecznie dają się okraść. Pozbawieni ostatnich
oszczędności wstydzą się powiedzieć o tym bliskim.
Zostają sami z dużym problemem, nie tylko ﬁnansowym. Zaczynają bać się ludzi, izolować. A stąd już niedaleka droga do depresji.
Mimo tak dużej skali oszustw brak jest wszechstronnej pomocy prawnej w zakresie zwalczania nieuczciwych oszustów z rynku. Dlatego też projekt

5

Grzegorz Wadowski

Terapia dźwiękiem
w profesjonalnym studiu nagrań
Centrum Zdrowia Psychicznego Wrocław-Psie Pole jest pierwszą w Polsce placówką medyczną
z własnym studiem nagrań, w którym pacjenci poznają możliwości własnego głosu oraz będą
nagrywać piosenki i inne materiały audiowizualne. Z Grzegorzem Wadowskim, który prowadzi
terapię dźwiękiem w Klubie Pacjenta, rozmawia Magda Wieteska.
Jak doszło do powstania studia?
O pomyśle utworzenia studia nagrań dźwiękowych
przy Centrum Zdrowia Psychicznego dla wrocławskiej dzielnicy Psie Pole dowiedziałem się pod koniec
lutego 2022 r. Zadano mi wtedy pytanie: „Jakie ele-

menty są niezbędne do stworzenia w pełni funkcjonalnego studia nagrań dźwiękowych?”. „To jest bardzo
proste, ponieważ aby stworzyć takie studio potrzebne są jedynie trzy elementy, a mianowicie: odpowiednie miejsce, trochę pieniędzy, oraz
doświadczenie poparte wiedzą” – odpowiedziałem.
Następnie zapytano mnie, czy umiałbym przygotować takie studio i ile czasu by to zajęło. I to był ten
moment, od którego zaczęła się moja przygoda ze
studiem nagrań CZP.
Powstał więc pomysł i osoba, która podjęłaby się
jego realizacji – czyli Pan. Co było dalej?
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Niebawem pojawiłem się we wskazanym miejscu
i tam na dobry początek otrzymałem do dyspozycji
pomieszczenie na niskim parterze w budynku przy
ul. Ks. Bończyka 11-13. Pomieszczenie miało powierzchnię około 10 m2, gładkie białe ściany, podłogę błyszczącą jak lustro i dwa niewielkie okna
wychodzące na ogród, za którym znajduje się ruchliwa ulica Kasprowicza oraz wyraźnie słyszalne odgłosy dochodzące ze strzelnicy wojskowej Akademii
Wojsk Lądowych. Pomyślałem, że trzeba się będzie
sporo natrudzić, aby zaadaptować wspomniane pomieszczenie, które ma spełniać pokładane w nim nadzieje. Pomimo początkowych drobnych trudności
prace związane z akustyczną adaptacją zostały wykonane dość sprawnie, zgodnie z naszymi pomysłami i oczekiwaniami. Wszystkie ściany wyposażono
w panele akustyczne, podłogę wyłożono miękką wykładziną, okna zasłonięto kotarami, przygotowano
mobilne ekrany akustyczne i zamontowano kilka
drobnych, ale istotnych elementów polepszających
akustykę, takich jak pułapki basowe i suﬁtowe kasetony 3D. Zwykły stół o prostokątnym blacie, który początkowo był jedynym meblem w pokoju, został
w przeciągu kilku godzin prac stolarskich odpowiednio obudowany i, jak za dotknięciem czarodziejskiej
różdżki, stał się w pełni funkcjonalnym stanowiskiem
pracy realizatora dźwięku. Można powiedzieć, że bardzo ładnie nam to wyszło. Mówię „nam”, ponieważ
wszystkie prace adaptacyjne zostały wykonane przez
świetną ekipę techniczną DCZP.
W studiu nagrań potrzebny jest specjalistyczny
sprzęt. Jak poradził Pan sobie z tym zadaniem?
Jako że jestem człowiekiem czynu, od razu zabrałem
się do pracy, przeszukując liczne strony internetowe
sklepów, składów i magazynów sprzętu estradowego

nasze godzinne spotkanie udało mi się zarejestrować.
Moim gościom opowiedziałem, jaka misja przyświeca naszym działaniom, jak będzie funkcjonowało
studio, co zamierzamy tu nagrywać i jak to się będzie
technicznie odbywać. Lila była pierwszą odważną,
która powiedziała kilka słów o sobie oraz zaśpiewała
zapomnianą piosenkę z dzieciństwa. Dowiedziałem
się przy okazji, że Lila pisze wiersze i jednym z jej marzeń jest zarejestrowanie swojej twórczości w formie
poetyckiego audiobooka. Kolejną osobą zainteresowaną studiem jest Jerzy, który chciałby spróbować
swoich sił jako DJ, ale chwilowo brakuje mu informacji i pomocy w realizacji swoich planów. Jesteśmy już
umówieni na kolejne spotkanie i nagranie przez Lilę
jej pierwszego autorskiego wiersza, natomiast z kolegą Jerzym zapoznamy się z możliwościami programu komputerowego Virtual DJ, dedykowanemu
osobom chcącym zajmować się miksowaniem muzyki. Mamy również pomysł nagrania ścieżki lektorskiej do przygotowanych wcześniej materiałów

Fot.: Maciej Adamski (2)

i studyjnego. Okazało się, że rynek oferuje bardzo szeroką gamę interesującej nas elektroniki. Na szczęście
nie musiałem długo zastanawiać się nad tym, jakie
wyposażenie jest niezbędne do naszego studia, ponieważ koncepcję opracowania toru fonicznego do
realizacji nagrań dźwiękowych od dawna miałem
w głowie. Natomiast w tyle głowy miałem również
słowa pani Oliwii Kozak, kierowniczki Centrum, która
poprosiła mnie, abym zamawiał sprzęt jedynie dobrej
jakości, znanych i sprawdzonych marek, ponieważ
studio będzie jedną z ważniejszych wizytówek naszej
placówki, dlatego musi spełniać podstawowe parametry akustyczne oraz być profesjonalnie wyposażone. No i oczywiście miała rację, bo przecież nie na
darmo jest kierowniczką!
Dzisiaj nasze studio dysponuje: mikserem ZED14
Allen&Heath z interfejsem audio USB, studyjnym
oprogramowaniem DAW Samplitude PRO X6, posiadamy mikrofony dynamiczne i pojemnościowe, mini
kabinę nagraniową, profesjonalne monitory bliskiego
pola, mobilny stereofoniczny rejestrator dźwięku Tascam, a niebawem przybędzie cyfrowa kamera video
do rejestracji ﬁlmów. Wszystkie realizacje tak w formie
audio jak i video będą rejestrowane i opracowywane
na nowym laptopie, w który również zostało wyposażone studio.
Studio już działa. Jak jest wykorzystywane w odniesieniu do pacjentów?
„… i pamiętaj, chcesz być zdrowy, nie zaniedbuj swojej głowy...” – to fragment tekstu piosenki „Mów otwarcie o problemach”, która będzie towarzyszyć
kampanii informacyjnej o Centrum. Piosenka utrzymana w klimacie hiphopowego funky została nagrana, zrealizowana elektronicznie i zmasterowana
w naszym studiu, dlatego można powiedzieć, że jest
pierwszym materiałem, który opuścił studio CZP.
Można posłuchać jej pod linkiem: https://gazetawroclawska.pl/terapia-dzwiekiem-w-studio-nagrancentrum-zdrowia-psychicznego-we-wroclawiu-przyul-bonczyka-1113/ar/c14-16426561
Już podczas pierwszej wizyty podopiecznych
Klubu Pacjenta zauważyłem, jak bardzo spodobał się
gościom niekonwencjonalny wystrój pomieszczenia,
a także jego profesjonalne wyposażenie. Kiedy dowiedzieli się, że jest to jedyne w Polsce studio nagrań
w placówce opieki zdrowotnej przygotowane specjalnie dla nich, poczuli się wyróżnieni i w pewien
sposób dumni z faktu, że mają możliwość korzystania
z niego na co dzień. Pierwsze realizacje zrobiłem „po
cichu”, podczas jednej z wizyt członków Klubu. Przed
ich przybyciem włączyłem wszystkie mikrofony i całe

ﬁlmowych z wycieczek po Wrocławiu. Oczywiście
głosów lektorskich do ﬁlmów użyczą nasi pacjenci.
Mam nadzieję, że już niebawem nasze studio stanie
się wizytówką Centrum Zdrowia Psychicznego, a przy
okazji moje wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu edukacji medialnej z pewnością
zaowocuje kolejnymi interesującymi nagraniami.
W zaufaniu dodam, że mamy zamiar przedstawić niektóre zrealizowane u nas nagrania do emisji w jednej
z wrocławskich rozgłośni radiowych.
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(Nowe) życie po traumie
Przeżyli tak wiele dramatycznych wydarzeń, że nie widzą dalszego sensu życia. Gdy traﬁają na
terapię, zaczynają się otwierać, a potem inaczej postrzegać siebie i relacje z innymi. Adriana Tomusiak, psycholog, psychoonkolog i psychotraumatolog w rozmowie z Magdą Wieteską mówi
o tym, jak wygląda pomoc ludziom, którzy doświadczyli traumy.
Dla kogo przeznaczona jest pomoc psychotraumatologiczna?
Dla osób, które doświadczyły silnie stresujących sytuacji, były uczestnikami wypadku, klęski żywiołowej,
napadu, gwałtu czy przemocy i w rezultacie mogą
borykać się z wieloma dolegliwościami, takimi jak:
problemy ze snem, stany lękowe, problemy z koncentracją, rozpamiętywanie traumatycznego wydarzenia. Często towarzyszą im też natrętne myśli
i zachowania, poczucie winy, wstyd, zaburzenia odżywiania, stany depresyjne i myśli samobójcze. Pacjenci mają trudność z utrzymywaniem relacji
z innymi ludźmi, są rozdrażnieni, miewają napady złości lub agresji, koszmary senne.
Psychotraumatolog pomaga ludziom po przejściu ciężkich życiowych sytuacji, czyli traum różnego
rodzaju, z różnych okresów życia: dzieciństwa, okresu
dojrzewania, dorosłości. Do najczęstszych wydarzeń
traumatycznych należą dramatyczna śmierć bliskiej
osoby, również samobójcza, molestowanie seksualne, długotrwała przemoc, porzucenie przez rodziców. Nierzadko zdarzają się też traumy po
wypadkach komunikacyjnych i uwaga – dotyczą nie
tylko bezpośrednich oﬁar, ale także świadków wypadku. Ludzie boją się wsiadać do auta, a o jeździe
nie ma mowy.
Jak pomagasz wyjść z traumy takim osobom?
Najczęściej stosuję metodę pozwalającą pacjentowi
oswoić strach przed stawieniem czoła problemom
mającym swoje korzenie w traumatycznych przeżyciach. Podczas kolejnych sesji krok po kroku pomagam pacjentom przezwyciężyć dręczące ich obawy
i powrócić do normalnego życia. Wspólnie wracamy
wspomnieniami do chwil i wydarzeń, które stały się
przyczyną zaburzeń lękowych. Konfrontujemy się
z tymi wspomnieniami, ale już w bezpiecznych warunkach, w których pacjent może nabrać do nich odpowiedniego dystansu. Czasami pracujemy poza
gabinetem, tam gdzie możemy znaleźć się w najbar-
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dziej naturalnych warunkach nawiązujących do dawnych, nieprzyjemnych wydarzeń. Pacjent z moją pomocą nabiera odwagi i siły, aby w przyszłości
samodzielnie móc żyć pełnią życia. To taka praca
w realu, na żywo, gdy pacjenci podczas terapii przetwarzają jeszcze raz traumatyczne wydarzenia. Jeśli
na przykład ktoś bardzo się boi przejechać przez
most, to terapeuta jedzie za nim. Najpierw jednak
proponuję, aby pacjent wsiadł do samochodu i zanotował na skali 0–100, jak się czuje, tylko siedząc
w aucie. A potem jak się czuł po spędzeniu w samochodzie np. 40 minut. Pacjenci mówią, że najpierw

„Ważnym punktem terapii jest
również trening oddychania”
ich lęk sięgał 90 jednostek, a później, że te emocje
spadły do 40. Takie sesje in vivo prowadzę na zewnątrz, poza budynkiem.
Co jeszcze się dzieje na terapii?
Po pierwsze dbam o edukację pacjenta na temat reagowania na traumę. Pozwala mu to lepiej zrozumieć
swoją sytuację i pomaga we współpracy. Ważnym
punktem terapii jest również trening oddychania.
W czasie treningu oddychania oddycham razem
z pacjentami, żeby wiedzieli, jak sobie poradzić, gdy
przyjdzie ten ścisk w żołądku. I potem mówią mi:
„Wow, robiłem, to naprawdę działa, pomaga!”.
Czasami pacjenci przychodzą z jakimiś dolegliwościami, zupełnie nie wiążąc ich z wydarzeniami
z przeszłości. Dopiero w wyniku rozmowy uświadamiają sobie, że mają nieprzepracowane bolesne
wspomnienia sprzed lat. Przypominają je sobie, opowiadając o nich bardzo obrazowo. Wtedy właśnie zaczynamy pracę metodą, która fachowo nazywa się
metodą przedłużonej ekspozycji.

Niejednokrotnie ludzie przychodzą nie z pojedynczą traumą, ale z wieloma, taką traumę nazywamy „złożoną”: opowiadają o jednym wydarzeniu
traumatycznym, a po dwóch, trzech spotkaniach
okazuje się, że tych wydarzeń było w ich życiu więcej.
Gdy zaczynają pracować nad najświeższą traumą,
nagle wychodzą wspomnienia z pozostałych, jednej
sprzed kilku lat, innej sprzed kilkunastu. Mówią:
„Strasznie dużo przeszedłem w swoim życiu, już
sobie nie poradzę, to jest nie do udźwignięcia”. U części osób efekty traumy utrzymują się znacznie dłużej
niż u pozostałych i przybierają charakteru przewlekłego, co utrudnia im codzienne życie. Pojawiają się
nawracające obrazy z traumatycznych
wydarzeń. Pacjent zaczyna cierpieć na
zespół stresu pourazowego, który
trzeba przepracować.
Jak długo trwa praca z osobą, która
doświadczyła traumy?
Zazwyczaj trwa od 10 do 12 sesji. Pacjenci są najpierw edukowani, co to
jest PTSD, później wyjaśniam im, na
czym polega metoda przedłużonej
ekspozycji wyobrażeniowej, in vivo.
Psychoedukacja jest bardzo istotna,
żeby pacjenci wiedzieli, co się dzieje
w danym momencie terapii, na danym
etapie. Czasem, przy kilku przejściach
traumatycznych, terapia trwa dłużej.
Mam pacjentkę, której dzisiejsza
radość życia upewnia mnie w przeświadczeniu, że warto pomagać. Przez
kilka lat szukała pomocy. Pracowałyśmy półtora roku nad wieloma traumami z dobrym efektem i dziś bardzo
się cieszę jej szczęściem. To są najcudowniejsze momenty mojej pracy,
gdy widzę, że udało się pomóc.
Trzeba wykazać się dużą empatią, wyrozumiałością, wsparciem. Bardzo ważne jest nawiązanie więzi
terapeutycznej i gdy się zasłuży na zaufanie pacjentów, to oni coraz bardziej otwierają się. Bo ci ludzie
są w kryzysie, a spotkania bywają bardzo emocjonalne, jest dużo emocji, płaczu. Nie bez znaczenia jest
też miejsce, w którym z nimi pracuję. W Centrum
Zdrowia Psychicznego czują się bardzo dobrze i bezpiecznie. Jeden z pacjentów powiedział, że tu pracują
anioły, a nie ludzie.
Pracujesz nie tylko z indywidualnymi pacjentami,
ale stworzyłaś też grupę ludzi po przeżytych traumach.

Z osobami, z którymi prowadzę indywidualną terapię
raz w tygodniu, stworzyliśmy grupę wsparcia psychospołecznego, która spotyka się raz w miesiącu. Na
początku zapytali mnie, czy będą musieli się odzywać. Powiedziałam, że nie, że tylko wtedy, gdy będą
mieć taką potrzebę. Przygotowałam się mocno do
tego pierwszego spotkania, ale… nie musiałam nic
robić. Wszyscy mówili! Tak się otworzyli! Pacjenci powiedzieli, że są bardzo zadowoleni. Bo ludzie potrzebują wspólnoty, wsparcia społecznego. Wbrew
pozorom osobom po takim traumach jest bardzo
trudno się otworzyć. Zgłaszają poczucie beznadziei,
twierdzą, że są do niczego, nic im nie wychodzi, całe

Fot.: Maciej Adamski

„To są najcudowniejsze
momenty mojej pracy,
gdy widzę, że udało się
pomóc”

życie im się zawaliło. Ale mają wielką potrzebę, by to
zmienić. I ta potrzeba ich przywiodła właśnie tutaj,
i dziś są zachwyceni tym fantastycznym miejscem. To
wyjątkowi, cudowni ludzie, którzy zmagali się z brakiem wsparcia od najbliższych, odrzuceniem przez
przyjaciół bądź sami ich odrzucili. Dowiedzieli się
z mediów o naszym Centrum przy Bończyka i przyszli
tutaj. Wydawało im się, że są u kresu i przyszli po
pomoc. A potem nastąpił ten przełomowy moment,
po piątej, szóstej sesji, gdy zobaczyłam, że zaczynają
odzyskiwać wiarę w siebie. Najcudowniejsze jest to,
że możesz im uświadomić, że ich życie ma sens, że
jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia, tyle do zobaczenia, że mogą też pomóc innym.
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Maciej Adamski

Kreatywnie walczyć z emocjami
– relacja z warsztatów
Różny wiek, różne przeżycia. Tym, co łączy uczestników zajęć Kreatywnego pisania, jest chęć
spojrzenia na swoje trudne emocje i przeżycia z odleglejszej perspektywy.
nych dla nich zdjęciach i w kreatywny sposób budują
historie na bazie obrazów.
W trakcie jednej z gier ruchowych uczestnicy
zajęć mówili, jak lubią spędzać czas i następnie zamieniali się miejscami z osobami o podobnych preferencjach. Z czasem próbowano prześcigać się
w wymyślaniu coraz bardziej nietypowych upodobań, a nieśmiałe osoby nabierały pewności siebie
przez wspólne zainteresowania. Przyjazna atmosfera
jest podtrzymywana przez prowadzącą, dziennikarkę
i pedagoga-andragoga mgr Magdę Wieteskę. „Podoba mi się sam akt pisania, różnorodność zadań
i pomysłów pani prowadzącej zajęcia” – mówi mi
jedna z uczestniczek. Uczestnicy chwalą także rozładowujące napięcie działanie takich spotkań – warto
więc sprawdzić, ile kreatywności jest w stanie z nas
wykrzesać proste opowiadanie historii.

Fot.: Maciej Adamski (2)

Przyszedłem na jedno z takich spotkań. Pomimo
dużej różnorodności uczestników warsztatów nie
mogę oprzeć się wrażeniu, że bariery między nimi już
dawno runęły. Podczas zajęć opowiadają oni o waż-
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Magda Wieteska

Historie z kart
Uczestnicy zajęć z Kreatywnego pisania układali opowieści na podstawie trzech wybranych
kart metaforycznych. Nie było łatwo, ponieważ w historiach należało dodatkowo zawrzeć słowa
niezwiązane z tematyką kart: „fryzjer, Adaś, żelazko”.
Jak się udało? Zapraszamy do lektury!
Autorki: Agata, Patrycja
Przygoda słońca
Fryzjer Adaś wczesnym porankiem zobaczył zmartwione słońce. Zapytał, czemu jest smutne. Słońce powiedziało, że nie ma na kogo świecić, bo wszyscy
schowali się pod parasolami, pomimo że nie ma
deszczu. Adaś wytłumaczył, że wszyscy poszli do Wesołego Miasteczka. Słońce posmutniało jeszcze bardziej, bo też chciało się tam znaleźć. Na to pomysłowy
Adaś za żetony kupił żelazko i zaproponował, żeby
słońce na chwilę się zarumieniło. Uradowane słońce
świetnie bawiło się na karuzeli. W tym czasie duże
mrówki walczyły ze sobą o blask słońca, która odbijała
góra złota. Słońce przypadkiem zobaczyło toczącą się
bitwę, obraziło się i schowało się za chmurami. Od tej
pory w mieście panował mrok. Pomimo trudności fryzjer zaoferował smutnym ludziom blask ze swoich luster.
Autorki: Basia, Karolina
Szkolna miłość
Adaś od dziecka lubił grać w szachy. Gdy dorósł, poznał Kasię, również utalentowaną szachistkę. Codziennie spotykali się na partyjkę w klubie szachowym. To
tam rozkwitło między nimi uczucie, które zaowocowało decyzją o ślubie.
Trwały przygotowania do uroczystej ceremonii,
zaproszono wielu gości, którzy hojnie obdarowali nowożeńców prezentami. Adama najbardziej ucieszył
spory plik banknotów, a Kasię – nowoczesne żelazko,
które samo prasowało i maglowało. Nie znosiła prasować, a sama myśl o tej czynności wywoływała
u niej niepohamowaną odrazę.

Wesele było bardzo udane, zabawa trwała do
białego rana, państwo młodzi i goście doskonale się
bawili. Nic nie zapowiadało nadchodzącej katastrofy.
Kilka dni po weselu Kasia spotkała w „Biedronce”
swoją szkolną miłość. Był nią Grzegorz – dobrze zbudowany i nieziemsko przystojny fryzjer renomowanej
galerii, a zarazem zdobywający popularność jako
gospodarz programu telewizyjnego, poświęconego
sekretom życia erotycznego mistrzów nożyczek.
Kasia, gdy tylko ujrzała Grzegorza w sklepowej alejce,
stanęła jak zaczarowana. Uległa urokowi i umówiła
się z Grzegorzem na randkę, a ściślej rzecz ujmując,
sama ją zaproponowała. Nie poznawała samej siebie,
nie mogła powstrzymać rosnącego w niej uczucia.
Wyłączyła swój rozsądek i pozwoliła się prowadzić instynktowi. Marzyła tylko o Grzegorzu i jego nożyczkach. Spotkali się nazajutrz i było jak dawniej, jak
w szkole – lekko, przyjemnie, romantycznie. Zupełnie
inaczej niż z nudnym, analitycznym i poukładanym
do bólu Adamem.
Adam dowiedział się o brzemiennym w skutki
spotkaniu w „Biedronce”. Urządził Kasi dziką awanturę,
podczas której poszły w ruch nowe talerze i szklanki.
Po tym wybuchu kompletnie się załamał, stawał się
coraz bardziej smutny, aż w końcu popadł w depresję.
Jak potoczy się ich przyszłość? Czy do siebie
wrócą? Tego nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że
Kasia, wyprowadzając się do Grzegorza, zabrała ze
sobą żelazko.
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Terapia zajęciowa
w Klubie Pacjenta „In Via”
Pani Agata Rutkiewicz w Klubie Pacjenta „In Via” przy CZP dla dzielnicy Wrocław-Psie Pole zajmuje się na co dzień prowadzeniem różnorodnych, atrakcyjnych zajęć z obszaru terapii zajęciowej. O tym, co daje taka szeroka oferta, mówi w rozmowie z Maciejem Adamskim.

Czym jest arteterapia i w jaki sposób oddziałuje na osoby z problemami emocjonalno-psychicznymi?
Terapia poprzez sztukę, czyli arteterapia,
łączy w sobie sztukę i działania terapeutyczne. Jej esencją jest proces
tworzenia, natomiast wiodący cel to
zaktywizowanie rąk, co wiąże się również z pobudzeniem półkul mózgowych.
Arteterapia posługuje się artystycznymi środkami do wyrażenia siebie i przepracowania trudności, z którymi klubowicz przychodzi
na terapię. Stanowi także istotny element komunikacji. Jej terapeutyczny charakter może przyczyniać się
do korygowania sposobu zachowania, odczuwania
i myślenia. Umożliwia także zaangażowanie sił ﬁzycznych, które doskonale wpływają na rozładowanie
emocji. Podczas warsztatów uczestnicy mają możliwość uzewnętrznienia własnych potrzeb, odczuć,
nawet lęku, co jest szczególnie ważne w odniesieniu
do osób, które mają trudności z wyrażeniem swoich
myśli i uczuć drogą werbalną. Obcowanie ze sztuką
pozytywnie wpływa na samopoczucie klubowiczów,
działa na nich odprężająco. A zróżnicowane zajęcia,
które proponujemy, m.in. kulinoterapię, ﬁlmoterapię,
biblioterapię, silwoterapię, wyjścia do muzeów i galerii pozwalają uczestnikom odkrywać i rozwijać ich
talenty.
Co dokładnie klubowicze robią na zajęciach?
Podczas pobytu w Klubie Pacjenta uczestnicy mają
możliwość korzystania z różnorodnych form terapii
zajęciowej. Są to m.in. malowanie, szkicowanie i kolorowanie mandali. Na zajęciach z rękodzieła artystycznego poznają techniki wyplatania ze sznurka, tworzą
makramy, kwietniki oraz wszelkiego rodzaju ozdoby.
Uczą się decoupagu, czyli ozdabiania przedmiotów
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z drewna, szkła czy metalu kolorowymi serwetkami, przyklejając je do nich, tak aby prezentowały się jak ręcznie malowane.
Czy trzeba mieć jakieś uzdolnienia
manualne, żeby brać udział w zajęciach?
Niezależnie od poziomu sprawności, uzdolnień manualnych czy
wieku każdy może uczestniczyć
w zajęciach Klubu Pacjenta. Nie są tu
najważniejsze walory artystyczne czy
wynik końcowy pracy, ale wiodącą rolę spełnia sam proces twórczy.
Czy zdarzają się przypadki, że terapia przeradza
się w zainteresowanie malarstwem czy rysunkiem?
Często bywa tak, że pacjenci odkrywają w sobie
nowe pasje i zainteresowania. Ktoś nie miał wcześniej
okazji, przestrzeni czy możliwości malować, pracować z gliną czy sprawdzić się w innych formach plastycznych i nagle odkrywa, że to mu sprawia
satysfakcję i przyjemnie wypełnia czas. Zdarza się
i tak, że udaje się wydobyć z uczestników ukryte
w nich zdolności, z których wcześniej nie zdawali
sobie sprawy.
Jak postrzega Pani pracę z pacjentami, co daje
Pani satysfakcję?
Mam w sobie wrażliwość na cierpienie drugiego
człowieka, chęć niesienia pomocy oraz towarzyszenia w rozwoju. To, że mogę pomagać innym, daje mi
ogromny ładunek pozytywnej energii i spełnienie.
Dlatego też praca z uczestnikami Klubu sprawia mi
dużą satysfakcję. Ma ona korzyści zarówno dla pacjentów, jak i dla mnie. Nie tylko ja ich czegoś uczę,
ale również oni są dla mnie inspiracją. Dzielą się ze
mną swoją cenną wiedzą, którą później możemy wykorzystać podczas naszych wspólnych spotkań.
Fot.: Archiwum Klubu Pacjenta

Klub Pacjenta „In Via” – tu dużo się dzieje!
Klub Pacjenta „In Via” przy Centrum Zdrowia Psychicznego na ul. Ks. N. Bonczyka 11-13 we Wrocławiu koordynowany jest przez Fundację Opieka i Troska. Oferta Klubu adresowana jest do osób
dorosłych, z doświadczeniem kryzysu psychicznego, zamieszkałych dzielnice Wrocław Psie Pole.

Klub działa codziennie, od poniedziałku do piątku,
w godzinach 10.00–15.00. To program wsparcia, który
umożliwia uczestnikom udział w działaniach o charakterze: terapeutycznym, edukacyjnym, aktywizacyjnym, informacyjnym. Jego celem jest wspieranie osób
w kryzysie psychicznym w ich samodzielności i niezależności w życiu codziennym, poprawa jakości życia
oraz aktywne wspomaganie w powrocie do zdrowienia. – Możemy pochwalić się szeroką ofertą zajęć z obszarów terapii zajęciowej (m.in. arteterapia, rękodzieło,
bajkoterapia, biblioterapia, muzykoterapia, kulinoterapia, ﬁlmoterapia z dyskusją, silwoterapia), psychoedukacji, edukacji medycznej, funkcji poznawczych.
Prowadzimy zajęcia rekreacyjno-sportowe, zajęcia
prowadzone przez samych klubowiczów na podstawie ich osobistych zainteresowań. Mamy też do zaoferowania indywidualne wsparcie psychologiczne
oraz grupę wsparcia prowadzoną przez psychologa,
szkolenia (np. z obszaru pomocy socjalnej), spotkania
ze specjalistami czy ciekawymi osobami, gry i zabawy,
kącik prasowy czy poetycki, a także cotygodniowe
wyjścia lub wycieczki. Z codziennych rozmów z Pacjentami dowiadujemy się, że najchętniej korzystają
oni w Klubie ze: spacerów, wyjść i wycieczek, kulinoterapii, gier, treningu funkcji poznawczych, ﬁlmoterapii czy zajęć plastycznych – mówi psycholog Klaudia
Zakowicz, koordynatorka Klubu.
Członkostwo w klubie jest bezpłatne. Wymaga
jedynie rejestracji osobiście bądź telefonicznie: 690
Fot.: Archiwum Klubu Pacjenta (2)

368 044. Minimum formalności: bez opłat i bez skierowania. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów z różnych dziedzin wsparcia, m.in.
psychologa, pedagoga, terapeutę zajęciowego, trenera pracy. Elastyczna struktura: możliwość udziału
w wybrane dni czy w wybranych zajęciach.
Zajęcia poza Klubem
Dla osób korzystających z terapii na Oddziale Dziennym Szpitala Psychiatrycznego, pracujących, wychowujących dzieci czy posiadających inne, liczne
zobowiązania mamy do zaoferowania zajęcia poza
Klubem w godzinach popołudniowych:
PONIEDZIAŁEK, 16:00–18:00: zajęcia w pracowni
artystyczno-integracyjnej (adres: Stara Piekarnia, ul.
B. Krzywoustego 310 a)
WTOREK, 16:15–19:15: warsztaty psychoedukacyjne (adres: Fundacja Opieka i Troska, ul. Kiełczowska 43 bud. 6)
ŚRODA (CO DRUGA!), 16:00–19:00:
ﬁlmoterapia/spotkania integracyjne (adres: Fundacja Opieka i Troska, ul. Kiełczowska 43 bud. 6)
CZWARTEK, 10:00–13:00: Warsztaty stolarskie
z Panem Adrianem (adres: ul. Litewska 20)
CZWARTEK, 15:15–16:45: zajęcia wielokulturowe
(adres: Fundacja Opieka i Troska, ul. Kiełczowska 43
bud. 6)
CZWARTEK, 17:00 – 19:00: Grupa wsparcia środowiskowego
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Jesteśmy po jednej stronie barykady
Pobyt na oddziale psychiatrycznym to najbardziej restrykcyjna forma leczenia, często owiana
tajemnicą i złymi skojarzeniami. O tym, jak naprawdę wygląda takie leczenie, w rozmowie
z Magdą Wieteską opowiada psychiatra Anna Jarowicz, ordynator I oddziału psychiatrycznego
całodobowego w DCZP we Wrocławiu.
Jak wygląda procedura przyjęcia do szpitala?
Są tu przyjmowani zarówno pacjenci, którzy chcą być
hospitalizowani, jak i osoby, które nie wyrażają na to
zgody. Zasady przyjęć bez zgody do szpitala określa
Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego i może
mieć to miejsce wyłącznie w sytuacji zagrożenia życia
pacjenta lub życia i zdrowia innych osób. Nadzór nad
takimi hospitalizacjami sprawuje sąd rodzinny, który
dwa razy w tygodniu kontroluje przyjęcia do szpitala,
to, czy lekarze postępują zgodnie z zasadami ustawy.
Pacjent występuje tu w charakterze świadka, sąd jest
jego sojusznikiem, będąc instytucją, która ma przestrzegać prawa i chronić wolności obywatelskich. To
warte podkreślenia, bo ludzie zwykle boją się sądów.
Z jakimi schorzeniami najczęściej traﬁają na oddział pacjenci?
Traﬁają tu tak naprawdę wszyscy. Zdarzają się osoby,
które nigdy wcześniej nie miały kontaktu z psychiatrą,
w ostrych stanach pierwszorazowego pojawienia się
choroby. Traﬁają też ludzie, którzy pomimo wieloletniego leczenia i znanego rozpoznania w pewnym
momencie czują się gorzej z różnych powodów, np.
odstawienia leków. Duży odsetek osób ma problem
z używkami, to problem, który nasilił się w ostatnich
latach, w szczególności uzależnienia od narkotyków.
Szacuję, że pacjenci uzależnieni stanowią od 30 do
50 procent wszystkich pacjentów, co świadczy o tym,
jak bardzo szkodliwe są te substancje dla zdrowia
psychicznego. Połączenie kilku niekorzystnych składników, predyspozycji genetycznej, czynników stresowych plus używki daje taką mieszankę, która często
powoduje pojawienie się choroby psychicznej.
Na oddziale są też osoby, które nie mają choroby
psychicznej w rozumieniu psychozy, ale znalazły się
w trudnej sytuacji, nie mają oparcia w bliskich i szukają tej pomocy w instytucji, która zapewni im trochę
opieki, bezpieczeństwa w takich kryzysowych momentach. Pracujemy nad rozwiązaniami, które pozwolą takim osobom poczuć się bezpiecznie już
poza szpitalem. Staramy się, żeby pobyt tutaj był
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możliwie jak najkrótszy, rzędu paru dni – aby pacjent
stanął na nogi i dowiedział się, gdzie jeszcze może
znaleźć potrzebne wsparcie.
Często zgłoszenie się do szpitala wynika z braku
wiedzy o tym, że są inne formy pomocy. Panuje takie
przekonanie, że nie da się w Polsce dostać do lekarza
specjalisty, w tym psychiatry, że na to się czeka latami.
Ludzie nie konfrontują się z rzeczywistością, boją się
zadzwonić do poradni, a tymczasem mogą usłyszeć,
że ta wizyta może się odbyć nawet jeszcze tego samego dnia.
Ta wiedza jest za mało rozpowszechniona, że
bez skierowania, bezpłatnie, bez kolejek można zarejestrować się do poradni zdrowia psychicznego
i uniknąć niedogodności związanej z pobytem
w szpitalu. Chociaż staramy się tworzyć tutaj dobrą
atmosferę i jak najmniej uciążliwości, to niestety
pobyt w każdym szpitalu wiąże się z tym, że nie ma
się własnej wanny, swojego ulubionego łóżka, że to
nie jest dom.
Jak długo pacjenci przebywają na oddziale?
Czas lecenia jest bardzo różny i uzależniony bezpośrednio od choroby, od rozpoznania. Bywają hospitalizacje, i to wcale nie tak rzadko, które trwają tylko
dobę, ponieważ po rozpoznaniu problemu udaje się
znaleźć rozwiązania, które nie wymagają pobytu
w szpitalu. I oby takich było jak najwięcej! Zdarzają
się też sytuacje, że farmakoterapia nie przynosi oczekiwanego efektu i pacjenci muszą pozostać w szpitalu nawet parę miesięcy. Średnia to 4 tygodnie przy
najpoważniejszych jednostkach chorobowych.
Pomimo tego, że jest to oddział z nazwy zamknięty, staramy się, żeby pacjenci mieli możliwość
wyjść na spacery i zajęcia poza oddziałem.
Jak wygląda taki zwykły dzień w szpitalu?
Każdy pacjent ma lekarza prowadzącego, z którym się
spotyka. Jest psychoterapia, która ma charakter oddziaływań interwencji kryzysowych, ponieważ w szpitalu brakuje warunków do prowadzenia takiej
prawdziwej psychoterapii opartej na pełnej swobo-

na zabieg do ortopedy i są wdzięczne, że udało im
się wreszcie uzyskać pomoc. To są często osoby
zbuntowane, w przekonaniu, że wszyscy są ich wrogami – rodzina, lekarze, personel. Staramy się walczyć
z takimi przekonaniami, pokazywać, że tak naprawdę
stoimy po jednej stronie barykady, a po drugiej jest
choroba, a nie człowiek.
Co się dzieje, gdy pacjent wychodzi ze szpitala?
Czy dostaje jakieś wskazówki co robić, gdy poczuje się gorzej?
Dążymy do wypracowania kompleksowego systemu,
gdzie pacjent ma możliwość kontynuowania opieki
i wsparcia po wyjściu z oddziału. Nie jest to absolutnie żadna przymusowa forma kontroli, wszystko
oparte jest na pełnej zgodzie i chęci pacjenta. Zachę-
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dzie wyrażenia własnej woli wyboru psychoterapeuty.
Są rozmowy wspierające, terapia grupowa, codzienna
terapia zajęciowa: biblioterapia, muzykoterapia, psychoedukacja, zajęcia plastyczne, zebrania społeczności wszystkich pacjentów. Od godziny 10 do 14 dzień
jest wypełniony zajęciami i spacerami. Po godzinie 15
odbywają się spotkania z psychologiem, który zaspokaja potrzeby rozmowy, wsparcia. Staramy się pracować na oddziale zespołowo, wymieniać się
pomysłami, pytać o zdanie innych osób, szukać rozwiązań, dyskutować – również wspólnie z pacjentem.
Bardzo pożądane jest to, aby pacjent od samego początku brał udział w podejmowaniu decyzji dotyczących jego leczenia. I jego zdanie zawsze jest brane
pod uwagę, choć nie zawsze da się postąpić zgodnie
z jego oczekiwaniami, ponieważ wiele schorzeń psychicznych przebiega z brakiem krytycyzmu. I czasami
z bólem serca musimy postępować wbrew woli danej
osoby, wierząc w to, że jest szansa, że za jakiś czas podziękuje. A takie sytuacje bardzo budują – gdy pacjent
początkowo jest bardzo przeciwny pobytowi w szpitalu i leczeniu, a w toku terapii zmienia punkt widzenia i bywa nawet wdzięczny za pomoc, za to, że udało
mu się wyjść na prostą.
Jak odczarować lęk i złe konotacje z lekarzem
psychiatrą, ze szpitalem psychiatrycznym?
Myślę, że ta ewolucja już następuje. Może ma właśnie
bardziej charakter ewolucji, a nie rewolucji, w której
następuje jakiś gwałtowny przełom. Dzięki temu, że
coraz więcej ludzi korzysta z porad psychiatrów, psychologów, opowiadają znajomym, że mają fajnego lekarza psychiatrę, że pomogło, że poradnie są ładnie
wyposażone i nie siedzi tam żaden brodaty Freud,
tylko miła pani lekarz albo młody, fajny pan doktor,
którzy rozmawiają swobodnie z pacjentem, nie traktują go z góry, próbują doszukać się źródła problemu
i jak najszybciej znaleźć rozwiązanie. Dokładnie tak
samo jak w przypadku przeziębienia czy nadciśnienia.
Jako lekarze nie robimy tabu z depresji, schizofrenii, z uzależnienia, mówimy o tym jak o normalnych kwestiach zdrowotnych.
Coraz więcej osób, w tym znanych, mówi o depresji, którą miało, o tym że korzystali z pomocy, że
warto się leczyć, że teraz inaczej widzą świat. To
dobry przekaz, też odczarowujący stereotypy na
temat schorzeń psychicznych.
Czy trudno się prowadzi oddział stacjonarny?
Na pewno te momenty, gdy udaje się pomóc, wynagradzają wszelkie trudy, choćby te, że często musimy
postępować wbrew woli pacjenta. Nasi pacjenci to
nie są osoby, które czekają wiele miesięcy w kolejce

camy do tego, żeby zgłaszać się do poradni i korzystać z tych ofert, które zapewniają wsparcie,
towarzystwo. Dajemy pacjentom listę klubów pacjenta, adres i telefon do poradni. Jeśli ktoś wyrazi
zgodę, to sama poradnia kontaktuje się z nim, przypominając o terminie wizyty, dopytując, czy wszystko
jest w porządku i starając się zachować tę ciągłość leczenia, która jest kluczowa w pierwszym okresie po
wyjściu ze szpitala, żeby utrzymać poprawę i dobre
samopoczucie.
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Bezpłatna infolinia:
502 203 202
Czujesz, że jesteś w kryzysie psychicznym?
Zadzwoń do nas albo przyjdź!
A jeśli nie możesz przyjść osobiście,
zespół mobilny
przyjedzie do Ciebie!

Dla mieszkańców
dzielnicy Wrocław-Psie Pole:
Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny nr 2
ul. Bończyka 11-13, 50-138 Wrocław
czynne: poniedziałek-piątek, godz. 8.00–18.00
tel.: 690 021 404
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