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Kontakt terapeutyczny z osob¹ chor¹ na schizofreniê
Therapeutic contact with a person suffering from schizophrenia
IRENA NAMYS£OWSKA
Z Kliniki Psychiatrii Dzieci i M³odzie¿y Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

STRESZCZENIE
Artyku³ przedstawia osobiste refleksje autorki na temat kontaktu z osob¹ chor¹ na schizofreniê, odwo³uj¹c siê do cech tego kontaktu
wymienianych przez Kêpiñskiego oraz innych autorów, i umieszczaj¹c je w szerszej perspektywie filozofii dialogu. Przedstawione zosta³y
zasady tzw. pre-terapii oraz analiza przeniesienia i przeciwprzeniesienia powstaj¹cego w trakcie kontaktu z osob¹ chor¹ na schizofreniê,
a tak¿e jego znaczenie dla osobistego rozwoju osób pracuj¹cych z chorymi.
SUMMARY
The author presents her reflections on contact with those suffering from schizophrenia. Characteristics of this contact as outlined
by Kêpiñski and other authors are referred to in a broader context of the philosophy of dialogue. The principles of the so-called pre-treatment
are discussed. An analysis is presented of transference and counter-transference that develop in the course of contacts with a person with
schizophrenia, including their importance for the personal growth of those working with the patients.
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Artyku³ nie pretenduje do przedstawienia ca³okszta³tu
wiedzy na temat kontaktu z osob¹ chor¹ na schizofreniê, stanowi raczej próbê uporz¹dkowania osobistych refleksji stymuluj¹cych czytelników do w³asnych przemyleñ na ten temat.
Na pocz¹tku warto przez chwilê zastanowiæ siê nad tytu³em artyku³u. Co oznacza s³owo kontakt? Kontakt, od ³ac.
contactus  dotkniêcie, oznacza: stycznoæ, ³¹cznoæ. Zwi¹zek, za terapeutyczny  to oczywicie lecz¹cy, odnosz¹cy
siê do terapii. W dalszej czêci bêdê wiêc pos³ugiwaæ siê
metafor¹ lecz¹cego dotkniêcia staraj¹c siê pokazaæ, ¿e
lecz¹ce dotkniêcie dotyczy obojga uczestników spotkania, choæ w ró¿nym zakresie i w ró¿nym stopniu.
Pojêcie kontaktu terapeutycznego jest pokrewne pojêciu przymierza terapeutycznego. Pierwotnie, w rozumieniu
psychoanalitycznym [1, 2, 3], przymierze terapeutyczne
odwo³ywa³o siê do identyfikacji klienta z terapeut¹. Jednak¿e w ostatnich latach zakres rozumienia tego terminu
uleg³ poszerzeniu i definiuje ono te aspekty relacji pacjent-terapeuta, które umo¿liwiaj¹ wspó³pracê. Praktycznie nie
ma takiej teorii psychoterapii, która nie uwzglêdnia³aby
przymierza terapeutycznego jako warunku sukcesu terapii,
a tym samym jest ono traktowane jako wa¿ny, niespecyficzny czynnik zmiany [4]. Wielu badaczy procesu psychoterapii [5, 6] podkrela, ¿e nie wiadomo, czy na powstawanie przymierza terapeutycznego wp³ywa jeden czynnik czy
wiele, ani te¿ co dok³adnie dzieje siê miêdzy pacjentem
a terapeut¹, ¿e dochodzi do jego nawi¹zania. Z pewnoci¹
jednym z tych czynników jest zdolnoæ do nawi¹zania kontaktu, na któr¹ wp³ywaj¹ m.in. interpersonalne umiejêtnoci terapeuty, takie jak: empatia, socjalnoæ, zdolnoæ do
dostrzegania, dekodowania komunikatów pacjenta i jasna

komunikacja ze strony terapeuty. Te zdolnoci mog¹ dotyczyæ zarówno sfery werbalnej, jak i niewerbalnej. Wrócê
do tego zagadnienia omawiaj¹c cechy terapeuty pracuj¹cego
z osob¹ chor¹ na schizofreniê.
Pojêcie kontaktu z drugim cz³owiekiem, w tym tak¿e
z osob¹ chor¹ na schizofreniê, mieci siê tak¿e w szerszym
pojêciu dialogu, którym najszerzej zajmuj¹ siê filozofowie
dialogu, tacy jak: Rosenzweig [7], Buber [8], Levinas [9],
Stein [10], a w Polsce K³oczowski [11], Tischner [12] oraz
niew¹tpliwie Jan Pawe³ II [13]. Odniesienie siê do zagadnieñ filozofii dialogu wykracza poza ramy tego opracowania, zatrzymam siê jedynie na chwilê przy pogl¹dach Stein
[10]. Sformu³owa³a ona zasady filozofii wczucia siê
(niem. Einfühlung), która jest prób¹ opisania poznawania
drugiego cz³owieka. To poznanie dokonuje siê w pewnym
stopniu przez analogiê, poprzez odniesienie siê do naszych
podobnych, lub analogicznych odczuæ i dowiadczeñ, odwo³anie siê do w³asnych prze¿yæ. Wczucie siê w drugiego
cz³owieka wymaga wiêc przede wszystkim empatii, choæ
nigdy nie pozostanie ono do koñca mo¿liwe ani te¿ pe³ne.
Przytoczone tu krótkie z koniecznoci fragmenty teorii
wczuwania siê Stein wydaj¹ siê mieæ du¿e znaczenie dla
naszych dalszych rozwa¿añ o kontakcie z osob¹ chor¹ na
schizofreniê, tym bardziej, ¿e autorka podkrela³a tak wa¿ny
fakt, ¿e wczuwanie siê nie oznacza stawania siê jednym
z osob¹ pozostaj¹c¹ w kontakcie, wrêcz przeciwnie wymaga
ono zachowywania w³asnego Ja.
Psychiatrzy, psycholodzy, pielêgniarki, wszyscy spotykaj¹cy siê z osob¹ chor¹ na schizofreniê staraj¹ siê dotkn¹æ
istoty Jej prze¿yæ, dotrzeæ do Jej wiata, a potem, jeli jest
to mo¿liwe, przywróciæ pacjenta naszemu realnemu wiatu.
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Profesor Kêpiñski tak pisa³ w swojej ksi¹¿ce o schizofrenii:
P³aszczyzna psychologiczna w leczeniu schizofrenii, jak siê zdaje,
odgrywa rolê wa¿niejsz¹ ni¿ siê ogólnie przyjmuje. Wprawdzie
przesadne s¹ twierdzenia zagorza³ych zwolenników psychoterapii,
¿e schizofreniê mo¿na wyleczyæ wy³¹cznie t¹ metod¹ i ¿e metody
leczenia somatycznego s¹ zbyteczne, nie trzeba jednak popadaæ
w drug¹ skrajnoæ i leczenie ograniczaæ do metod biologicznych.
Chory na schizofreniê jest cz³owiekiem, który odci¹³ siê od normalnego wiata i znalaz³ siê w wiecie innym, schizofrenicznym.
Zadaniem psychiatry jest sprowadziæ go z powrotem do wspólnego wiata, tzw. normy psychicznej [14].

Dla Kêpiñskiego cechami kontaktu z pacjentem, warunkuj¹cym zbli¿enie psychiatry do pacjenta i odwrotnie, s¹:
bezporednioæ stosunku lekarza do chorego, atmosfera
ciep³a, szacunek, wolnoæ, szczeroæ.
Koniecznoæ pozostawania przez lekarza bezporednim
wi¹¿e Kêpiñski z lêkiem chorych przed wszelkiego rodzaju
maskami i ze swoistym na nie uczuleniem. Podkrela, ¿e
dlatego w³anie pacjenci lubi¹ dzieci, poniewa¿ s¹ one bezporednie, czuj¹ siê wiêc z nimi bezpiecznie. Ka¿dy z psychiatrów, a przynajmniej wiêkszoæ, znajdzie w swojej
praktyce zawodowej przyk³ady, jak szybko za³o¿ona maska
zosta³a rozszyfrowana przez pacjenta, na pozór sprawiaj¹cego wra¿enie, ¿e nie wie, co siê wokó³ niego dzieje.
Z kolei, koniecznoæ atmosfery ciep³a w relacjach wynika ze swoistej percepcji rodowiska spo³ecznego jako
obcego, wrogiego i zagra¿aj¹cego oraz z braku ciep³a
w dzieciñstwie. St¹d taki nacisk na rekonstrukcjê tzw. prawid³owego rodowiska macierzyñskiego. Czêsto ³atwiej
jest to osi¹gn¹æ macierzyñskiej pielêgniarce ni¿ lekarzowi,
kryj¹cemu siê za swoim autorytetem zawodowym, który
w przeciwieñstwie do chorób somatycznych i nerwic wydaje siê nie odgrywaæ wa¿niejszej roli w relacji z chorym
na schizofreniê. Jak s³usznie podkrela Kêpiñski, hierarchia
wartoci chorych jest odmienna i nie zaimponuje mu, ¿e
kto jest profesorem czy docentem [14].
W tej czêci pogl¹dy Kêpiñskiego zbli¿aj¹ siê do pogl¹dów wielu psychoanalityków, mówi¹cych o koniecznoci
pomieszczenia (ang. holding  trzymaæ na rêkach) pacjenta w relacji terapeutycznej. Wszak to w³anie matka
trzyma na rêkach swoje dziecko. Oczywicie, ¿e pomieszczenie emocji pacjenta jest warunkiem koniecznym w ka¿dym procesie psychoterapii, jednak ze wzglêdu na charakter
uczuæ pacjentów chorych na schizofreniê i ich deprywacje
wczesno-dzieciêce (niezale¿nie od tego w czym upatrywalibymy ich przyczyn), w schizofrenii staje siê to szczególnie wa¿ne. To rodowisko terapeutyczne, które wg Kêpiñskiego jest tak wa¿ne w procesie terapii, zbli¿a siê w sposobie opisu do ogarniaj¹cego rodowiska (ang. holding
environment) Winnicota [15] lub macierzystej, pomieszczaj¹cej funkcji (ang. mother containing function) Biona [16].
Szacunek dla pacjenta (respekt, z ³aciny re  ponownie,
specio  patrzê, spogl¹dam)  to w gruncie rzeczy pozwolenie pacjentowi byæ sob¹, akceptowanie go, ale jednoczenie widzenia w nim cz³owieka, pod mask¹ choroby. I jeszcze jeden cytat z Kêpiñskiego: Trzeba spojrzeæ na jego
wiat z podziwem i szacunkiem. Ten wiat jest mo¿e dla
nas dziwny, zaskakuj¹cy, czasem mieszny, a jednak ma
w sobie co wielkiego, jest w nim zmaganie siê cz³owieka
z samym sob¹ i z w³asnym otoczeniem, szukanie w³asnej
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drogi, jest to wiat, w którym przejawia siê to, co najbardziej
w cz³owieku ludzkie [14]. Wymaga to oczywicie wielkiego wysi³ku, aby us³yszeæ poprzez objawy i zaburzone
zachowanie to, co rzeczywicie pacjent chce nam powiedzieæ i pozwoliæ zobaczyæ. Nie zawsze to siê nam udaje.
Kolejnym czynnikiem terapeutycznym jest wedle Kêpiñskiego wolnoæ  dla niego schizofrenia jest wybuchem
wolnoci. Odradza wt³aczanie pacjenta na si³ê w normalny
wiat, zalecaj¹c raczej ukazanie pewnych wartoci w nim
tkwi¹cych oraz przekonanie chorego, ¿e dowiadczenie
psychozy, czêsto bardzo bolesne, do pewnego stopnia uczyni³o go bogatszym.
I wreszcie ostatnim warunkiem kontaktu terapeutycznego z chorym na schizofreniê jest szczeroæ. Dowiadczenia
kontaktu z chorym na schizofreniê w pe³ni potwierdzaj¹
szczególne uczulenie pacjentów na najmniejsze choæby
k³amstwo ze strony lekarza psychiatry, nieszczeroæ intencji,
któr¹ chorzy traktuj¹ jak zdradê. Dlatego lepiej jest uczciwie mówiæ pacjentowi prawdê, nawet jeli ryzykujemy
wybuch agresji lub gniewu, wymagaj¹cy czasami u¿ycia
przemocy  dotyczy to np. hospitalizacji wbrew woli lub
podawania leków wbrew woli pacjenta. Nie ma gorszej rzeczy jak oszukanie pacjenta, mówienie mu o wyjedzie na
konsultacje zamiast do szpitala psychiatrycznego, informowanie, ¿e pobyt to tylko kilka dni koniecznych celem wykonania badañ. Rodziny pacjentów, podobnie jak profesjonalici, czasami uciekaj¹ siê do tych dezinformacji w dobrze
pojêtym interesie pacjenta, aby oszczêdziæ mu np. kompromitacji w miejscu zamieszkania lub w pracy. Jednak rana,
jak¹ jest dla chorego na schizofreniê k³amstwo, d³ugo siê
nie goi i wielokrotnie pacjenci mówili otwarcie ju¿ w okresie dobrego samopoczucia, ¿e woleliby nawet najbardziej
drastyczn¹ przemoc, byle nie czuæ siê ok³amanym.
W³aciwie, mo¿na by poprzestaæ na wymienieniu tych
piêciu warunków kontaktu terapeutycznego z chorym na
schizofreniê  jeli bêdziemy ich przestrzegaæ, mamy szansê na stworzenie relacji terapeutycznej, która dla obu stron
 chorego i jego lekarza, mo¿e staæ siê wa¿nym dowiadczeniem. Spróbujmy jednak rozwin¹æ te krótkie, wstêpne
rozwa¿ania.
Proponowane przez Kêpiñskiego cechy relacji terapeutycznej z osob¹ chor¹ na schizofreniê przypominaj¹ za³o¿enia niedyrektywnej terapii Rogersa [17], tzw. terapii skoncentrowanej na kliencie. Jest to tym dziwniejsze, ¿e zwykle
przywyk³o siê zak³adaæ, ¿e terapia Rogersa jest skuteczna
w odniesieniu do stosunkowo dobrze funkcjonuj¹cych pacjentów o neurotycznej problematyce. Najwiêkszym zwolennikiem tej formy terapii, nazwanej pre-terapi¹, jest
Prouty [18], który proponuj¹c modyfikacjê terapii Rogersa
s¹dzi, ¿e jego wariant terapii lokuje siê w fenomenologicznej tradycji psychiatrii siêgaj¹cej do Jaspersa [19] i Husserla
[20]. Uwa¿a on, ¿e istnieje 5 podstawowych sposobów reflektowania kontaktu z osob¹ g³êbiej zaburzon¹, w tym tak¿e
chor¹ na schizofreniê. S¹ to refleksje: sytuacyjne, dotycz¹ce ekspresji twarzy, komunikacji s³owo  za s³owo, mowy
cia³a i te, które ju¿ uprzednio okaza³y siê skuteczne. Pozwalaj¹ one nawi¹zaæ terapeutyczny kontakt z chorym na jego
poziomie ekspresji i s¹ na tyle konkretne, aby pasowaæ
do schizofrenicznego stylu poznawczego.
Pierwsza grupa pozwala przywracaæ stopniowo kontakt
z rzeczywistoci¹ i polega na komentarzach terapeuty na
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temat zdarzeñ w bezporednio otaczaj¹cej pacjenta rzeczywistoci. Kolejne dotycz¹ wyrazu twarzy pacjenta, która wg
Proutyego s³u¿y ekspresji uczuæ nie zawsze wiadomych,
np. Wygl¹da Pan smutno, lub Miênie ¿uchwy ma Pan
napiête. Trzecia grupa to reflektowanie z pozoru niezrozumia³ych, alogicznych lub wrêcz rozkojarzonych wypowiedzi pacjenta: s³owo  za s³owo. W czwartym typie refleksji
terapeuta komentuje zachowanie siê cia³a pacjenta, a w pi¹tym  niespecyficznym, po prostu powtarza te refleksje,
które okaza³y siê skuteczne. Opisy tej terapii s¹ imponuj¹ce, choæ trudno wyobraziæ sobie ich przydatnoæ na co
dzieñ, jeden bowiem z opisów dotyczy 12 godzinnego procesu kontaktu z pacjentem, który doprowadzi³ do wyprowadzenia go z katatonii.
Ta technika przypomina nieco pracê z dzieæmi autystycznymi metod¹ Kaufmana [21, 22], sta³ej obecnoci
z dzieckiem i ci¹g³ego pod¹¿ania za jego zachowaniem oraz
raczej zapomnian¹ ju¿ technikê kontaktu z chorym na schizofreniê Rosena [23]. Prouty zak³ada, ¿e ja chorego na schizofreniê to tzw. ja pre-ekspresyjne i ¿e rol¹ terapeuty jest
jego ujawnienie poprzez specyficzny kontakt, a nastêpnie
umo¿liwienie pacjentowi rozwoju i przejcia do stadium ja
ekspresyjnego i umo¿liwienie tym samym rozpoczêcia psychoterapii. Podkrela on, ¿e jest to kontakt w pe³ni intuicyjny, odwo³uj¹cy siê do empatii terapeuty i w pe³ni niedyrektywny, a wiêc mimo odrêbnoci mieszcz¹cy siê w koncepcji
Rogersa. Ostatnio pojawia siê coraz wiêcej prac badawczych potwierdzaj¹cych skutecznoæ tego rodzaju kontaktu
terapeutycznego nie tylko z osobami chorymi na schizofreniê, ale tak¿e z osobami w ró¿nych stadiach otêpienia.
Wielu terapeutów psychoanalityków pracuj¹cych z chorymi na schizofreniê potwierdza obserwacje Proutyego,
dotycz¹ce wagi niewerbalnego lub prewerbalnego kontaktu
z tymi osobami. Jeden z wybitniejszych psychoanalityków
Rosenfeld [24] uwa¿a, ¿e dla nawi¹zania prawid³owego
kontaktu z chorym na schizofreniê, konieczne jest zrozumienie jak wiele z tego kontaktu przebiega na poziomie niewerbalnym w postaci prostych ruchów, zmian postawy cia³a, wyrazu twarzy. Co wiêcej, czêæ niewerbalnej ekspresji
pacjenta przebiega na poziomie trudnym do wykrycia poprzez zmys³y wzroku i s³uchu terapeuty, dziêki czemu staje
siê ona ulotna i trudna do zdefiniowania, a terapeuta bardziej podatny na proces projekcji ze strony pacjenta.
Z kolei Searles [25], psychoanalityk, pracuj¹cy psychoterapeutycznie prawie wy³¹cznie z chorymi na schizofreniê
podkrela podstawow¹ wagê relacji terapeutycznej dla dalszych losów pacjenta, relacji, któr¹ nazwa³ terapeutyczn¹
symbioz¹. Ta nazwa bardzo obrazowo oddaje wszystkie
prymitywne cechy takiej relacji: jej symbiotyczny charakter, interakcyjnoæ, diadycznoæ. Inni, tacy jak Langs [26]
podkrelaj¹ z kolei, ¿e w procesie s³uchania ka¿dego z pacjentów, a zw³aszcza tych bardziej zaburzonych, konieczne
jest odniesienie siê do dwu poziomów. Jeden to poziom zawieraj¹cy treci wiadome dotycz¹ce prze¿yæ pacjenta, jego
reakcji, niepokojów i spostrze¿eñ. Drugi to poziom niewiadomych procesów, z którym jako musimy wejæ w kontakt, aby nasz¹ relacjê uczyniæ bardziej znacz¹c¹.
Do wszystkich wy¿ej wymienionych cech kontaktu
z chorym na schizofreniê pozwolê sobie dodaæ trzy, które
s¹ wynikiem mojego w³asnego dowiadczenia: cierpliwoæ,
ciekawoæ i pokorê. Oczywicie nie dotycz¹ one wy³¹cznie
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chorych na schizofreniê, ale z pewnoci¹ w przypadku tych
w³anie pacjentów, oraz innych o g³êbszym stopniu zaburzeñ s¹ one niezwykle przydatne. Cierpliwoæ, to cecha
nies³ychanie przydatna w kontaktach z innymi, zw³aszcza
z dzieæmi, wiedz¹ o tym najlepiej rodzice i nie ma potrzeby
szerzej j¹ definiowaæ.
Cierpliwoæ w kontakcie z osob¹ chor¹ na schizofreniê
 to w pewnym sensie czekanie na to, kiedy bêdzie ona
gotowa do kontaktu, to skupienie siê na wszelkich jego
przejawach, pojawiaj¹cych siê czasami bardzo sporadycznie. Schizofrenia jest z pewnoci¹ chorob¹ przewlek³¹  dla
takich chorób mamy mniej cierpliwoci, mimo ¿e w³anie
w odniesieniu do nich jest ona bardzo potrzebna. Trudnoæ
zdobycia siê na cierpliwoæ jest tak¿e wzmacniana wymaganiami wspó³czesnej medycyny nie odbiegaj¹cymi od wymagañ wspó³czesnych czasów  wymagañ szybkich skutków terapii, ograniczenia czasu powieconego pacjentom,
czy wreszcie polegania na badaniach dodatkowych i ró¿nych testach. Nie bez powodu pojawiaj¹ siê pomys³y skonstruowania badania komputerowego, które zast¹pi rozmowê oraz oczekiwania testów czy skal, które pozwol¹ nam
zmniejszyæ subiektywnoæ naszego odbioru pacjenta i jej
wp³ywu na proces diagnostyczny. Nie ma pewnie w tych
oczekiwaniach nic z³ego pod warunkiem, ¿e nadal bêdziemy chcieli pozostawaæ w dialogu z osob¹ chor¹.
Ciekawoæ, to z kolei otwarcie na drugiego cz³owieka,
utrzymywanie sta³ego zainteresowania tym, co ma nam do
zaoferowania. Jako wa¿ny wymiar funkcjonowania terapeuty rodzinnego zosta³a zaproponowana przez terapeutê
rodzinnego Cecchina [27], jako zasada zaciekawienia. Zasadê ciekawoci autor ten umieszcza w obszarze tzw. nauki
estetycznej, to jest takiej, która zogniskowana na ciekawoci odrzuca próby kierowania ludmi. Cecchin ponadto
podkrela, co wydaje siê szczególnie wa¿ne w odniesieniu
do psychiatrii, ¿e zaciekawienie oraz estetyczne zainteresowanie wzorcem rodzi szacunek w sposób bardzo podobny do tego, w jaki szacunek wytwarza poczucie zaciekawienia i estetyki. S¹dzi on, ¿e interesujemy siê ludmi,
zdarzeniami, ideami czy zachowaniami, które szanujemy
i odwrotnie  szanujemy je, jeli nas ciekawi¹. Ciekawoæ
pobudza nas tak¿e do widzenia wielu znaczeñ, pozwala byæ
nastawionym na odkrywanie ró¿nych punktów widzenia, na
s³uchanie i s³yszenie ró¿nych historii czy te¿ narracji. Rozmowa staje siê taka, jak polifoniczna muzyka. Przeszkadza
w niej zbytnie przywi¹zanie do teorii, czêsto powoduj¹ce,
¿e mamy wra¿enie ¿e wszystko wiemy, to za zabija nasz¹ ciekawoæ. Czêsto te¿ postawienie w³aciwej diagnozy,
to w³anie ju¿ wiem co mu jest, zabija lub przyt³umia nasz¹ dalsz¹ ciekawoæ.
I wreszcie pokora, to przyznanie siê do faktu, ¿e druga
istota ludzka nie jest do koñca poznawalna, pozostaje
w Niej jaka czêæ zamkniêta na poznanie, podobnie jak
my sami do koñca nie znamy siebie. Co wiêcej, czêsto jako
lekarze staramy siê poznaæ chor¹ czêæ pacjenta, a przecie¿ zawsze poza chorob¹ pozostaje w nim du¿a czêæ zdrowa: pasje, zainteresowania, talenty, umiejêtnoci zawodowe.
Choroba na ogó³ nie niszczy wszystkiego, tylko nasz zawód
wymaga koncentracji na tym co dysfunkcyjne  choæ ostatnio zmienia siê to bardzo i coraz czêciej mylimy o rezerwach i zasobach cz³owieka chorego i jego rodziny. Po czêci ta niepoznawalnoæ drugiej osoby zwi¹zana jest z tym,
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¿e zarówno nasi pacjenci, jak i my sami podlegamy procesowi zmian w czasie, nie stoimy w miejscu. To, ¿e znamy
przesz³oæ i teraniejszoæ nie daje nam ¿adnej gwarancji
znajomoci przysz³oci. O pokorze bolenie przypomina mi
dowiadczenie samobójstwa pacjentki, którego nadal nie
rozumiem i nie wiem dlaczego nast¹pi³o w takim, a nie
innym momencie terapii, kiedy wydawa³o siê, zaryzykowa³abym, pewne, ¿e wszystko idzie ku dobremu.
Ale kontakt  to przecie¿ dwie osoby, chory na schizofreniê i psychiatra. Aby by³ to kontakt terapeutyczny, koniecznym jest, aby ka¿da z bior¹cych w nim udzia³ osób
przyczyni³a siê do pewnych zmian w dowiadczeniu drugiej,
aby owo lecznicze dotkniêcie, nie zawisa³o w powietrzu.
Uczestniczymy wiêc w tym kontakcie na równi z naszymi pacjentami. Warto tu przez chwilê zastanowiæ siê nad
dylematem, na jaki skazany jest lekarz psychiatra w kontakcie z pacjentem. Ten dylemat to koniecznoæ pogodzenia przymusu zbierania informacji od pacjenta, informacji
wymaganych w procesie diagnozy, a nawi¹zywaniem dobrego g³êbokiego kontaktu.
W d³u¿szym wymiarze czasu te dwa cele nie stoj¹ ze
sob¹ w sprzecznoci, a nawet dobry kontakt umo¿liwia
bardziej dok³adn¹ i precyzyjn¹ diagnozê, jednak kiedy siê
pieszymy, przewaga informacyjnego wymiaru rozmowy
z pacjentem z pewnoci¹ utrudnia, a czasami wrêcz uniemo¿liwia nawi¹zanie z nim kontaktu, który by³by lecz¹cym dotkniêciem.
Wiele zale¿y od wizji pacjenta, jak¹ w sobie nosimy.
Messer [28] wyró¿nia kilka wizji: tragiczn¹, romantyczn¹,
komiczn¹ i ironiczn¹. Mylê, ¿e ka¿dy z nas z ³atwoci¹
odszuka w sobie, która z nich przewa¿a, ³atwo to te¿ dostrzec w procesie superwizji. Wizje te nie s¹ sztywne i zmieniaj¹ siê w zale¿noci od pacjenta, a nawet w trakcie kontaktu z jednym i tym samym pacjentem. Jednak (choæ mogê
siê myliæ) s¹dzê, ¿e z powodu w³asnych dowiadczeñ i cech
osobowoci mamy tendencjê do przewagi jednej z tych wizji
nad innymi. Mo¿na tak¿e mieæ nadziejê, ¿e sporo m³odych
psychiatrów ma dwie pierwsze wizje chorego na schizofreniê: tragiczn¹ i romantyczn¹.
Aleksandrowicz [29] podkrela tak¿e, ¿e wiele stereotypów spo³eczno-kulturowych determinuje nasz sposób
prze¿ywania kontaktu z pacjentami. Jest on nawet zdania,
¿e w odniesieniu do schizofrenii szeroko pojête czynniki
zewnêtrzne bardziej determinuj¹ nasze przeciwprzeniesienie
ni¿ czynniki wewn¹trzpsychiczne. Z kolei Fensilver [30]
s¹dzi, ¿e w pracy z chorymi na schizofreniê lepiej pos³ugiwaæ siê terminem  ca³ociowe przeniesienie (ang. comprehensive countertransference) albo, jak Kernberg [31],
terminem  totalne przeciwprzeniesienie (ang. totalistic
countertransference). W odniesieniu do tych pacjentów
przeciwprzeniesienie jest bardzo skomplikowane i wieloaspektowe. Dopiero wziêcie pod uwagê tych wszystkich
aspektów reakcji terapeuty na osobê chor¹ mo¿e pozwoliæ
zrozumieæ i identyfikowaæ zachowania terapeuty w relacji.
W kontakcie z pacjentem psychotycznym przeciwprzeniesienie odgrywa szczególna rolê. Jest przede wszystkim
ród³em informacji o wewnêtrznym stanie pacjenta i jego
prze¿yciach, których czêsto nie jest on w stanie adekwatnie
opisaæ, oraz jest ród³em zmiany stanu pacjenta.
Wszyscy pracuj¹cy z osobami chorymi na schizofreniê,
zw³aszcza za ci, którzy uwzglêdniaj¹ rolê psychoterapii
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w leczeniu s¹ zdania, ¿e reakcje przeciwprzeniesieniowe  to
doznania g³êbokie, czêsto przykre, a zawsze bardzo intensywne. Dotycz¹ one uczuæ takich jak: depresja, z³oæ, agresja, pogarda, strach, poczucie bezwartociowoci i bezradnoci. Niektórzy psychoterapeuci pracuj¹cy z osobami
chorymi na schizofreniê, jak np. cytowany ju¿ Searles [25],
s¹ zdania, ¿e smutek, który czêsto odczuwamy w kontakcie
z chorymi, to przede wszystkim niezdolnoæ wspó³odczuwania innego, niezrozumia³ego wiata pacjenta.
Przede wszystkim si³a przeciwprzeniesienia w pracy
z chorymi na schizofreniê wi¹¿e siê z uniwersalnoci¹ podstawowego dla cz³owieka dylematu  bliskoæ grozi unicestwieniem, wch³oniêciem przez drug¹ osobê, a oddalenie
totaln¹ pustk¹. Ten dylemat prze¿ywamy wszyscy, choæ nie
w tak skrajnym wymiarze jak chory na schizofreniê. Znajduje on te¿ odbicie w procesie kontaktu z pacjentem, w jego
ambiwalentnym uczuciu wobec lekarza i procesie przybli¿ania i oddalania [32]. Mo¿na zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e
chory na schizofreniê porusza nas du¿o g³êbiej ni¿ relacje
z pacjentami z zaburzeniami nerwicowymi, choæ jestemy
do nich bardziej podobni. Mo¿e dziêki niemu dotykamy tej
czêci szaleñstwa, która zgodnie z twierdzeniem Biona
[16] jest w ka¿dym z nas. Dlatego te¿ bardziej siê przed
nim bronimy, a nasze reakcje przeciwprzeniesieniowe s¹ tak
silne i globalne [33].
Volkan [32] podkrela, ¿e osoby chore na schizofreniê,
szczególnie te g³êbiej zaburzone, identyfikuj¹ siê z osob¹
terapeuty, pozostaj¹c¹ z nimi w relacji, z funkcjami jego
ego. W ten sposób krucha struktura psychiczna zdobywa
pokarm, który j¹ wzmacnia i dlatego intensywna relacja z chorym na schizofrenie porównywana jest do procesu
od¿ywiania.
Wspomniany dylemat pomiêdzy przybli¿aniem a oddalaniem jako najbardziej charakterystyczna cecha kontaktu
lekarza z osob¹ chor¹ na schizofreniê zachodzi w kilku obszarach:
 miêdzy realnym a psychotycznym wiatem pacjenta,
 miêdzy pacjentem a jego chorob¹,
 miêdzy pacjentem i jego terapeut¹,
 miêdzy terapeut¹ a jego próbami zrozumienia wiata pacjenta.
Z drugiej jednak strony kontakt terapeutyczny, czyli
taki, z którego wynosz¹ korzyci obie strony, daje terapeucie szansê rozwoju. Wielu terapeutów ma wra¿enie, ¿e
trwaj¹ca wiele lat praca z chorymi na schizofreniê zmieni³a
ich w wielu aspektach, czyni¹c wra¿liwszymi na drugiego
cz³owieka, a przede wszystkim pozwoli³a poznaæ siebie,
czêsto w obszarach, do których czêsto nie mamy lub nie
chcemy mieæ dostêpu.
Postulowano te¿ istnienie trzech ról (obok podstawowej
roli pacjenta, ze wszystkimi jej atrybutami), jakie pe³ni pacjent wobec terapeuty [34]: roli terapeuta, roli partnera, roli
ród³a dowiadczenia egzystencjalnego.
Pacjent jako partner  kontakt z pacjentem psychotycznym mo¿e byæ jedn¹ z najbardziej prawdziwych relacji jaka
zachodzi pomiêdzy dwojgiem ludzi. Zmusza nas do prawdy, poniewa¿ pacjent nie toleruje ¿adnego fa³szu lub k³amstwa. Wielokrotnie przekona³am siê, ¿e niektóre moje zdania maj¹ce w swojej intencji wsparcie pacjenta, jeli nie
by³y do koñca prawdziwe, przynosi³y wprost przeciwny
efekt. Czasami pacjent nawet werbalnie zgadza³ siê ze mn¹,
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ale jaki gest, czasami spojrzenie potêpia³y mnie. Kontakt
z osob¹ chor¹ na schizofreniê uczy nas te¿ ofiarowywania
siebie drugiemu cz³owiekowi, wystawia na próbê nasz¹ terapeutyczn¹ omnipotencjê.
Pacjent jako terapeuta  uczy nas empatii polegania na
w³asnej intuicji, poprzez mechanizm projekcyjnej identyfikacji konfrontuje nas z ukrytymi aspektami naszej psychiki. Dziêki niemu musimy stale wzmacniaæ granice w³asnego
ja, aby zbyt ³atwo nie by³y naruszane przez pacjenta i aby
mog³y zawieraæ, przechowywaæ emocje pacjenta.
Pacjent jako ród³o g³êbokiego dowiadczenia egzystencjalnego  kontakt z pacjentem konfrontuje nas z wa¿nymi
pytaniami egzystencjalnymi dotycz¹cymi sensu istnienia,
cierpienia, samotnoci, ale tak¿e tolerancji odmiennoci,
innych wartoci. Chory, mimo swojej ciê¿kiej i przewlek³ej
choroby pozostaje czasami tak wolny i pe³en godnoci, ¿e
móg³by byæ dla nas i wielu innych wzorem.
W kontakcie z chorym na schizofreniê formalna wiedza, zw³aszcza wiedza diagnostyczna zawarta w wielu podrêcznikach, nie zawsze siê przydaje. Nawet najbardziej dowiadczeni psychiatrzy wielokrotnie doznaj¹ uczucia, ¿e
w tym spotkaniu musz¹ zdaæ siê na intuicjê, poczyniæ u¿ytek z empatii, pod¹¿aæ za pacjentem. Ale z kolei mo¿na te¿
s¹dziæ, ¿e po to wiêkszoæ z nas chcia³a byæ psychiatrami,
¿eby najwa¿niejszym narzêdziem pracy pozosta³ kontakt
z drugim cz³owiekiem. I wreszcie ostatni cytat z ksi¹¿ki
prof. Kêpiñskiego o schizofrenii: Gdy lepiej poznamy chorego, w jego prze¿yciach znajdujemy nieraz w³asne skryte
marzenia, t³umione uczucia, pytania, na które nie umielimy daæ odpowiedzi i które z czasem przesta³y nas nêkaæ.
Chory staje siê nam coraz bli¿szy, gdy¿ pomaga nam poznaæ lepiej samych siebie [14].
Poniewa¿ artyku³ dotyczy kontaktu z pacjentem psychotycznym ju¿ na samo zakoñczenie chcia³am przytoczyæ
fragment listu napisanego przez jednego z moich pacjentów, tak aby ostatnie s³owo nale¿a³o w³anie do pacjenta:
... zacz¹³em myleæ, ¿e to g³ównie kontakt z Pani¹ i terapia mog¹
mi pomóc, pojawi³a siê nawet idea, ¿e, delikatnie mówi¹c, terapia
farmakologiczna jest mniej wa¿na. Ale na szczêcie po kilku dniach
och³on¹³em i teraz mylê rozs¹dnie  podobnie jak Pani. Uwa¿am,
¿e oba rodzaje terapii s¹ równie wa¿ne. Czujê siê dziêki tej wiadomoci jakby odprê¿ony psychicznie (Rafa³, lat 19).
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