
POMARAÑCZOWE FORUM  1PA�DZIERNIK 2002 Remedium

Monika SajkowskaMonika Sajkowska

SystemSystem

N
as

z 
g
o
�æ

 �
 M

o
n
ik

a 
S

aj
ko

w
sk

a

I

FFForumorumorum
26

NASZ GO�Æ

PomarañczowePomarañczowe

POMARAÑCZOWE FORUM

Credo zawodowe: Mora³ bajki Ezopa: Sam sobie pomó¿,
a Bóg ci pomo¿e.

Lat 45, dr socjologii, adiunkt w Instytucie Stosowanych
Nauk Spo³ecznych UW, dyrektor Fundacji �Dzieci Niczyje�,
redaktor naczelny nowopowsta³ego kwartalnika �Dziecko
krzywdzone. Teoria, badania, praktyka.� Matka dwojga dzie-
ci: 19-letniego Piotra � studenta socjologii i 11-letniego Ada-
ma � ucznia V klasy.

Zainteresowania: literatura, film, ogród.
W problematyce przemocy � od 1993 roku.
Autor i wspó³autor programu � programów badawczych,

szkoleniowych i wydawniczych Fundacji Dzieci Niczyje oraz
programu �Dziecko pod parasolem prawa�.

Autor i wspó³autor publikacji, m.in. � �Co o nich wiemy?
Lekarze i pedagodzy o dzieciach krzywdzonych�, �Epide-
miologia i charakter zjawiska krzywdzenia dzieci w statysty-
kach i wynikach badañ naukowych�, �Jak organizowaæ sys-
tem pomocy dzieciom krzywdzonym. Poradnik dla zespo-
³ów gminnych i organizacji pozarz¹dowych�, �Child Sexual
Abuse in Poland� oraz wielu artyku³ów z zakresu socjologii
m³odzie¿y i problematyki krzywdzenia dzieci.

Jak pisali�my w majowym wydaniu Pomarañczowego Fo-
rum, w ci¹gu ostatnich lat przez polskie media �przetoczy³o siê�
kilka wyrazistych kampanii edukacyjnych poruszaj¹cych pro-
blem przeciwdzia³ania przemocy, w tym zw³aszcza tych jej form,
które dotykaj¹ dzieci. Przy ich okazji pojawi³y siê artyku³y i pro-
gramy telewizyjne podejmuj¹ce szczególnie trudny w¹tek wy-
korzystywania seksualnego.

Wyrazem rosn¹cego przekonania o potrzebie mówienia o
tych problemach, a tak¿e zwiêkszania zainteresowania spo³ecz-
nego ich obecno�ci¹ w codziennym ¿yciu jest trwaj¹ca od kilku
miesiêcy kampania �Z³y dotyk� .

Jej celem jest poinformowanie spo³eczeñstwa o tym, i¿ pro-
blem pedofilii dotyka dzieci czê�ciej ni¿ my�limy i niesie ze sob¹
powa¿ne konsekwencje zwi¹zane z ich rozwojem psychicznym.
Innym celem jest wyedukowanie rodziców w zakresie rozpo-
znania objawów molestowania dziecka przez pedofila.

Ca³emu przedsiêwziêciu patronuje Ewa Drzyzga � prowadz¹-
ca program �Rozmowy w toku� (TVN). Partnerami prasowymi
akcji s¹: �Newsweek� i �Super Express�. Z organizatorami wspó³-
pracuj¹ m.in. takie instytucje jak: Fundacja �Dzieci Niczyje�. Jej
dyrektor � Monika Sajkowska jest dzi� go�ciem Pomarañczo-
wego Forum.

Profesjonali�ci zaanga¿owani w opisywane przedsiêwziêcia
podkre�laj¹ nie tylko potrzebê zwiêkszania �wiadomo�ci i ak-
tywno�ci spo³ecznej dotycz¹cej rozwi¹zywania problemu prze-
mocy wobec dzieci, ale tak¿e coraz czê�ciej podkre�laj¹ po-
trzebê zorganizowania sprawnego systemu, dziêki któremu
mo¿liwe by³oby szybkie i skuteczne interweniowanie we wszyst-
kich uzasadnionych przypadkach.

Nasz go�æ � Monika Sajkowska powraca do tego w¹tku kil-
kakrotnie. Jak podkre�la, w Polsce taki system zaczyna dopie-
ro powstawaæ. O systemie mo¿emy mówiæ wtedy, kiedy w ka¿-
dym województwie czy gminie istnieje szereg specjalistycznych
instytucji, zdolnych do szybkiego reagowania na krzywdê dziec-
ka. (...) System to wspó³dzia³anie i interdyscyplinarno�æ pomo-
cy, gotowo�æ do wspó³pracy wszystkich osób, które maj¹ kon-
takt z dzieckiem lub s¹ powo³ane do opieki nad nim.

Mira Prajsner
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W jaki sposób powsta³a Fundacja �Dzieci
Niczyje� i czym siê zajmuje?

Powstanie Fundacji zainicjowa³a w 1990
roku Alina Margolis, cz³onek francuskiego Sto-
warzyszenia Lekarzy �wiata � Medecins du
Monde. Fundacja postawi³a sobie za cel pra-
cê interdyscyplinarn¹ w zakresie problematy-
ki krzywdzenia dzieci, tworzenie profesjonal-
nego systemu pomocy dzieciom w oparciu o
specjalistyczne placówki oraz odpowiednie
s³u¿by �wiadcz¹ce pomoc bezpo�redni¹.
Punktem wyj�cia do ukierunkowania zadañ
Fundacji by³a ocena skali zjawiska.

Uznali�my, ¿e w pierwszej kolejno�ci nale-
¿y rozpocz¹æ systematyczn¹ edukacjê pu-
bliczn¹ dotycz¹c¹ m.in. praw dziecka, jego
ochrony oraz specyfiki zjawiska. Dzia³anie to,
po blisko 10 latach istnienia Fundacji, znala-
z³o najpe³niejszy wyraz w ogólnopolskiej kam-
panii �Dzieciñstwo bez przemocy�, w której
Fundacja uczestniczy³a jako wspó³organizator
obok PARPA i Ogólnopolskiego Pogotowia dla
Ofiar Przemocy �Niebieska Linia�.

Drugim kierunkiem dzia³añ by³o wypraco-
wanie oferty szkoleniowej dotycz¹cej specyfi-
ki pomocy dziecku krzywdzonemu i budowa-
nia lokalnego systemu pomocy dla osób i s³u¿b
pracuj¹cych z dzieæmi. Do takiej grupy zali-
czyli�my pedagogów szkolnych, przedszkol-
nych, lekarzy i pielêgniarki, pracowników so-
cjalnych, pracowników wymiaru sprawiedliwo-
�ci oraz policjantów. Uruchomili�my tak¿e pro-
gram sta¿owy dla studentów kierunków psy-
chologicznych i pedagogicznych oraz program
badawczy i wydawniczy, program konsultacyj-
ny dla Europy �rodkowo-Wschodniej i pro-
gram �Dziecko pod Parasolem Prawa�.

Prze³omowym momentem w dzia³aniach
Fundacji by³o powo³anie w 1996 roku dwóch
placówek: Centrum Dziecka i Rodziny oraz
�rodowiskowego O�rodka Pomocy Dziecku i
Rodzinie �Pociecha�. Placówki te sta³y siê cen-
nym zapleczem dla realizacji naszych idei,
przyjaznym miejscem spotkañ z dzieæmi i oso-
bami potrzebuj¹cymi pomocy i wsparcia.

Jaki rodzaj pomocy �wiadczy Fundacja?

Oferta pomocy zale¿y od specyfiki zg³oszo-
nego przypadku. Sytuacje z³ego traktowania
dziecka najczê�ciej zg³aszaj¹ do placówek
Fundacji pedagodzy szkolni i przedszkolni,
pracownicy socjalni, psycholodzy z poradni
psychologiczno-wychowawczych, rzadziej
pracownicy s³u¿by zdrowia. Dzieci s¹ do nas
przysy³ane przez s¹dy w trakcie trwania inter-
wencji prawnej zwi¹zanej z krzywdzeniem
dziecka. Zg³aszaj¹ siê cz³onkowie rodzin, któ-
rzy przyprowadzaj¹ dziecko, poniewa¿ s¹ za-
niepokojeni pojawieniem siê zmian w jego

zachowaniu lub chc¹ zapobiec kryzysowej sy-
tuacji w rodzinie. Najrzadziej zg³aszaj¹ siê same
dzieci, co jest specyfik¹ tego typu placówek.

Prowadzimy wielotorow¹ pomoc dla dzie-
ci krzywdzonych i ich rodzin pocz¹wszy od
konsultacji psychologicznych i prawnych dla
cz³onków rodzin i profesjonalistów poprzez
ustalanie indywidualnej strategii pomocy
dziecku i jego rodzinie, prowadzenie terapii,
przes³uchanie dzieci. Opracowujemy diagno-
zê zg³oszonego przypadku w celu ustalenia
kierunków pomocy, tak¿e opinie s¹dowe na
zlecenie s¹dów.

W sytuacjach kiedy zagro¿one jest bezpie-
czeñstwo dziecka, podejmujemy interwencjê
przy wspó³pracy policji. Pracujemy równie¿ z
rodzicami. Nawet ci spo�ród nich, którzy s¹
sprawcami cierpienia dziecka, rzadko krzyw-
dz¹ je �wiadomie. Czêsto s¹ pogubieni w re-
lacjach z w³asnym dzieckiem i bezradni wo-
bec w³asnych k³opotów. Pokazanie im dróg
wyj�cia z sytuacji konfliktowej, edukowanie,
psychologiczne wsparcie przy równoleg³ej pra-
cy z dzieckiem, niekiedy rozwi¹zuje problem.

Pomoc prowadzona przez Fundacjê opie-
ra siê na trzech zasadach: choæ postaci¹ cen-
traln¹ jest dziecko, staramy siê pomagaæ ca-
³ej rodzinie; w procesie terapii uczestniczy
przynajmniej jeden z opiekunów, co jest nie-
zbêdne do poprawy sytuacji dziecka i po trze-
cie � pracujemy interdyscyplinarnie. Strategia
pomocy dziecku i rodzinie jest sum¹ dzia³añ
interdyscyplinarnego zespo³u profesjonalistów
dostosowanych do specyfiki przypadku.
Wspólne dzia³anie zespo³u gwarantuje trafne
postawienie diagnozy, okre�lenie potrzeb ro-
dziny i skuteczn¹ pomoc.

�wiadcz¹c pomoc dzieciom, przekonali-
�my siê, ¿e spo�ród grupy dzieci krzywdzo-
nych, ofiary wykorzystywania seksualnego
maj¹ najmniejsze szanse na uzyskanie profe-
sjonalnej pomocy. Dlatego w pewnym mo-
mencie naszej dzia³alno�ci uznali�my, ¿e Cen-
trum Dziecka i Rodziny bêdzie placówk¹ spe-
cjalizuj¹c¹ siê w pomocy dzieciom wykorzy-
stywanym seksualnie. I tak na 261 zg³oszeñ
dzieci, które pozosta³y w ubieg³ym roku pod
opiek¹ Centrum, 161 dotyczy³o wykorzystywa-
nia seksualnego.

Czy zjawisko przemocy wobec dzieci nasi-
la siê?

Nie jest ³atwo odpowiedzieæ na to pytanie,
poniewa¿ zjawisko krzywdzenia dzieci ze
wzglêdu na swoj¹ specyfikê, trudno rzetelnie
zdiagnozowaæ, szczególnie w przypadku wy-
korzystania seksualnego. Badania problemu
prowadzone s¹ od niedawna, a statystyki i re-
jestry przypadków pozostawiaj¹ wiele do ¿y-
czenia. S¹ jednak przes³anki, aby twierdziæ,

¿e problem ro�nie. Coraz wiêcej jest spraw z
art. 207 kk dotycz¹cego znêcania siê nad
cz³onkami rodziny. W ci¹gu 10 lat ich liczba
wzros³a ponaddwukrotnie. Trudno okre�liæ, czy
�wiadczy to o rosn¹cej skali przemocy w ro-
dzinie, czy te¿ wiêkszej gotowo�ci ofiar do
ujawniania problemu z uwagi na mo¿liwo�æ
otrzymania pomocy, czy te¿ spo³eczne przy-
zwolenie. Z³e traktowanie dzieci w rodzinach
mo¿e byæ skorelowane ze wzrostem pozio-
mu bezrobocia i ubóstwa oraz wynikaj¹cym
st¹d stresem doros³ych i potrzeb¹ odreago-
wania. Natomiast wzrost skali przestêpstw
dotycz¹cych wykorzystania seksualnego dzie-
ci, w tym równie¿ komercyjnego, mo¿e wi¹-
zaæ siê z wiêksz¹ dostêpno�ci¹ pornografii i
wynikaj¹cym st¹d anga¿owaniem dzieci w
kontakty zwi¹zane z prezentowaniem i produk-
cj¹ materia³ów pornograficznych. Skala zjawi-
ska prostytucji dzieciêcej z pewno�ci¹ wzro-
s³a w zwi¹zku z otwarciem granic. Uwa¿am
jednak, ¿e w odniesieniu do problemu krzyw-
dzenia dzieci nie mo¿na mówiæ o skokowym
wzro�cie skali zjawiska.

W 2001 roku Fundacja przeprowadzi³a
badania (Fluderska, Sajkowska, Problem
krzywdzenia dzieci, FDN, 2001), z których
wynika, ¿e 80 proc. doros³ych Polaków do-
�wiadcza³o w dzieciñstwie kar fizycznych, bli-
sko 5 proc. z nich to ofiary powa¿nej przemo-
cy fizycznej a 14 proc. dozna³o ró¿nych form
wykorzystywania seksualnego.

Czy w Polsce istnieje system pomocy dzie-
ciom krzywdzonym?

Taki system zaczyna dopiero powstawaæ.
O systemie mo¿emy mówiæ wtedy, kiedy w
ka¿dym województwie czy gminie istnieje sze-
reg specjalistycznych instytucji, zdolnych do
szybkiego reagowania na krzywdê dziecka.
Elementami systemu powinny byæ tak¿e powo-
³ane do tego celu placówki, które bêd¹ podej-
mowa³y interwencje kryzysowe, bada³y spra-
wê, uruchamia³y procedury prawne oraz zaj-
mowa³y siê psychologiczn¹ pomoc¹ ofiarom.

System to wspó³dzia³anie i interdyscyplinar-
no�æ pomocy, gotowo�æ do wspó³pracy
wszystkich osób, które maj¹ kontakt z dziec-
kiem lub s¹ powo³ane do opieki nad nim.

Rozwi¹zaniem systemowym, na którym w
pewnym stopniu mo¿na siê wzorowaæ, s¹ dzia-
³aj¹ce w Stanach Zjednoczonych czy krajach
Europy Zachodniej sieci agencji ochrony dziec-
ka (child protective services), o których wie ca³e
spo³eczeñstwo. Agencje przyjmuj¹ sygna³y o
krzywdzeniu dzieci i w zale¿no�ci od miejsca
ich zamieszkania podejmuj¹ interwencje we-
d³ug ustalonych standardów. Pracownicy
agencji wiedz¹, w jakim przypadku musz¹ na-
tychmiast dotrzeæ do rodziny, aby sprawdziæ
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zg³oszenie, a w których maj¹ na to np. 72 go-
dziny. W tryb postêpowania agencji w³¹czone
s¹ cykliczne spotkania zespo³u interdyscypli-
narnego z udzia³em kluczowych s³u¿b tj.: pro-
kuratora, lekarza psychiatry lub innego, psy-
chologa, policjanta � podczas których prowa-
dzone s¹ dzia³ania zwi¹zane z rozpoznaniem
poszczególnych przypadków. Nastêpnie ze-
spó³ ustala i nadzoruje strategiê pomocy, zle-
caj¹c wykonanie niektórych zadañ (np. tera-
pii) innym placówkom lub osobom.

Pod pojêciem dziecka krzywdzonego wiêk-
szo�æ osób rozumie przemoc fizyczn¹. Czy
inne formy s¹ mniej gro�ne dla dziecka?

Ka¿da forma krzywdzenia dziecka jest dla
niego zagro¿eniem. Fakt, ¿e do innych form
przywi¹zuje siê mniejsze znaczenie wynika z
tego, ¿e niektóre z nich s¹ mniej widoczne i z
pozoru mniej drastyczne. Najmniejsz¹ wagê
przywi¹zuje siê do krzywdzenia emocjonalne-
go, choæ jest ono czêsto bardziej dolegliwe dla
dziecka ni¿ klaps czy lanie. Takie zachowania
rodziców i opiekunów jak: zastraszanie,
o�mieszanie, poni¿anie dziecka, agresja wer-
balna, szanta¿, nieliczenie siê z potrzebami
dziecka, nadopiekuñczo�æ prowadz¹ca do
kontrolowania ka¿dego jego kroku � maj¹ zna-
cz¹ce konsekwencje dla funkcjonowania psy-
chicznego i spo³ecznego dziecka, tak¿e w
przysz³ym, doros³ym ¿yciu. Podobnie dzieje siê
w przypadku zaniedbywania. Pozostawianie
dziecka bez opieki, kontaktu emocjonalnego,
poczucia bezpieczeñstwa, zabezpieczenia
jego podstawowych potrzeb � prowadzi do
opó�nienia rozwoju fizycznego, intelektualne-
go i spo³ecznego i, tym samym, do gorszego
radzenia sobie w ¿yciu.

Znaczna czê�æ spo³eczeñstwa uwa¿a, ¿e
dzieci s¹ krzywdzone g³ównie w rodzinach
patologicznych. Nasze do�wiadczenia poka-
zuj¹, ¿e istotnie zale¿no�æ taka pojawia siê w
przypadkach fizycznej przemocy wobec dzie-
ci, choæ problem ten nie omija rodzin z wy-
¿szym statusem. Wykorzystanie seksualne
dzieci jest problemem bardziej �demokratycz-
nym�. Czêsto problem krzywdzenia dziecka
³atwiej zdiagnozowaæ u dzieci, które wycho-
wuj¹ siê w rodzinach problemowych. Rodziny
te ze wzglêdu na swoj¹ trudn¹ sytuacjê b¹d�
k³opoty ich cz³onków � alkoholizm, przestêp-
czo�æ, bezrobocie, ubóstwo � s¹ pod opiek¹
ró¿nych instytucji i profesjonalistów. Dzieci z
tzw. dobrych domów rzadko postrzegane s¹
przez otoczenie jako wymagaj¹ce troski, wiêc
symptomy tego, ¿e s¹ krzywdzone mog¹ zo-
staæ niezauwa¿one.

Wokó³ w³adzy rodzicielskiej i jej egzekwo-
wania, m.in. poprzez karanie fizyczne, naros³o

wiele sporów. Jak polskie prawo interpretuje
ten zapis?

 W polskim prawie karnym obowi¹zuje tzw.
kontratyp karcenia ma³oletnich. Kontratyp po-
kazuje ograniczenia ochrony warto�ci, jak¹ jest
dla ustawodawcy nietykalno�æ cielesna jed-
nostki. Tym ograniczeniem jest karcenie ma-
³oletnich, czyli stosowanie kar fizycznych wo-
bec dzieci. Prawo stanowi, ¿e karc¹cy dziec-
ko rodzic nie ponosi odpowiedzialno�ci kar-
nej, je�li s¹ spe³nione odpowiednie warunki �
np. karcenie jest stosowane w celach wycho-
wawczych; kara nie przekracza zdolno�ci
dziecka do jej zniesienia, karcenie nie jest
motywowane z³o�liwo�ci¹ i z³¹ wol¹ rodzica.
Ju¿ w 11 krajach (m.in. kraje skandynawskie,
Austria, W³ochy, £otwa, Niemcy) prawo chro-
ni dziecko stanowi¹c, ¿e w przypadku naru-
szania nietykalno�ci cielesnej (tak¿e w wyniku
stosowania kar cielesnych) jest ono traktowa-
ne tak samo jak doros³y.

Jak zapobiegaæ temu problemowi?

Musimy liczyæ siê z tym, ¿e ¿adne dzia³a-
nia nie zlikwiduj¹ problemu krzywdzenia dzieci.
Ograniczeniu jego zakresu s³u¿¹ dzia³ania pro-
filaktyczne. Profilaktyka pierwszego stopnia
wi¹¿e siê ze zmian¹ postaw spo³ecznych, któ-
r¹ mo¿na osi¹gn¹æ m.in. poprzez dzia³ania
edukacyjne oraz organizacjê kampanii spo-
³ecznych pokazuj¹cych krzywdzenie dzieci
jako istotny problem, edukuj¹ rodziców, a tak-
¿e dzieci, aby wiedzia³y jak unikaæ ró¿nego
rodzaju zachowañ.

Profilaktyka drugiego stopnia adresowana
jest do grup ryzyka. W sytuacji nagromadze-
nia negatywnych czynników w rodzinie, powin-
na byæ ona monitorowana od momentu uro-
dzenia dziecka. Czêsto ju¿ na oddzia³ach po-
³o¿niczych taka rodzina jest identyfikowana,
diagnozowana i pozostaje pod kontrol¹ pielê-
gniarki �rodowiskowej, lekarza i psychologa.
Zanim rozwinie siê problem, udziela siê jej
pomocy socjalnej i uczy, jak w³a�ciwie wycho-
wywaæ dziecko.

Celem profilaktyki trzeciego stopnia jest
zapobieganie powtórnemu krzywdzeniu dzie-
ci, które do�wiadczy³y ju¿ wykorzystywania lub
przemocy.

Bardzo wa¿ne jest d¹¿enie do ochrony ka¿-
dego dziecka. Ono zawsze jest bezbronne i
bezradne wobec krzywdz¹cych zachowañ
doros³ych, zw³aszcza tych najbli¿szych. Dro-
g¹ do tego nie jest krytyka i potêpienie rodzi-
ców, ale ich edukacja i zapewnienie pomocy
w sytuacjach, które ich przerastaj¹. Wa¿ne
jest, aby dostrzec problem krzywdzenia dzie-
ci i g³o�no o nim mówiæ. Potrzebne jest rzetel-
ne zbadanie problemu. Mówiê, rzetelne, bo

minimalizowanie jak i demonizowanie jego
skali � nie s³u¿y diagnozie problemu, która
musi byæ podstaw¹ planowania skutecznej
polityki spo³ecznej.

z Monik¹ Sajkowsk¹ rozmawia³a
Janina Wêgrzecka � Giluñ

Fundacja �Dzieci Niczyje�

Fundacja �Dzieci Niczyje� jest organi-
zacj¹ pozarz¹dow¹. Powsta³a z inicjatywy
stowarzyszenia Medecins du Monde (Le-
karze �wiata). Dzia³a od 1991 roku, oferu-
j¹c specjalistyczn¹ pomoc dzieciom krzyw-
dzonym, ich rodzinom i opiekunom, przez
powo³ane w tym celu placówki: Centrum
Dziecka i Rodziny oraz �rodowiskowy
O�rodek Pomocy Dziecku i Rodzinie �Po-
ciecha�. Od 1999 roku w ramach Centrum
Dziecka i Rodziny dzia³a poradnia dla dzieci
wykorzystywanych seksualnie i ich rodzin.

Fundacja jest pomys³odawc¹ i realiza-
torem wielu programów szkoleniowych,
badawczych i wydawniczych m. in. takich
jak: Dziecko pod Parasolem Prawa, Szko-
lenia dla ró¿nych grup profesjonalistów,
Studium metod pracy z dzieæmi � ofiarami
przemocy seksualnej, ich rodzinami i opie-
kunami oraz
F Programu sta¿owego � dwuletni pro-

gram szkoleniowy i treningowy dla studen-
tów psychologii i pedagogiki
F Programu badawczego � badania

postaw i do�wiadczeñ zwi¹zanych z
krzywdzeniem dzieci; badania przekazów
prasowych nt. ró¿nych form krzywdzenia
dzieci.
F Programu wydawniczego � ksi¹¿ki,

broszury, plakaty, ulotki nt. problemu krzyw-
dzenia dzieci.
F Programu internetowego � prowa-

dzenie stron internetowych prezentuj¹cych
zagadnienia zwi¹zane z problemem krzyw-
dzenia dzieci � statystyki, wyniki badañ,
artyku³y, ofertê pomocy i inne.

Fundacja jest organizatorem wielu miê-
dzynarodowych i krajowych konferencji po-
�wiêconych problematyce krzywdzenia
dzieci oraz laureatem presti¿owych nagród.
W sierpniu 2003 r. Fundacja bêdzie z ra-
mienia ISPCAN � International Society for
Prevention of Child Abuse and Neglect or-
ganizatorem IX Europejskiej Konferencji nt.
Krzywdzenia Dzieci, która odbêdzie siê w
Warszawie (patrz: www.ispcan2003.info )
. Adres: Fundacja Dzieci Niczyje; 03-926

Warszawa, ul. Walecznych 59; tel. (48 22)
616-02-68, fax (48 22) 616-03-14; e-mail:
fdn@fdn.pl; www.fdn.pl
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alkoholu
WHO i... medycyna alternatywna

�wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) chce
stworzyæ globalny system nadzoru, którego
zadaniem by³oby �ledzenie niekorzystnych
skutków leczenia alternatywnego � zw³aszcza
lekami pochodzenia ro�linnego.

Alternatywne metody leczenia na ca³ym
�wiecie s¹ stosowane coraz czê�ciej. Jed-
nak wci¹¿ niewiele wiadomo o ich efektach
ubocznych. W przypadku konwencjonalnej,
�zachodniej� medycyny, opartej na nauko-
wych podstawach i badaniach klinicznych,
efekty leczenia s¹ kontrolowane bardzo ry-
gorystycznie.

Kieruj¹cy Departamentem Leków WHO dr
Jonathan Quick oznajmi³, ¿e system nadzoru
by³by podobny do tego, który �ledzi³ skutki
uboczne zachodnich leków w 60 krajach w ci¹-
gu ostatniego æwieræwiecza. Choæ niewiele jest
oficjalnych danych na temat skutków alterna-
tywnych leków, niektóre problemy wydaj¹ siê
specjalistom oczywiste.

Przyk³adem mog¹ byæ przypadki niewy-
dolno�ci w¹troby, spowodowane przez wy-
ci¹g z kava-kava, ro�liny tradycyjnie u¿ywa-
nej w postaci obrzêdowego napoju na wy-
spach Po³udniowego Pacyfiku. W Niemczech
wed³ug ostatnich danych odnotowano ju¿ 40
przypadków niewydolno�ci w¹troby, które
mog¹ mieæ zwi¹zek z lekami zawieraj¹cymi
kava-kava lub jej aktywny sk³adnik � kawa-
inê. Trzech pacjentów zmar³o, a sze�ciu wy-
maga³o przeszczepu w¹troby � operacji trud-
nej i kosztownej.

Kluczowe znaczenie ma ustalenie, czy po-
wa¿ne skutki uboczne s¹ efektem dzia³ania
leku, jego nieprawid³owego u¿ycia czy braku
wiedzy terapeuty.

www.zdrowie.med.pl

Reklama i... surowi rodzice

Jak informuje �American Journal of Pre-
ventive Medicine� promocje i og³oszenia do-

 jawisko patologicznego sposobu my�le-
nia osoby uzale¿nionej zosta³o po raz

pierwszy zaobserwowane przez Anonimowych
Alkoholików i okre�lone jako � pokrêtne my-
�lenie. Deformacje my�lenia nie s¹ typowe tyl-
ko dla osób uzale¿nionych � zachowania
ucieczkowe zdarzaj¹ siê tak¿e ludziom maj¹-
cym inne problemy zwi¹zane z przystosowa-
niem siê do rzeczywisto�ci. Równie¿ inteligen-
cja oraz zdolno�æ przekonywania nie ma wp³y-
wu na �uzale¿nione my�lenie� � osoby o wy-
j¹tkowo rozwiniêtym intelekcie czêsto mocniej
s¹ w nie uwik³ane ni¿ inne. Logika takiego my-
�lenia nie prowadzi do wniosków opartych na

picie du¿ych ilo�ci alkoholu i wykazywanie siê
�mocn¹ g³ow¹� � brak takich zachowañ mo¿e
mieæ negatywn¹ konotacjê);
l Ukszta³towany, nie zniekszta³cony obraz

samego siebie
Ró¿ne formy uzale¿nionego my�lenia sta-

nowi¹ mechanizmy obronne, chroni¹ce oso-
bê uzale¿nion¹ przed trudnymi dla niej uczu-
ciami. To, w jaki sposób przejawiaj¹ siê te
mechanizmy, zale¿y od stopnia zniekszta³co-
nego obrazu samego siebie przeniesionego z
dzieciñstwa do doros³o�ci.

Trzy najczê�ciej wystêpuj¹ce elementy uza-
le¿nionego sposobu my�lenia wg. A.J. Twer-

dowodach i faktach � wrêcz przeciwnie. Oso-
ba uzale¿niona zaczyna od konkluzji muszê
siê napiæ, a nastêpnie z ca³ym przekonaniem
szuka argumentów na jej potwierdzenie, nie-
zale¿nie od tego czy jest ona logiczna, czy nie
i czy opiera siê na faktach.

�ród³a uzale¿nionego my�lenia
Jak wskazuje A.J. Twerski (Uzale¿nione

my�lenie, Warszawa 2001) � najbardziej prze-
konywuj¹c¹ teoriê rozwoju uzale¿nionego
umys³u przedstawi³ w 1983 roku dr David Se-
dlak, opisuj¹c to zjawisko jako niezdolno�æ do
podejmowania jednoznacznie zdrowych de-
cyzji dotycz¹cych w³asnej osoby. Podkre�la on,
¿e nie jest to brak silnej woli, lecz raczej cho-
roba woli i niezdolno�æ do jej u¿ywania. Jego
zdaniem � jest to jedyne w swoim rodzaju za-
burzenie, które nie wp³ywa na inne obszary
my�lenia. Specyfika uzale¿nionego my�lenia
polega na niezdolno�ci do przekonywania sa-
mego siebie. Niezdolno�æ ta mo¿e odnosiæ siê
do ró¿nych problemów emocjonalnych i pro-
blemów zwi¹zanych z zachowaniem. Aby zro-
zumieæ, w jaki sposób rozwija siê ta cecha
my�lenia, trzeba przyjrzeæ siê procesowi ro-
zumowania osoby uzale¿nionej. Zdaniem D.
Sedlaka do przekonywania siebie powinno siê
posiadaæ:
l Adekwatn¹ wiedzê o rzeczywisto�ci � oso-

ba, która nie ma �wiadomo�ci zniszczeñ, ja-
kie mo¿e powodowaæ alkohol, nie jest w sta-
nie wyci¹gaæ w³a�ciwych wniosków zwi¹za-
nych z jego u¿ywaniem;
l Okre�lony system zasad i warto�ci, który

stanowi podstawê dokonywania wyborów �
system ten kszta³tuje siê zarówno na gruncie
rodzimej kultury, jak i �rodowiska rodzinnego
(je�li dowodem na bycie mê¿czyzn¹ jest w nich

skiego to: zaprzeczanie, racjonalizacja i pro-
jekcja � mechanizmy te w poprzednim odcin-
ku ABC okre�lili�my jako system iluzji i zaprze-
czania (J. Mellibruda Psycho-bio-spoleczny
model uzale¿nienia od alkoholu, Alkoholizm i
Narkomania 3/28, Warszawa 1997, s.290).

Funkcje mechanizmu systemu
iluzji i zaprzeczania
Mechanizm ten powoduje powstawanie u

osoby uzale¿nionej ca³o�ciowego i zwartego
systemu przekonañ, buduj¹cych subiektywn¹
wizjê ¿ycia i �wiata, która w znacznym stop-
niu jest wyizolowana od rzeczywisto�ci i pod-
porz¹dkowana pragnieniu picia. Towarzyszy
temu niska zdolno�æ do weryfikacji spostrze-
¿eñ i przekonañ i sprawdzania ich zgodno�ci
z realiami ¿yciowymi (J. Mellibruda, patrz: j.w.).
Jego podstawow¹ funkcj¹ jest uniemo¿liwie-
nie osobie uzale¿nionej rozpoznania oraz po-
wstrzymania w³asnego uzale¿nienia pomi-
mo widocznych szkód (tworzenie pozytywnych
i z³udnych wizji ¿ycia z alkoholem) oraz jego
skrywanie m.in. z powodu:
l lêku przed reakcj¹ otoczenia spo³eczne-

go na fakt bycia osob¹ uzale¿nion¹ � stygma-
tyzacja i napiêtnowanie;
l przekonania, ¿e uzale¿nienie �wiadczy o

s³abej osobowo�ci lub degeneracji moralnej;
l poczucia bezsilno�ci i niemo¿no�ci przy-

znania siê do utraty kontroli nad w³asnym ¿yciem
z powodu picia alkoholu (system iluzji i zaprze-
czania odgrywa istotn¹ rolê w tworzeniu i pod-
trzymywaniu z³udnych przekonañ o w³asnej
mocy). Od czasu do czasu alkoholik czê�ciowo
staje siê �wiadomy obecno�ci szkód wynikaj¹-
cych z picia. �wiadomo�æ ta powoduje nap³yw
przykrych prze¿yæ i uruchamia siln¹ potrzebê
picia, co ponownie aktywizuje mechanizm iluzji i

Z
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tycz¹ce papierosów szczególnie mocno przy-
ci¹gaj¹ nastolatków, których rodzice s¹ au-
torytatywni i zabraniaj¹ im ryzykownych za-
chowañ.

Choæ czê�ciej siêgaj¹ po papierosy dzieci
osób o liberalnych pogl¹dach na wychowa-
nie, bardziej podatne na tytoniowy marketing
s¹ nastolatki z rodzin �autorytatywnych�.

Zdaniem dr Johna P. Pierce z University of
California-San Diego, dorastaj¹ce dzieci rodzi-
ców, którzy staraj¹ siê uchroniæ je przed ryzy-
kownymi zachowaniami, stanowi¹ zyskowny
fragment rynku. Dlatego firmy tytoniowe sta-
raj¹ siê zniweczyæ wysi³ki rodziców.

Przez rodziców �autorytatywnych� rozu-
miano w badaniach osoby aktywnie anga¿u-
j¹ce siê w ¿ycie swoich dzieci. Tacy rodzice
zwykle wiedzieli, gdzie s¹ ich dzieci, gdy nie
ma ich w domu. Rodzice �mniej autorytatyw-
ni� s¹ zwykle nieobecni fizycznie lub niedo-
stêpni emocjonalnie.

Badania objê³y 1641 dorastaj¹cych osób
(12-14 lat) w roku 1996, a nastêpnie w 1999.
Na pocz¹tku nikt w tej grupie nie pali³. Na
podstawie ankiety zakwalifikowano nastolat-
ków jako dzieci rodziców mniej lub bardziej
�autorytatywnych�. Odpowiadali te¿ na pyta-
nia dotycz¹ce swojego stosunku do marke-
tingu papierosów. Trzy lata pó�niej spytano,
czy pal¹.

Wtedy okaza³o siê, ¿e w grupie �autoryta-
tywnej� by³o 20, a w �liberalnej� � 41 procent
pal¹cych. Jednak dzieci maj¹ce bardziej au-
torytatywnych rodziców i wra¿liwe na marke-
ting, trzy i pó³ razy czê�ciej zaczyna³y paliæ ni¿
niewra¿liwe na marketing nastolatki z podob-
nych rodzin. Natomiast w �liberalnych� rodzi-
nach nie by³o ró¿nic w odsetku palaczy po-
miêdzy grup¹ entuzjastów reklam i sceptyków.

Do dzieci z rodzin o bardziej liberalnych
pogl¹dach mniej przemawiaj¹ takie wabiki, jak
wi¹zana marketingowo z paleniem niezale¿-
no�æ, zabawa, wyobra�nia, seks, ryzyko czy
�bycie cool�.

Najlepsza strategia neutralizacji marketingu
i promocji polega na aktywnym dyskutowaniu
z nastolatkami ich dzia³ania. Byæ mo¿e rodzice
nie zdaj¹ sobie sprawy z si³y oddzia³ywania re-
klamy � twierdz¹ naukowcy.

www.reuters.com

oprac. Mira Prajsner

zaprzeczania i ogranicza zdolno�æ do racjonal-
nego kierowania swoim postêpowaniem);
l silnej potrzeby zabezpieczenia samego

uzale¿nienia (przymus dalszego picia, tak¿e
�wiadomo�æ, ¿e fakt uznania siê za osobê
chor¹ spowoduje konieczno�æ pojêcia decy-
zji o zaprzestaniu picia alkoholu);
l dora�nego wzmocnienia poczucie war-

to�ci i godno�ci osoby uzale¿nionej (st³umie-
nie poczucia winy i wstydu).

Mechanizm iluzji i zaprzeczania dzia³a okre-
sowo i tematycznie, g³ównie wtedy, gdy nasila
siê potrzeba u�mierzania przykrych stanów emo-
cjonalnych i chêæ do�wiadczania pozytywnych
skutków picia. Mechanizm ten obejmuje zbiór
okre�lonych, powtarzaj¹cych siê regu³, wed³ug
których my�li i postêpuje osoba uzale¿niona.

J. Mellibruda wskazuje na na³ogow¹ logi-
kê procesów my�lenia, opieraj¹cych siê na
nastêpuj¹cych zasadach:
l To nie ja; to nie dlatego; to nie tak by³o;

tym razem na pewno siê uda; co by nie by³o,
to jako� bêdzie; od jutra bêdzie zupe³nie ina-
czej; oni s¹ do mnie uprzedzeni;
l Niewygodne fakty znikaj¹, gdy o nich siê

nie my�li;
l Wystarczy mocno chcieæ, aby to mieæ �

silne pragnienia tworz¹ fakty;
l Co siê sta³o to siê nie odstanie.
Racjonalizacje wzmacniaj¹ zaprzeczanie.

Alkoholik mo¿e powiedzieæ �nie jestem alkoho-
likiem, pijê dlatego, ¿e...�. Dla osoby uzale¿nio-
nej, jak twierdzi A.J. Twerski pozornie uzasad-
niona przyczyna picia oznacza, ¿e nie jest to
uzale¿nienie. Racjonalizacja pozwala równie¿
utrzymaæ status quo � dziêki niej osoba uzale¿-
niona uwa¿a, ¿e nie musi przeprowadzaæ ko-
niecznych zmian. Próby przekonania, ¿e jej ar-
gumenty s¹ nies³uszne, zwykle nie skutkuj¹. Ta
cecha uzale¿nionego my�lenia nieraz utrzymu-
je siê jeszcze d³ugo po podjêciu abstynencji.

Funkcjonowanie osoby uzale¿nionej zarówno
na poziomie �wiadomym, jak i nie�wiadomym
jest nastawione i ukierunkowanie na picie alko-
holu. Potrzeba uzyskiwania upragnionych stanów
jest tak du¿a, ¿e kontroluje �wiadomo�æ i my�le-
nie alkoholika tak bardzo, i¿ nie potrafi on ju¿ zre-
zygnowaæ z osi¹gania tych prze¿yæ. Dlatego
wszystko cokolwiek mog³oby zagroziæ realizacji
tej potrzeby � zostaje przez niego odrzucone (przy
pomocy systemu iluzji i zaprzeczania). Osoby uza-
le¿nione bardzo rzadko dostrzegaj¹, ¿e picie al-
koholu, choæ pocz¹tkowo wi¹za³o siê g³ównie z
przyjemnymi doznaniami, z czasem przekszta³-
ci³o siê w �miertelne zagro¿enie. Jak podkre�la
J. Mellibruda w swoim pycho-bio-spo³ecznym
modelu uzale¿nienia od alkoholu (s. 292): Prawo
psychologiczne nazywane zasad¹ redukcji dyso-
nansu poznawczego wskazuje, ¿e dwa przeko-
nania o przeciwstawnych tre�ciach, które znaj-
duj¹ siê w bezpo�rednim konflikcie, nie mog¹

przez d³u¿szy czas wspó³istnieæ w umy�le jed-
nej osoby. Kiedy u osoby pij¹cej patologicznie
zaczynaj¹ wystêpowaæ przeciwstawne efekty,
dochodzi do tego w³a�nie konfliktu. Z jednej
strony alkohol pe³ni w ¿yciu takiej osoby wa¿n¹
i nagradzaj¹c¹ rolê, z drugiej próbuje przebiæ
siê do �wiadomo�ci z informacj¹ o jego destruk-
cyjnych skutkach. W takiej sytuacji osoba uza-
le¿niona ma tylko dwie mo¿liwo�ci rozwi¹za-
nia tego dysonansu � odrzuciæ picie lub rzeczy-
wisto�æ. Znacznie czê�ciej, jak pokazuje prakty-
ka, osoby te wybieraj¹ drugie rozwi¹zanie.

Wp³yw otoczenia na podtrzymywanie
systemu iluzji i zaprzeczeñ
Jednym z najbardziej widocznych sposo-

bów wzmacniania systemu iluzji i zaprzeczeñ
jest mniej lub bardziej jawne promowanie al-
koholu przez �rodki masowego przekazu, przy
jednoczesnym piêtnowaniu ludzi pij¹cych w
sposób destrukcyjny.

Znaczny wp³yw na podtrzymywanie tego sys-
temu ma najbli¿sze otoczenie alkoholika. Z po-
wodu braku wiedzy na temat choroby, bagateli-
zuje ono widoczne objawy. Takiemu zachowa-
niu w istotnym stopniu sprzyjaj¹ rozpowszech-
nione mity i stereotypy na temat picia alkoholu.
Je�li nawet otoczenie zaczyna byæ �wiadome
problemu, ale nie korzysta z pomocy terapeu-
tów uzale¿nieñ, wówczas bardzo szybko daje
siê �wkrêcaæ� alkoholikowi w jego manipulacje.
W efekcie takiego dzia³ania rodzina i znajomi
osoby uzale¿nionej zwykle podtrzymuj¹ (czêsto
równie¿ nie�wiadomie) wiêkszo�æ chorych me-
chanizmów alkoholika, �pomagaj¹c� mu tym sa-
mym w dalszym piciu. To z kolei prowadzi do
pog³êbienia siê problemu, tak¿e ca³ej rodziny,
która funkcjonuj¹c w mechanizmie wspó³uza-
le¿nienia zaczyna podejmowaæ ró¿ne dzia³ania
maj¹ce na celu ukrywanie choroby alkoholika, a
tak¿e zabezpieczenie go przed konsekwencja-
mi wynikaj¹cymi z dalszego picia.

Nierzadko równie¿ terapeuci maj¹ trudno�ci z
trafnym rozpoznaniem uzale¿nienia i daj¹ siê
zwie�æ drugorzêdnym objawom takim jak: k³opo-
ty ma³¿eñskie czy z³o¿one problemy psychologicz-
ne, na które chêtnie powo³uje siê osoba uzale¿nio-
na, szukaj¹c usprawiedliwienia dla swojego picia.

Wspomniana sytuacja niejednokrotnie
opó�nia zg³aszanie siê osób uzale¿nionych na
leczenie (choæ wiêkszo�æ osób i tak trafia do
terapii w wyniku zewnêtrznego nacisku). Jak
potwierdzaj¹ obserwacje, czê�æ osób dotkniê-
tych chorob¹ alkoholow¹, nie jest �wiadoma
swoich problemów, inne w niewielkim stopniu
maj¹ gotowo�æ skonfrontowania siê z chorob¹.
Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku,
dopóki nie os³abi siê opisanego systemu obro-
ny, osoby uzale¿nione nie bêd¹ zdolne do zaak-
ceptowania pomocy i rozstania siê z na³ogiem.

oprac. Janina Wêgrzecka-Giluñ
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Konflikty dotycz¹ce granic
wolno�ci dziecka

Zacznijmy od rodziny opisanej w poprzed-
nim odcinku cyklu �Dylematy�. Rodzice wraz
z 16-letni¹ córk¹ zg³osili siê po pomoc po tym,
gdy dziewczyna podjê³a próbê ucieczki z
domu. Zadali dramatyczne pytanie: co teraz
mamy zrobiæ? Umówi³am siê z ka¿d¹ ze stron
na osobne spotkanie, aby lepiej rozpoznaæ
sytuacjê. Okaza³o siê, ¿e rodzina mia³a du¿e
zasoby, które mog³y jej pomóc wyj�æ z im-
pasu:
F Oboje rodzice w momencie kryzysu

zmobilizowali siê i razem szukali pomocy.
Wygl¹da³o na to, ¿e bêd¹ potrafili wspieraæ
siê nawzajem i wspólnie podejmowaæ de-
cyzje.
F Do czasu, gdy dziewczyna wesz³a w

okres dojrzewania, relacje pomiêdzy ni¹ i ro-
dzicami uk³ada³y siê dobrze. Jako starsza cór-
ka mia³a sporo obowi¹zków, ale te¿ otrzymy-
wa³a wsparcie od rodziców. Wiêzi emocjonal-
ne, które ich ³¹czy³y, by³y nadal silne, pomimo
konfliktów, wzajemnych ¿alów i pretensji.
Dziewczyna w rozmowie ze mn¹ powiedzia-
³a, ¿e kocha rodziców, ale nie mo¿e z nimi
wytrzymaæ, poniewa¿ za bardzo j¹ kontroluj¹.
Rodzice okazywali ogromn¹ troskê o dobro
córki, chocia¿ uwa¿ali, ¿e jest niewdziêczna i
niesprawiedliwa dla nich.
F Rodzicom w gruncie rzeczy uda³o siê

wychowaæ dojrza³e i odpowiedzialne dziec-
ko, na którym mogli polegaæ (choæ nie do
koñca zdawali sobie z tego sprawê). Wska-
zywa³o na to zachowanie dziewczyny � na-
uka, spe³nianie obowi¹zków domowych, a
tak¿e w³a�nie d¹¿enie do wiêkszej samo-
dzielno�ci. Ucieczka nie by³a spowodowa-
na chêci¹ zemsty na rodzicach ani te¿ po-
trzeb¹ ca³kowitego wyrwania siê spod ich
wp³ywu, by³a raczej dramatyczn¹ prób¹ po-
kazania im, ¿e tak dalej nie mo¿e byæ. Wie-

le zale¿a³o od tego, czy potrafi¹ zrozumieæ
ten sygna³.

Podzieli³am siê z nimi moimi spostrze¿enia-
mi dotycz¹cymi rodziny. Przynios³o im to ulgê i
doda³o otuchy. Ojciec powiedzia³: Po ostatnich
wydarzeniach s¹dzi³em, ¿e wszystko spaprali-
�my. Zaproponowa³am rodzicom podjêcie ne-
gocjacji z córk¹ w sprawie granic jej wolno-
�ci. Pomys³ spodoba³ im siê i korzystaj¹c z mojej
pomocy, przygotowali siê do rozmowy.

Ustalili trzy najwa¿niejsze dla nich
cele: bezpieczeñstwo córki, ich w³asny
komfort psychiczny (pewno�æ i spokój)
oraz zaspokojenie potrzeb córki zwi¹za-
nych z samodzielno�ci¹. Postanowili, ¿e
wspólnie z ni¹ bêd¹ poszukiwaæ rozwi¹-
zañ, które spe³ni¹ te kryteria.

Nie by³am �wiadkiem ich rozmowy, ponie-
wa¿ woleli, ¿eby odby³a siê w domu. Potem
dowiedzia³am siê, ¿e rozmów by³o kilka i nie
by³y ³atwe. Jednak rodzice, �wiadomi wytyczo-
nych celów, oddawali córce krok po kroku
coraz wiêksz¹ samodzielno�æ. Ustalali wspól-
nie zasady, a gdy ona siê z nich wywi¹za³a,
ros³o ich zaufanie.

Do�wiadczenia opisanej tu rodziny poka-
zuj¹ nam, ¿e w sytuacji konfliktu dotycz¹cego
samodzielno�ci dorastaj¹cego dziecka warto
podj¹æ z nim negocjacje. W tym miejscu roz-
wa¿my, czym s¹ i czym nie s¹ negocjacje.

Rodzic mo¿e wyraziæ swoje oczekiwania
wobec dziecka w trzech formach:

PRO�BA � kiedy odwo³uje siê do dobrej woli
dziecka, daj¹c mu jednak prawo do odmowy,

DECYZJA � kiedy odwo³uje siê do swojego
autorytetu i oczekuje, ¿e dziecko zachowa siê
zgodnie z jego zaleceniami,

NEGOCJACJE � kiedy zawiesza swoje pra-
wo do decydowania i zaprasza dziecko do
wspó³pracy opartej na partnerstwie. Celem jest
poszukiwanie rozwi¹zañ, które bêd¹ uwzglêd-
nia³y potrzeby obu stron.

Z punktu widzenia skuteczno�ci rodziciel-
skich oddzia³ywañ wa¿ne jest, aby forma w
jakiej komunikuj¹ swoje oczekiwania wobec
dziecka, by³a zgodna z ich wewnêtrznymi in-
tencjami. Rodzice, o których pisa³am, uznali,
¿e potrzeby córki zwi¹zane z samodzielno�ci¹
s¹ dla nich wa¿ne i dlatego zdecydowali siê
na negocjacje. Tak wiêc kiedy nasze dziecko
przyjdzie z propozycj¹ (czêsto wyra¿on¹ w for-
mie ¿¹dania) poszerzenia granic jego wolno�ci
(np. pó�niejsza godzina powrotu do domu,
wyjazd z kolegami bez doros³ych, nocleg poza
domem) mo¿emy potraktowaæ to jako sygna³
dotycz¹cy jego potrzeb i aspiracji, i podj¹æ ne-
gocjacje.
F Zamiast kwestionowaæ jego dojrza³o�æ (co

zwykle w takich sytuacjach robimy), mo¿emy
j¹ odzwierciedliæ, a tak¿e zaakceptowaæ uczu-
cia i potrzeby dziecka: Widzê, ¿e czujesz siê
ju¿ dojrza³a i w zwi¹zku z tym, chcia³aby� pó�-
niej wracaæ do domu. Zale¿y ci, ¿eby zostaæ
na imprezie do koñca.
F Po wys³uchaniu stanowiska dziecka, mo-

¿emy wyraziæ w³asne potrzeby i w¹tpliwo�ci:
Chcia³abym mieæ pewno�æ, ¿e bêdziesz bez-
pieczna i ¿e zd¹¿ysz przygotowaæ siê do szko-
³y. Poza tym, nie jestem pewna, na ile mogê ci
zaufaæ, poniewa¿ ostatnio spó�ni³a� siê do
domu.
F Nastêpnie wspólnie poszukujemy rozwi¹-

zañ korzystnych dla obu stron: Znajd�my roz-
wi¹zania, które tobie dadz¹ wiêksz¹ wolno�æ,
a mnie poczucie pewno�ci. W tym momencie
dziecko, które poczuje nadziejê, mo¿e wyko-
rzystaæ sytuacjê i �pój�æ na ca³o�æ�, proponu-
j¹c rozwi¹zania niemo¿liwe do zaakceptowa-
nia z naszego punktu widzenia. Jest to swo-
isty test na intencje rodzica: Czy naprawdê
traktuje mnie powa¿nie, czy tylko podpuszcza?
Dlatego wa¿ne, ¿eby zapisaæ wszystkie po-
mys³y bez oceniania.
F Teraz jest czas na wspólne przedyskuto-

wanie i ocenê rozwi¹zañ: skre�lamy te, które
s¹ nie do zaakceptowania dla której� ze stron,
wybieramy najlepsze (czasami dobrze jest
po³¹czyæ kilka rozwi¹zañ).
F Efektem tej pracy powinien byæ kontrakt

(mo¿e byæ pisemny), który zawieramy z dziec-

W poprzednim odcinku cyklu �Dylematy� skoncentrowa³am siê
na okre�leniu znaczenia samodzielno�ci w rozwoju i wychowa-
niu dziecka, a tak¿e zadañ i trudno�ci rodziców. Teraz zamie-
rzam przedstawiæ Czytelnikom konkretne strategie wychowaw-
cze, jakie mo¿emy realizowaæ w sytuacjach, gdy nasze dziecko
d¹¿y do samodzielno�ci.
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kiem. Powinni�my zadbaæ, aby znalaz³y siê w
nim zasady, które uwa¿amy za wa¿ne, np.
powstrzymanie siê od picia alkoholu. Zawie-
raj¹c kontrakt, odwo³ujemy siê do poczucia
odpowiedzialno�ci dziecka: Ufam, ¿e dotrzy-
masz swoich zobowi¹zañ.
F Je¿eli co� pójdzie nie tak, ponownie po-

dejmujemy rozmowê, analizuj¹c przyczyny pro-
blemów i ustalaj¹c konsekwencje, które po-
niesie dziecko, gdy z³amie ustalone zasady
(np. ograniczenie wolno�ci na jaki� czas).

Postêpuj¹c w ten sposób, dajemy dziecku
szansê na wykazanie siê dojrza³o�ci¹ i budu-
jemy z nim relacjê opart¹ na zaufaniu. Kiedy
proponujê rodzicom negocjacje, czê�æ z nich
ma w¹tpliwo�ci: Z moim synem to nie wyjdzie,
on jest nieodpowiedzialny. W tym momencie
przypominam, ¿e odpowiedzialno�æ nie jest
cech¹ wrodzon¹, nastolatki ucz¹ siê jej na
w³asnych do�wiadczeniach, metod¹ prób i
b³êdów. Zadaniem rodziców jest konstruowa-
nie sytuacji wychowawczych, w których dzieci
mog¹ uczyæ siê odpowiedzialno�ci. Pewna
matka powiedzia³a szczerze synowi, który
chcia³ wyjechaæ na biwak z kolegami, ¿e nie
ma do niego pe³nego zaufania, poniewa¿
ostatnio nie wywi¹zywa³ siê ze swoich zobo-
wi¹zañ. Doda³a te¿, ¿e wierzy w jego mo¿li-
wo�ci i je¿eli przekona j¹, ¿e potrafi zacho-
waæ siê odpowiedzialnie, rozwa¿y jego pro�-
bê. Ch³opak podj¹³ wyzwanie: wraca³ punk-
tualnie do domu, wype³nia³ obowi¹zki. Mat-
ka dostrzega³a i wzmacnia³a jego starania.
Gdy min¹³ czas próby, powiedzia³a, ¿e doj-
rza³ do tego, ¿eby ponosiæ odpowiedzialno�æ
za swoje bezpieczeñstwo i ustali³a z nim wa-
runki wyjazdu.

Nastolatki wypróbowuj¹
nowe zachowania

Nastolatki w poszukiwaniu w³asnej to¿sa-
mo�ci eksperymentuj¹, odrzucaj¹c warto�ci
i przekonania przekazywane przez rodziców
i przyjmuj¹c na próbê ró¿ne wp³ywy ze-
wnêtrzne.

Manifestuj¹ swoj¹ odrêbno�æ poprzez
prowokacyjny wygl¹d i zachowanie. Jako ro-
dzice czêsto prze¿ywamy w¹tpliwo�ci: jak re-
agowaæ, czy pozwoliæ na to? My�lê, ¿e je¿eli
te próby nie s¹ niebezpieczne lub destruk-
cyjne, nie warto �za³apywaæ siê� na prowo-
kacjê. Syn znajomej na pocz¹tku roku szkol-
nego obwie�ci³ rodzinie, ¿e zamierza zrobiæ
sobie �dredy�. Rodzice widz¹c, ¿e ch³opak
ju¿ siê �szykuje do boju�, nie próbowali mu
tego zabraniaæ. Potraktowali sprawê powa¿-
nie, pytaj¹c go o szczegó³y, rozwa¿aj¹c co
powiedz¹ nauczyciele i jak poradzi sobie z
�dredami� na basenie, czy zmieszcz¹ mu siê
pod czepek. Podobno syn wygl¹da³ na tro-

chê rozczarowanego postaw¹ rodziców. Jesz-
cze kilka razy wspomnia³ o swoim pomy�le,
ale do dzisiaj go nie zrealizowa³. Inna matka
uniknê³a wojny z córk¹ o tatua¿. Powiedzia³a,
dlaczego jej siê ten pomys³ nie podoba, ale
decyzjê pozostawi³a córce: To twoje cia³o i
sama jeste� za nie odpowiedzialna. Dziewczy-
na, po przemy�leniu, zrezygnowa³a z tego
zamiaru.

Czasami jednak pomys³y naszych dzieci s¹
destrukcyjne. Matka 14-letniego ch³opca od-
kry³a, ¿e syn zbiera faszystowskie gad¿ety.
Zacz¹³ siê te¿ zwracaæ do niej u¿ywaj¹c hitle-
rowskiego pozdrowienia. Jak powinna zare-
agowaæ? Analizuj¹c sytuacjê rodziny (rodzice
po rozwodzie, ojciec alkoholik), mo¿na by³o
przypuszczaæ, ¿e zachowanie ch³opca jest
prób¹ zwrócenia na siebie uwagi rodziców, a
tak¿e sygna³em, ¿e siê zagubi³ w tym co jest
dobre, a co z³e. Dramatyczne wydarzenia w
rodzinie podwa¿y³y jego wiarê w warto�ci prze-
kazywane przez rodziców. Ch³opiec niew¹tpli-
wie potrzebowa³ pomocy. Matka mog³a zro-
biæ kilka rzeczy. Po pierwsze porozmawiaæ z
synem o tym, co dla niego znacz¹ faszystow-
skie symbole. S³uchaæ go uwa¿nie, wej�æ w
�wiat jego uczuæ i warto�ci po to, ¿eby zrozu-
mieæ, co prze¿ywa. Pomóc mu dostrzec jego
wra¿liw¹, dobr¹ stronê, pokazaæ sprzeczno-
�ci pomiêdzy warto�ciami, które dotychczas
wyznawa³ i realizowa³ (wra¿liwo�æ na krzywdê
s³abszych, opieka nad zwierz¹tkiem) a ideolo-
gi¹ faszystowsk¹. Wreszcie przedstawiæ w³a-
sne stanowisko, przekonania, uczucia. Mog³a
te¿ postawiæ granice niektórym jego zacho-
waniom, np. powiedzieæ synowi, jak siê czu-
je, kiedy zwraca siê do niej u¿ywaj¹c hitlerow-
skiego pozdrowienia i wyraziæ stanowczy
sprzeciw, a gdyby to nie pomog³o, daæ mu
odczuæ konsekwencje jego zachowania np.:
Kiedy mówisz do mnie takimi s³owami, czujê
ogromn¹ niechêæ i nie jestem w stanie zrobiæ
dla ciebie czegokolwiek.

Nie wiem, jak poradzi³a sobie ta matka,
poniewa¿ straci³am z ni¹ kontakt. Wiem jed-
nak, ¿e by³ to moment krytyczny dla rozwoju
duchowego jej syna i je¿eli nie podjê³a ¿ad-
nych dzia³añ, ch³opak móg³ zbudowaæ swo-
j¹ to¿samo�æ w oparciu o destrukcyjne war-
to�ci.

Dziecko wy³amuje siê spod
kontroli rodziców

Czasami mamy problemy z postawieniem
jakichkolwiek granic naszym dorastaj¹cym
dzieciom, poniewa¿ one odrzucaj¹ nasz
wp³yw i wy³amuj¹ siê spod rodzicielskiej kon-
troli. Powody s¹ ró¿ne: silna potrzeba nieza-
le¿no�ci nastolatka, b³êdy pope³nione przez
rodziców, dzia³anie konkurencyjnych �róde³

wp³ywu, np. grupy rówie�niczej. Jest to bar-
dzo trudne do�wiadczenie, czêsto prze¿ywa-
ne jako rodzicielska pora¿ka. Jednak utrata
kontroli nad dzieckiem nie oznacza koñca
naszej rodzicielskiej odpowiedzialno�ci (trwa
ona do czasu osi¹gniêcia przez dziecko pe³-
noletno�ci). Strategia, któr¹ w tej sytuacji
mog¹ realizowaæ rodzice, g³ównie zale¿y od
tego, jak¹ drog¹ zmierza dziecko. Je¿eli jest
ona konstruktywna, mo¿emy uznaæ niezale¿-
no�æ dziecka i próbowaæ zbudowaæ relacjê
opart¹ na partnerstwie i poszanowaniu od-
mienno�ci, tak¹ jaka jest w³a�ciwa pomiêdzy
doros³ymi lud�mi.

Matka, której 17-letni syn wyprowadzi³ siê
bez jej zgody do dalszej rodziny, by³a zrozpa-
czona. Gdy mieszkali razem, dochodzi³o miê-
dzy nimi do powa¿nych konfliktów, ch³opak nie
chcia³ siê poddaæ jej kontroli. Teraz zamierza-
³a na si³ê sprowadziæ go do domu, chocia¿
uczy³ siê, pracowa³ i nie robi³ nic z³ego. Kiedy
zaczê³a przygl¹daæ siê swoim motywom, od-
kry³a, ¿e nie pozwala mu odej�æ, bo boi siê
zostaæ sama. Napisa³a list, w którym uzna³a
jego doros³o�æ i prawo do decydowania o so-
bie. Po pewnym czasie, gdy ich relacja bar-
dzo siê poprawi³a, odkry³a, ¿e ci¹gle jeszcze
ma wp³yw na syna � czasami sam prosi³ j¹ o
radê lub pomoc.

S¹ jednak sytuacje, kiedy powinni�my pod-
j¹æ interwencjê dotycz¹c¹ zachowania dziec-
ka. Jest tak wówczas, gdy:

� zachowanie to zagra¿a samemu dziec-
ku lub innym osobom (np. u¿ywanie alkoholu,
narkotyków, agresja, wagarowanie, ucieczki z
domu);

� przekracza prawo, normy, warto�ci (kra-
dzie¿, nielegalne sposoby zdobywania pie-
niêdzy itp.);

W takiej sytuacji warto skorzystaæ z po-
mocy specjalisty-psychologa lub pedago-
ga, który mo¿e okre�liæ, jak powa¿ny jest
problem i wesprzeæ rodziców w jego roz-
wi¹zaniu.

Je¿eli pomimo naszych prób nawi¹zania
kontaktu dziecko odmawia wspó³pracy i nie
przyjmuje ograniczeñ, wa¿ne aby u�wiado-
miæ mu konsekwencje takiego stanu rzeczy:
Nadal bardzo ciê kochamy, ale poniewa¿ ty
nie uznajesz nas jako swoich rodziców, nie
mamy mo¿liwo�ci opiekowania siê tob¹ tak,
jak tego potrzebujesz. Nie chcemy patrzeæ
jak niszczysz sobie ¿ycie i dlatego zwrócimy
siê do s¹du rodzinnego, który zdecyduje, kto
bêdzie sprawowa³ opiekê nad tob¹. Te s³o-
wa wyra¿aj¹ rodzicielsk¹ bezsilno�æ, ale s¹
te¿ przejawem odpowiedzialno�ci i troski o
dziecko.

Aleksandra Karasowska
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Wokó³ anoreksji i bulimiiWokó³ anoreksji i bulimii

W�ród zaburzeñ przyjmowania po¿ywienia,
w ci¹gu ostatnich kilku lat coraz czê�ciej pi-
sze siê i mówi w mediach o jad³owstrêcie psy-
chicznym (anoreksja nerwowa) oraz bulimii.

Anoreksja polega na znacznym ogranicza-
niu ilo�ci przyjmowanego po¿ywienia, a buli-
mia jest zwi¹zana z kompulsywnym jedzeniem
du¿ych ilo�ci pokarmów i prowokowaniem
wymiotów.

S¹ to zaburzenia wystêpuj¹ce g³ównie u
dziewcz¹t i m³odych kobiet, bardzo rzadko
zdarzaj¹ siê u p³ci mêskiej. Ujawniaj¹ siê miê-
dzy 11 a 25, najczê�ciej miêdzy 16 a 20 ro-
kiem ¿ycia. Pierwszy opis �uporczywego bra-
ku ³aknienia� pochodzi ju¿ z roku 1689, a do-
k³adny opis zespo³u anoreksji nerwowej po-
dany zosta³ w drugiej po³owie XIX wieku. Opis
bulimii pojawi³ siê w roku 1979.

Kryteria diagnostyczne obu zespo³ów usta-
lone zosta³y przez �wiatow¹ Organizacjê Zdro-
wia (WHO). W obu zespo³ach dominuje brak
akceptacji w³asnego cia³a. Zaburzenia rozwi-
jaj¹ siê na pod³o¿u psychogennym.

W ujawnianiu siê choroby odgrywa rolê
wiele czynników (konflikt w rodzinie czy w
szkole, zawód mi³osny itp.). Pacjentki wyka-
zuj¹ zwykle pewne charakterystyczne cechy
osobowe, maj¹ zwykle trudno�ci w nawi¹zy-
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waniu kontaktu z otoczeniem. Szczególnie nie-
korzystnie uk³adaj¹ siê ich kontakty w obrêbie
rodziny, zw³aszcza z matkami i starszymi sio-
strami. Obraz kliniczny obu zespo³ów jest na
ogó³ podobny, chocia¿ zaburzenia towarzysz¹-
ce anoreksji s¹ zwykle ciê¿sze.

Leczenie chorych, zw³aszcza z anoreksj¹,
wymaga hospitalizacji na wyspecjalizowanym
oddziale klinicznym dysponuj¹cym dobrymi
mo¿liwo�ciami diagnostycznymi oraz bardzo
do�wiadczonym zespo³em terapeutycznym,
czas hospitalizacji waha siê zwykle od 2 do 3
miesiêcy. Podstawowym zadaniem w lecze-
niu jad³owstrêtu psychicznego jest uzyskanie
mo¿liwie szybkiego przyrostu masy cia³a, gdy¿
wyniszczenie organizmu le¿y u pod³o¿a wielu
zaburzeñ towarzysz¹cych chorobie. Szanse na
wyzdrowienie w przypadku chorych na ano-
reksjê wynosz¹ mniej ni¿ 50 proc. �miertel-
no�æ z powodu tej choroby dotyczy oko³o 25
proc. pacjentów. Osoby z bulimi¹ maj¹ nieco
lepsze prognozy zdrowotne, ale wyzdrowie-
nie notuje siê równie¿ w mniej ni¿ 50 proc.
przypadków.

Rokowanie jest lepsze, je�li choroba ujaw-
ni³a siê przed zakoñczeniem okresu pokwita-
nia (11-16 rok ¿ycia) czas trwania jest krótki, a
stopieñ wyniszczenia niedu¿y (15-20 proc. nie-
doboru w stosunku do wagi nale¿nej).

Wielu badaczy poszukuj¹c coraz sku-
teczniejszych metod leczenia anoreksji i
bulimii, dochodzi do wniosków zaskakuj¹-
cych swoj¹ prostot¹. Dotyczy to m.in. me-
tody leczenia osób z anoreksj¹ i bulimi¹
opracowanej przez badaczy ze Szwecji.
Najnowsza terapia opracowana przez na-
ukowców z Centrum Anoreksji przy Huddin-
ge Hospital w Sztokholmie pod kierunkiem
Pera Soderstena jest oparta na starej zapo-
mnianej ju¿ metodzie relaksacji pacjentów
z tymi zaburzeniami w pomieszczeniu o
podwy¿szonej temperaturze.

Pacjenci z anoreksj¹ i bulimi¹ maj¹ obni-
¿on¹ temperaturê cia³a i przez to czêsto od-
czuwaj¹ ch³ód. Staraj¹ siê to zrekompenso-
waæ intensywn¹ aktywno�ci¹ fizyczn¹, która
wobec niedo¿ywienia organizmu grozi jeszcze
wiêksz¹ utrat¹ masy cia³a i wycieñczeniem.
Nadmierna aktywno�æ u osób, które jedz¹ zbyt
ma³o, ma te¿ pod³o¿e genetyczne � odpowied-

nie geny stymuluj¹ bowiem aktywne poszuki-
wanie pokarmu.

Badacze oparli siê na do�wiadczeniach ze
zwierzêtami cierpi¹cymi na zaburzenia w
przyjmowaniu pokarmu. W wy¿szej tempera-
turze uspokaja³y siê one i zaczyna³y stopnio-
wo je�æ wiêcej. Szwedzki zespó³ obj¹³ bada-
niami 168 pacjentów (w tym 2 mê¿czyzn) z
anoreksj¹ i bulimi¹. Uczestnicy badañ, w cza-
sie specjalnego treningu, z pomoc¹ kompu-
tera uczyli siê przyjmowaæ coraz wiêksze por-
cje pokarmów. Po posi³ku pacjenci udawali siê
na odpoczynek do pokoju o temperaturze 40
st. C, gdzie mogli poruszaæ siê jedynie na fo-
telu na kó³kach, aby nie traciæ energii. Pozwa-
lano te¿ na powolne spacery na terenie kliniki.
W pó�niejszych stadiach do�wiadczenia pa-
cjentki przygotowywano te¿ do podejmowa-
nia normalnych aktywno�ci ¿yciowych, jak
chodzenie do pracy czy do kawiarni. Zazwy-
czaj chore zaczynaj¹ unikaæ tych aktywno�ci
z powodu du¿ego os³abienia lub niechêci do
kontaktu z lud�mi.

Powrót do zdrowia by³ oceniany na pod-
stawie uzyskania prawid³owej masy cia³a,
g³ównie u pacjentów z anoreksj¹, zaniku kom-
pulsywnych napadów jedzenia i wymiotowa-
nia u chorych z bulimi¹, prawid³owych wyni-
ków w testach psychologicznych oraz testów
laboratoryjnych, powrotu do normalnego przyj-
mowania pokarmów oraz podejmowanie ak-
tywno�ci spo³ecznych.

Po 7 latach badañ skuteczny powrót do
zdrowia odnotowano w przypadku 75 proc. pa-
cjentek, przy czym �redni czas powrotu do
zdrowia wynosi³ 14 miesiêcy. U 12 proc. pa-
cjentek uda³o siê z³agodziæ objawy choroby, a
jedynie u 7 proc. zaobserwowano jej nawrót.

Jak komentuj¹ autorzy badañ, poniewa¿
najwiêksze ryzyko nawrotów anoreksji i buli-
mii dotyczy pierwszego roku po powrocie do
zdrowia, nowa metoda wydaje siê mieæ wy-
j¹tkow¹ skuteczno�æ.

Na podstawie:
�Proceedings of the National Academy of

Sciences�
www.healthgate.com
www.zdrowie.med.pl

oprac. Magda Wójcik

Rozwój cywilizacji, oprócz bardzo wielu
korzy�ci niesie z sob¹ równie¿ niebezpie-
czeñstwo niekorzystnych zmian zachowañ
¿ywieniowych, zw³aszcza w krajach zamo¿-
nych. £atwy dostêp do stosunkowo taniej
¿ywno�ci, wszechobecna reklama, przy rów-
noczesnych niekorzystnych zmianach trybu
¿ycia, powoduj¹, i¿ ilo�æ przyjmowanej z po-
¿ywieniem energii znacznie przewy¿sza jej
wydatkowanie. Z drugiej strony, lansowany
przez mass media kult piêknej, to znaczy
bardzo szczup³ej sylwetki, powoduje, ¿e wie-
le dziewcz¹t czy m³odych kobiet, chc¹c do-
równaæ modelkom, stosuje bardzo restryk-
cyjne diety, które z czasem, zw³aszcza przy
pewnych predyspozycjach psychicznych,
przerodziæ siê mog¹ w g³odzenie.


