Czy dowody naukowe potwierdzają słuszność
przekonań dotyczących modelu zdrowienia?
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Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy są dowody potwierdzające skuteczność takich czynników jak optymizm co do wyniku leczenia,
podjęcie pracy zawodowej, umacnianie pacjentów oraz przydatność programów typu user-run w procesie zdrowienia.

Model procesu powracania
do zdrowia

Wokół modelu zdrowienia powstał ruch
społeczny, który wpływa na rozwój opieki
psychiatrycznej na całym świecie. Proces ten
opiera się na wspieraniu pozytywnego myślenia o wyleczeniu psychozy, wzmacnianiu
umiejętności podejmowania decyzji przez
chorych, włączaniu pacjentów w proces podejmowania decyzji dotyczących sposobu
leczenia, a jego celem jest aktywizacja osób
z zaburzeniami psychicznymi.1-3 Zwiększenie
zainteresowania modelem zdrowienia wywołało wzrost zainteresowania edukacją dotyczącą opanowywania choroby, radzenia sobie ze stygmatyzacją i rozwijaniem działań
związanych z doradzaniem osobom z chorobami psychicznymi i wsparciem rówieśniczym w ramach ośrodków typu drop-in.
Idea wspólnego zaangażowania lekarzy
i pacjentów w prace w klubach (psychosocial clubhouse) oraz przygotowaniu i prowadzeniu programów edukacyjnych jest
postrzegana jako istotny czynnik w procesie zdrowienia. Skuteczność społecznego zaangażowania w pomoc chorym opartą na
dzieleniu z nimi wspólnych wartości i aspiracji niekoniecznie jest poparta dowodami
naukowymi.1-3
Ruch społeczny jest jednak formą aktywności opartej na wspólnych wartościach i aspiracjach i nie musi znajdować
potwierdzenia w dowodach naukowych.
Czy rzeczywiście wyniki badań naukowych
potwierdzają wpływ na proces zdrowienia
takich czynników, jak optymizm co do rezultatów leczenia poważnych chorób psychicznych, wartość pracy, znaczenie umacniania?

Zdrowienie w schizofrenii

Wyniki wielu badań naukowych, w tym
kilku opublikowanych niedawno, wskazują,
że optymizm co do wyzdrowienia ze schizofrenii jest uzasadniony. Po przeanalizowaniu
wyników ponad stu badań dotyczących rezultatów leczenia schizofrenii u pacjentów z krajów rozwiniętych, prowadzonych
w XX wieku,4 ustalono, że leczenie może doprowadzić albo do społecznego wyzdrowienia pacjenta (finansowa niezależność, samodzielne mieszkanie oraz niewielkie zakłócenia
w życiu społecznym) lub do całkowitego wyzdrowienia (brak objawów zaburzenia psychicznego, funkcjonowanie na takim poziomie jak przed zachorowaniem). Analiza
wyników badań wskazuje na duży odsetek
wychodzenia ze schizofrenii – ok. 20% chorych całkowicie wróciło do zdrowia a 40%
chorych wyzdrowiało społecznie (włączając
tych, którzy całkowicie wrócili do zdrowia).
Również najnowsze badania potwierdzają stopień uleczalności schizofrenii na takim poziomie. Badacze z Hamburga, Lambert i wsp.,5
stwierdzili, że spośród 400 pacjentów, nieleczonych wcześniej z powodu schizofrenii, 17% całkowicie powróciło do zdrowia
po 3 latach leczenia. Z kolei trwające 15 lat
obserwacje przebiegu leczenia 64 chorych
na schizofrenię, przez Harrowa i Jobe’a6
w Chicago, wskazują na całkowite wyzdrowienie na poziomie 19%. Po 8 latach badań
prowadzonych w Dublinie z udziałem grupy 67 osób cierpiących na nieafektywne zaburzenia psychotyczne u 39% badanych
stwierdzono „społeczne wyzdrowienie”.7 Wyniki tych najświeższych badań pozostają
zgodne z wynikami uzyskanymi na podstawie analizy badań naukowych prowadzonych

w XX wieku.4 Jednym z najważniejszych odkryć dotyczących schizofrenii jest więc to, że
znaczna część osób cierpiących na tę chorobę albo całkowicie wyzdrowieje, albo przynajmniej będzie w stanie sprawnie funkcjonować w społeczeństwie.
W niedawnej publikacji, International
Study of Schizophrenia, porównano rezultaty leczenia chorych na schizofrenię w krajach wysoko, średnio i słabo rozwiniętych
gospodarczo.8 Publikacja jest zestawieniem
wyników międzynarodowych badań dotyczących długoterminowych wyników leczenia
schizofrenii przeprowadzonych przez dwa
biura regionalne Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO), dwa ośrodki badawcze
w Chennai oraz w Hong Kongu. Uwzględniono w niej również dane zebrane w ramach badania epidemiologicznego WHO
International Pilot Study of Schizophrenia
i innego badania przeprowadzonego w Pekinie. Badaniami objęto ponad 1000 osób
z 16 rejonów świata, określając po upływie 12-26 lat ich stan zdrowia. Zestawienia
wyników badań prowadzonych w różnych
wariantach na całym świecie w ostatnim
ćwierćwieczu XX wieku dowodzą, że perspektywy i rezultaty leczenia schizofrenii są
lepsze w krajach słabo i średnio rozwiniętych. Pięć spośród dziesięciu rejonów badawczych, w których odnotowano najwyższy odsetek pacjentów określających swój stan
zdrowia jako „zdrowie” na skali Bleulera to
kraje słabo lub średnio rozwinięte. Wydaje
się więc, że klasyczny pogląd Kraepelina,
zgodnie z którym postępujące pogorszenie
miałoby być jedną z podstawowych cech
charakterystycznych schizofrenii nie jest
zgodny z prawdą; w rzeczywistości za cechę
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charakterystyczną można uznać heterogeniczność rokowniczą, zarówno jeśli chodzi
o występowanie objawów, jak i funkcjonowanie.

Praca zawodowa a wyniki
leczenia schizofrenii

Przekonanie, że zaangażowanie w prace zawodową pomaga chorym na schizofrenię wyzdrowieć poparte jest danymi zebranymi
na poziomie makroekonomicznym i jednostkowym (indywidualnym). W okresie kryzysów
ekonomicznych4 w szpitalach wzrasta liczba
osób w wieku produkcyjnym z zaburzeniami
psychotycznymi,9 a rezultaty leczenia schizofrenii są słabsze. Badania prowadzone na poziomie jednostki od wczesnych lat 90. XX w.
wykazały, że wyniki leczenia chorych cierpiących na poważne zaburzenia psychiczne są
lepsze w grupie osób zatrudnionych. Skutecznie działające programy aktywizacji zawodowej przyczyniły się do polepszenia poziomu
życia ludzi chorych na schizofrenię, pozytywnie wpłynęły na ich samoocenę, ułatwiły im
funkcjonowanie oraz pozwoliły na poszerzenie kontaktów społecznych. Uczestniczenie
w efektywnie działających programach aktywizacji zawodowej jest powiązane ze spadkiem liczby przyjęć do szpitali psychiatrycznych, zmniejszeniem kosztów opieki
zdrowotnej i mniejszą intensywnością pozytywnych i negatywnych objawów psychozy.
Przeprowadzenie badań dotyczących niezawodowych korzyści wynikających z posiadania
pracy zawodowej w warunkach kontrolowanych stało się możliwe dopiero w latach 90.
wraz z rozwojem efektywnie działających programów ułatwiających znalezienie pracy osobom cierpiącym na zaburzenia psychotyczne.3,10,11 Seria randomizowanych badań
kontrolowanych, dwie metaanalizy12,13 i opublikowany ostatnio przegląd14 wykazały skuteczność tego modelu w Stanach Zjednoczonych. Najnowsze badania potwierdziły, że taka
forma pomocy osobom ze schizofrenią jest
skuteczna również w innych krajach.11,15,16

Umacnianie

Kluczową sprawą w procesie powracania
do zdrowia chorych z poważnymi zaburzeniami psychotycznymi jest umacnianie
(empowerment). Aby zrozumieć, dlaczego
pomoc w tym zakresie jest tak istotna, należy uświadomić sobie, że osoby z zaburzeniami psychotycznymi mogą czuć się ubezwłasnowolnione nie tylko dlatego, że są
nieświadomie pozbawiane przez otoczenie
prawa do samodecydowania lub traktowane
paternalistycznie, ale także dlatego, że same
akceptują stereotyp osoby chorej, niezdolnej
do podejmowania decyzji. Osoby, które akceptują to, że chorują na zaburzenia psycho42 Psychiatria po Dyplomie • Tom 8, Nr 2, 2011

tyczne, mogą czuć przymus dopasowania do
powszechnie funkcjonującego wizerunku
chorego jako osoby nieudolnej i bezwartościowej, stać się wycofanymi społecznie
i przyjąć rolę osoby niepełnosprawnej. W rezultacie objawy choroby mogą nie ustępować, a chory może stać się zupełnie uzależniony od lekarzy i innych pomagających
mu osób. Dlatego właśnie skupianie się
nawłasnej chorobie może skutkować słabymi
rezultatami leczenia.4
Pogląd ten potwierdzają wcześniejsze badania, zgodnie z którymi osoby z zaburzeniami psychotycznymi, które akceptują to, że
są chore, a jednocześnie czują, że mają kontrolę nad swoim życiem (wewnętrzne umiejscowienie poczucia kontroli), osiągają najlepsze wyniki leczenia. Jednocześnie jednak ci,
którzy akceptują przypiętą im łatkę chorego,
mają skłonność do niskiej samooceny i zewnętrznego umiejscowienia poczucia kontroli, a ci, którzy czują się napiętnowani przez
traktowanie ich jak chorych wykazują najsłabsze poczucie kontroli nad własnym życiem. Dlatego właśnie świadomość własnego
stanu zdrowia i płynące z tego poczucie napiętnowania uniemożliwiają uzyskanie dobrych wyników leczenia.17
Do podobnych wniosków doszli Lysaker
i wsp.18 Po przeanalizowaniu danych dotyczących 75 osób cierpiących na schizofrenię
stwierdzili oni, że najlepiej funkcjonują te
osoby, które zdają sobie sprawę ze swojej
choroby i jednocześnie nie mają silnego poczucia napiętnowania. Z kolei ci, którzy są
świadomi swojej choroby i z tego powodu
czują się napiętnowani mają najmniejszą nadzieję na wyzdrowienie oraz przejawiają niską samoocenę. Przeprowadzone przez cytowanych już wcześniej badaczy Harrowa
i Jobe’a, 15-letnie obserwacje przebiegu leczenia chorych na schizofrenię pozwoliły stwierdzić, że wzmacnianie u pacjentów zdolności
do samostanowienia jest kluczem do pokonania choroby.6 U tych badanych, których
stan zdrowia poprawił się na tyle, że nie musieli już przyjmować leków przeciwpsychotycznych, częściej podczas diagnozy przeprowadzonej 5-10 lat wcześniej stwierdzano, że
mają kontrolę nad własnym życiem. Kolejne
przeprowadzone niedawno badania z udziałem ponad 100 chorych na schizofrenię,
wykorzystujące analizę zależności (ścieżek)
między zmiennymi, wykazały że wewnętrzne
poczucie napiętnowania jest powiązane
z unikaniem brania odpowiedzialności (podobnie jak przy zewnętrznym umiejscowieniem kontroli), unikaniem kontaktów społecznych i depresją: przyczyną tego powiązania
jest wpływ internalizacji stygmatu związanego
z byciem chorym psychicznie na poczucie
nadziei i własnej wartości.19 W podobnych badaniach, w których wykorzystano do analizy
przeprowadzonej z wykorzystaniem metody

modelowania równań strukturalnych dane zebrane od 172 pacjentów ambulatoryjnych ze
schizofrenią, Vauth i wsp.20 stwierdzili, że duża częstotliwość występowania u tych osób
depresji i obniżona jakość życia mogą wynikać z niemożności podejmowania samodzielnych decyzji. Z kolei spadek możliwości
samodecydowania autorzy tłumaczą dużą
stygmatyzacją antycypacyjną. Wniosek płynący z wyników tych badań jest taki, że
umacnianie chorych psychicznie i pomoc
w zwalczaniu wewnętrznego poczucia napiętnowania są równie ważne jak pomoc im
w zrozumieniu własnej choroby. Do tej pory
skupiano się jednak głównie na roli ostatniego z czynników w leczeniu schizofrenii, a nie
nad dwoma pierwszymi.
Istotny wpływ na umacnianie pacjentów
ma włączenie ich w proces podejmowania
decyzji dotyczących leczenia. Najnowsze badania przeprowadzone w północnych Włoszech wykazały jednak, że psychiatrzy rzadko praktykują taką metodę (chociaż akurat
w tym kraju system opieki zdrowotnej działa doskonale).21 Holenderscy psychiatrzy wypadają pod tym względem lepiej.22
Inna metoda umacniania to zaoferowanie
pacjentom wsparcia ze strony innych chorych, co przynosi korzyści nie tylko odbiorcy usługi, ale też jej dostarczycielowi, który
nabiera wiary w siebie, widząc, że może być
pomocny komuś innemu. W badaniach przeprowadzonych z udziałem ponad 1800 osób
z zaburzeniami psychicznymi Corrigan23 wykazał, że udział w spotkaniach grup wsparcia
istotnie wpływa na poprawę wyników leczenia i wychodzenie z choroby.
Sells i wsp.24 wykazali, że dostarczyciele tego
typu usług (pacjent dla pacjenta) są postrzegani przez osoby je otrzymujące jako bardziej
wiarygodni, choć z drugiej strony uzyskują lepsze wyniki krótkoterminowe, gdy widzą konieczność podważania postaw i zachowań
przejawianych przez klientów. Rosnick i Rosenhan25 w badaniach przeprowadzonych dla
Veterans Affairs wykazali, że cierpiące na poważne zaburzenia psychiczne osoby, które
uczestniczyły w edukacji grupowej i programach wsparcia, znacznie lepiej wypadały
w testach mierzących stopień umiejętności
podejmowania decyzji, funkcjonowania i samopoczucia w porównaniu do grupy chorych,
która nie brała udziału w tym programie.

Podsumowanie

Proces zdrowienia zależy zarówno od pozytywnego nastawienia pacjenta do wyników
leczenia, umacniania jego zdolności w zakresie podejmowania decyzji oraz wsparcia udzielanego osobie chorej, jak również od stworzenia sprzyjających wychodzeniu z choroby
warunków przez personel medyczny. Rola
optymistycznego nastawienia do wyników lepodyplomie.pl/psychiatriapodyplomie
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czenia podparta jest wynikami badań naukowych. Jednym z najdonioślejszych rezultatów
badań u chorych na schizofrenię jest to, że
ich znaczny odsetek całkowicie wraca do
zdrowia, a jeszcze więcej spośród nich zaczyna na nowo dobrze funkcjonować w społeczeństwie. Nowsze wyniki badań wskazują
na istotną rolę pracy zawodowej w procesie
zdrowienia, a dzięki usprawnieniu programów
aktywizacji zawodowej podjęcie pracy przez
osobę chorą jest łatwiejsze. Rośnie liczba badań, które potwierdzają skuteczność wspierania u pacjentów umiejętności decydowania.
Umożliwianie chorym współdecydowania
o przebiegu leczenia oraz skupienie się na
zwalczaniu poczucia wewnętrznego piętna są
cenne w procesie upełnomocniania chorych
i wpływają pozytywnie na wyniki leczenia
schizofrenii. Wskazane są dalsze badania, które przekonująco pokażą, że wzmacnianie
umiejętności samodzielnego podejmowania
decyzji przez chorych wpłynie na poprawę rezultatów leczenia psychozy.
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Przeczytanie powyższego artykułu zachęciło mnie do zaprezentowania sylwetki
autora szerokiemu gronu czytelników Psychiatrii po Dyplomie. Profesor Richard Warner od lat jest orędownikiem reorganizacji
psychiatrycznej opieki zdrowotnej mającej
służyć społecznemu włączeniu i umocnieniu – uwłasnowolnieniu (empowerment)
osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Zainteresowania naukowe profesora
koncentrują się wokół koncepcji zdrowienia (recovery) oraz czynników ułatwiających
i utrudniających ten proces. Przez blisko
trzydzieści lat kierował Centrum Zdrowia
Psychicznego okręgu Boulder w Colorado.
Praktyka zawodowa i dokonania badawcze
skłoniły go do założenia Ośrodka Zdrowienia dla osób z doświadczeniem zaburzeń
psychotycznych w Boulder. Ośrodek ten zapewnia 24-godzinną opiekę psychiatryczną
stacjonarną i ambulatoryjną przez 7 dni
w tygodniu. Poza oddziaływaniami medycznymi i psychologicznymi oferuje pacjentom rehabilitację psychospołeczną świadczoną w formie wspieranego zatrudnienia,
pomocy w kształceniu się, jak również możliwości aktywnego wypoczynku i współtworzenia wspierającego środowiska. Model
I Klinika Psychiatryczna
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
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ten wpisuje się w założenia Narodowego
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
który promuje opiekę środowiskową świadczoną lokalnym wspólnotom społecznym
przez Centrum Zdrowia Psychicznego.
Dzięki wieloletnim obserwacjom klinicznym zmienił się pogląd na temat niekorzystnego, deteriorującego przebiegu zaburzeń psychotycznych. Powszechnie znane
i szeroko cytowane są wieloletnie badania
katamnestyczne schizofrenii (Bleuler 1974,
Ciompi 1980), poważnych chorób psychicznych (Harding i wsp. 1987), psychoz
(Tsuang i wsp. 1979), zaburzeń psychotycznych (Harrison i wsp. 2001), z których wynika, że stan odpowiednio 68, 53, 68, 46
oraz około 50% pacjentów poprawia się,
a przebieg choroby jest u nich korzystny.
Ich autorzy poprawę oceniają w aspekcie
stanu klinicznego (brak ostrych objawów
psychotycznych i negatywnych), przebiegu
choroby (brak hospitalizacji) oraz poziomu
funkcjonowania.
Obecnie przyjmuje się szeroką definicję
zdrowienia. Nie pomija się w niej wagi kontrolowania objawów i przezwyciężania deficytów wynikających z zaburzeń psychicznych, ale ważna jest akceptacja zmian
i ograniczeń, jakie niesie ze sobą choroba,
istotne staje się jej oswajanie, odbudowywanie siebie w codziennym życiu, a nie tylko radzenie sobie z nią. Zgodnie z tą koncepcją zdrowienia (Davidson i wsp., 2008)
w lokalnym środowisku powinien funkcjonować holistyczny model pomocy, w którym ośrodki zorientowane na odzyskiwanie zdrowia tworzą system interwencji
i wsparcia zbliżony do pozapsychiatrycznego sposobu leczenia. Osoby korzystają-

ce z proponowanych przez ośrodek usług
kontynuują swoje aktywności życiowe.
Część użytkowników zdrowieje, pozostali
zyskują dostęp do wsparcia środowiskowego pozwalającego na włączanie choroby
do ich życia jako elementu wielowymiarowej egzystencji.
Wydaje mi się, że do rozważań autora
na temat dowodów naukowych przemawiających za słusznością koncepcji zdrowienia
warto dołączyć te pozanaukowe, jakimi są
coraz częściej publikowane relacje z pierwszej ręki. Ozdrowiali pacjenci dzielą się
swoimi doświadczeniami w przezwyciężaniu ograniczeń, jakie powoduje choroba
oraz sposobami na smakowanie życia, pomimo rozpoznanych schorzeń. Tworzą
ośrodki samopomocy, edukują społeczeństwo, prowadzą kampanie na rzecz przestrzegania praw osób chorych, propagują
ideę współdecydowania i partnerstwa w leczeniu. Jednym słowem działają na rzecz
„powrotu do zdrowia”. Oto kilka przykładów ich wypowiedzi:
Celem zdrowienia nie jest osiągnięcie normalności. Celem jest spełnienie ludzkiego powołania,
którym jest osiągnięcie głębi człowieczeństwa.
Deegan, 1996 a, str. 92
Przyjaciel, socjolog, zwrócił mi uwagę, że nie
jesteśmy tylko chorzy psychcznie, jesteśmy także pisarzami, lekarzami, rybakami, mężami, żonami i dziećmi. Dla wielu z nas problemy psychiczne są naprawdę tylko fragmentem naszego
istnienia.
Goldowsky, 2003, s. 823
Nie mówcie mi, że zdrowienie nie jest oparte na dowodach naukowych. Ja jestem tym dowodem.
Pacjentka (w: Davidson i wsp., 2006, s. 640)
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