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O przewodniku

Witamy w przewodniku Psychology Tools na temat poważnej choroby, intensywnej 
terapii i zespołu stresu pourazowego.

Misja Psychology Tools jest dwojakiego rodzaju: zapewnienie, aby terapeuci na całym 
świecie mieli dostęp do wysokiej jakości narzędzi opartych na dowodach, których 
potrzebują do prowadzenia skutecznej terapii, oraz stanowienie wiarygodnego źródła 
samopomocy psychologicznej dla społeczeństwa.Udostępniliśmy ten przewodnik 
bezpłatnie, ponieważ w wyniku trwającego obecnie globalnego kryzysu zdrowotnego 
poważne doświadczenia medyczne są udziałem znacznie większej niż zazwyczaj liczby 
osób. Doświadczenia te obejmują przyjęcia do szpitala z trudnościami w oddychaniu lub 
transfery na oddziały intensywnej opieki medycznej (intensywnej terapii). U znacznej 
części tych osób wystąpią objawy zespołu stresu pourazowego (PTSD).

Przewodnik jest przeznaczony dla:

• Osób, które przeżyły przerażające doświadczenie medyczne, takie jak przyjęcie na 
oddział intensywnej terapii.

• Osób hospitalizowanych z poważnymi problemami medycznymi związanymi z 
COVID-19.

• Ich rodzin i przyjaciół.

• Specjalistów z dziedziny zdrowia psychicznego i specjalistów nauk medycznych, 
którzy pragną dowiedzieć się więcej na temat tego, jak pomagać.

Jeśli osobiście przeżyłeś któreś z doświadczeń opisanych w tym przewodniku, niektóre 
przykłady mogą zadziałać na Ciebie jak „wyzwalacze” lub prowadzić do niepokoju. 
Pamiętaj, że w tym przewodniku nie ma nic, co mogłoby Cię skrzywdzić, a poznanie 
tego, co Ci się przydarzyło (i co dzieje się nadal), może Ci pomóc w odzyskaniu zdrowia. 
Sugerujemy, abyś czytał go powoli, rozdział po rozdziale, a jeśli uznasz, że materiał jest 
zbyt przytłaczający, abyś przystąpił do lektury z pomocą pracownika służby zdrowia.
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Jak czują się ludzie po leczeniu na oddziale inten-
sywnej terapii?

Doświadczenie bycia w stanie krytycznym jest czymś przytłaczającym fizycznie i emoc-
jonalnie. Oczywiście, biorąc pod uwagę skalę tego, przez co przeszedłeś, powrót do 
zdrowia wymaga czasu. To, jak się czujesz i jak długo trwa powrót do zdrowia zależy 
od rodzaju choroby i tego, jak długo chorowałeś. Niektóre bardzo częste doświadczenia 
po wypisaniu z oddziału intensywnej terapii / intensywnej opieki medycznej (OIT/
OIOM) obejmują:

• Uczucie osłabienia fizycznego. Nawet wykonywanie prostych czynności, takich jak 
ubieranie się, poruszanie się lub wychodzenie z wanny może wymagać ogromnego 
wysiłku. 

• Omdlałość. Możesz czuć się wyczerpany i odczuwać potrzebę spania dłużej niż 
normalnie.

• Drętwienie lub inne zmiany w odczuwaniu różnych części ciała.

• Uczucie duszności po łagodnym wysiłku, jak wchodzenie po schodach.

• Zmiany w wyglądzie, które mogą obejmować zmiany w tym, jak wyglądają Twoje 
włosy, skóra lub paznokcie. Możesz także dochodzić do zdrowia po bliznach chirur-
gicznych.

• Ochrypły głos, szczególnie jeśli miałeś/aś podpiętą rurkę oddechową.

• Wpływ na twoje samopoczucie psychiczne. Możesz być bardziej zapominalski,  lub 
mieć trudności z przeczytaniem więcej niż kilku zdań. Naturalnym jest też poczucie 
„zamglenia” umysłu i trudności z koncentracją na czymkolwiek, lub z ukończeniem 
czegokolwiek. 

• Zmiany emocjonalne Zmiany emocjonalne, w tym uczucie rozdrażnienia, depresji lub 
lęku. Możesz nie mieć ochoty na wychodzenie z domu, lub czuć się obezwładnionym 
w zatłoczonych miejscach.

• Przytłaczające obawy, takie jak obawa przed ponownym zachorowaniem lub obawa, 
że   nigdy nie wyzdrowiejesz.  Możesz obawiać się, co niektóre z twoich doświadczeń 
związanych z intensywną terapią oznaczają dla twojego zdrowia psychicznego: na 
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przykład martwić się o halucynacje, których mogłeś/aś doświadczać podczas pobytu 
w szpitalu. 

Powrót do zdrowia może potrwać dłużej, niż mogłeś/aś się spodziewać. Objawy, takie 
jak osłabienie mięśni, są bardzo częste nawet sześć miesięcy po wypisaniu ze szpitala. 

Badacze przeprowadzili wywiady z osobami wypisanymi z OIOM[1]. Oto niektóre z 
wypowiedzi:

• “Wpadam w panikę, jeśli wychodzę sam bo mogę gwałtownie zachorować”

• “Wściekam się bardzo na moją rodzinę. Ciągle się denerwują, kiedy próbuję robić 
rzeczy dla siebie”

• “Bardzo złoszczę się na siebie, że jeszcze nie udało mi się wrócić do normalności”

• “Próbowałem pomóc zmywając naczynia, ale wciąż wypadają mi z rąk”

• “Kiedy po raz pierwszy wróciłem do domu, to po schodach wszedłem na kolanach a 
w dół zjeżdżałem na pośladkach”

Czy którekolwiek z podanych przykładów brzmią znajomo? Wszystko to są normalne 
doświadczenia, po tym jak potrzebowaliśmy zostać poddani intensywnej opiece w 
szpitalu.
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Czym jest zespół stresu pourazowego (PTSD)?

PTSD opisuje zespół objawów, których niektórzy ludzie doświadczają po tym, jak ich 
życie było zagrożone, lub gdy zaistniała możliwość odniesienia poważnych obrażeń. 
Możesz też czuć się w ten sposób, gdy jesteś świadkiem, jak rzeczy tego rodzaju 
przytrafiają się ukochanej osobie - na przykład w wyniku oglądania ukochanej osoby 
na oddziale intensywnej opieki. Do traumatycznych zdarzeń mogących mieć miejsce 
podczas przyjmowania do szpitala należą:

• Chwile, w których byłeś przekonany, że umrzesz.

• Przerażające, inwazyjne lub bolesne doświadczenia medyczne.

• Chwile, gdy otrzymałeś/aś złe wieści i zastanawiałeś/aś się, co to oznaczało dla Ciebie 
lub dla tych, których kochasz.

• Omamy spowodowane przez leki, majaczenie lub inne choroby.

• Doświadczenia, w których czułeś/aś się bezsilny/a lub gdy czułeś/aś że nie otrzymałeś/
aś pomocy.

• Doświadczenia, w których zdawałeś/aś sobie sprawę ze śmierci innych ludzi.

W trakcie traumy często doznajemy intensywnych emocji i odczuć w ciele, a także 
przerażających myśli. Mogłeś/aś doświadczyć niektórych (lub żadnych) z wymieni-
onych myśli i uczuć:

Rysunek: Częste myśli i uczucia doświadczane podczas traumatycznych zdarzeń.

Zmieszania

W trakcie 
traumy możesz 

doznać poczucia

Upokorzenia

Myśli o tym, 
co Ci się stanie

Prześladowania 
Strachu, przerażenia

Złości

Wstydu

Dysocjacji 
(oddzielenia od 

tego, co się 
dzieje)

Bezradności

Niepokoju

Odrętwienia

‘Przebłysków’
(obrazów umysłowych ukazujących jak dzieje się to, co najgorsze)
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Gdy traumatyczne doświadczenie dobiegnie końca, pogodzenie się z tym, co się stało 
może zająć trochę czasu. Czymś normalnym jest odczuwanie szoku, przytłoczenia lub 
odrętwienia przez kolejne dni, tygodnie, a nawet miesiące. U większości ludzi uczucia 
te z czasem ustępują , ale u niektórych utrzymują się i zaczynają wyraźnie wpływać na 
życie.

Jakie są objawy PTSD?

Możesz otrzymać diagnozę PTSD, jeśli po doświadczeniu traumy wystąpią poniższe 
objawy:

• Ponowne przeżywanie traumy w przebłyskach, koszmarach sennych lub odczuciach 
w ciele. Możesz doświadczać niechcianych wspomnień z traumy, które „wpadają” mi-
mowolnie do umysłu i często towarzyszą im intensywne emocje. Wspomnienia te 
mogą zostać wywołane przez bodźce, które przypominają o Twoim doświadczeniu, 
może to być np.oglądanie dramatu telewizyjnego z akcją osadzoną w szpitalu, lub 
otrzymanie powiadomienia o wizycie lekarskiej. Możesz doświadczać:

• Wspomnień faktycznych (wspomnień wydarzeń, które naprawdę miały miejsce), 
takich jak pamięć o otrzymaniu złych wieści.

• Wspomnień z halucynacji - halucynacje są bardzo częste u osób ciężko chorych. 
Mogłeś/aś zobaczyć lub usłyszeć rzeczy, o których później dowiedziałeś/aś się, że 
tak naprawdę nie miały one miejsca. 

• Wspomnień rzeczy, o których myślałeś/aś, gdy byłeś/aś chory/a. Na przykład 
pacjenci na intensywnej terapii czasami myślą, że są prześladowani przez personel 
medyczny, który w rzeczywistości stara się im pomóc. 

• Możesz doświadczać mieszaniny podanych objawów.

Ponowne przeżywanie traumy 
w przebłyskach, koszmarach 

sennych lub odczuciach w ciele

Negatywne zmiany w 
myślach lub nastroju

Poczucie wzmożonej 
czujności, lub 

napiętych nerwów

Unikanie myśli, uczuć i 
wszelkich przypomnień na 

temat doświadczenia

!
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• Unikanie myśli, uczuć i przypomnień o swoim doświadczeniu. Może to obejmować 
unikanie ludzi lub miejsc, unikanie przypomnień lub próby unikania bądź tłumienia 
własnych myśli lub wspomnień. Po traumatycznym doświadczeniu medycznym 
możesz zauważyć, że wizyty lekarskie wywołują lęk, możesz unikać programów 
telewizyjnych na temat szpitali, a nawet unikać dotykania lub patrzenia na części 
ciała, które przypominają Ci o tym, co się stało. 

• Negatywne zmiany w Twoim myśleniu, lub nastroju. Na przykład, niektóre osoby 
doświadczają podczas choroby przerażających halucynacji, a później zamartwiają się 
(niesłusznie), że mogą mieć poważne problemy ze zdrowiem psychicznym. Inni z 
kolei uważają, że są źle traktowani w szpitalu, a przekonania te utrzymują się po 
wypisaniu. Po ciężkiej chorobie wiele osób martwi się w znacznie większym stopniu, 
że znów zachoruje. Każde z tych przekonań może powodować, że czujesz się bardzo 
niespokojny lub przygnębiony.

• Poczucie wzmożonej czujności, lub napiętych nerwów. Po traumie często odczuwa 
się lęk lub niezdolność do relaksu. Niektórzy ludzie czują się bardziej rozzłoszczeni, 
lub rozdrażnieni niż byli wcześniej. Możesz doświadczać problemów ze snem.

Jak powszechne jest PTSD? 

Czymś normalnym jest doznawanie pewnych objawów PTSD w następstwie traumy. 
Na szczęście, dla większości ludzi sytuacja zaczyna się poprawiać w pierwszym miesiącu. 
Jednak w zależności od rodzaju urazu 20-30% osób doświadcza utrzymujących się 
objawów PTSD. Po leczeniu na oddziale intensywnej terapii PTSD występuje u około 
1 na 5 osób.

Rysunek: Po leczeniu na oddziale intensywnej terapii PTSD występuje u około 1 na 5 osób.
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W jaki sposób intensywna terapia powoduje 
PTSD?

Z definicji, jeśli jesteś przyjęty na oddział intensywnej terapii, to jesteś w swoim 
najgorszym stanie. Wymagane jest wówczas całodobowe monitorowanie a także 
inwazyjne procedury medyczne w celu podtrzymania życia. Pacjenci na oddziale in-
tensywnej terapii są często podłączeni do szerokiej gamy urządzeń: do powszech-
nych należą monitory serca i sztuczne respiratory (gdy pacjenci nie mogą samo-
dzielnie oddychać). Wiele urządzeń podtrzymujących życie brzęczy i wydaje głośne 
dźwięki, aby zaalarmować personel o zmianach w stanie zdrowia pacjenta. Pacjenci 
mają również prawdopodobnie podłączonych kilka rurek, bądź to wprowadzających 
płyn i składniki odżywcze, bądź to wyprowadzających inne płyny. Większość 
pacjentów na OIOM-ie znajduje się pod wpływem leków uspokajających, ale 
nie zawsze osoby te są całkowicie nieprzytomne. Pacjentom przebywającym na 
OIOM-ie często ogranicza się możliwość poruszania rękami lub nogami, aby 
uniemożliwić im usunięcie rurek lub innego sprzętu. Wszystkie te interwencje mają 
na celu pomóc Ci przetrwać nagły kryzys, jednak mogą być również przerażające.

Rysunek: Leczenie na oddziale intensywnej terapii jest inwazyjne i wymaga użycia wielu specjalistycznych 

urządzeń. 
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Istnieje wiele aspektów medycyny ratunkowej, które mogą przyczynić się do 
późniejszego rozwoju PTSD. 

 

 
Czy któryś z nich przypomina ci o twoich doświadczeniach szpitalnych? Głównym 
priorytetem oddziału intensywnej terapii była pomoc w przetrwaniu, więc wszystko, co 
zostało Ci zrobione, zostało zrobione z tą intencją. Jednak możesz żyć z niezamierz-
onym następstwem objawów stresu pourazowego.

Świadomość zagrożenia 
życia

Aktywny „system zagrożeń” 
prowadzi do normalnego 

uczucia strachu lub 
przerażenia.

Ograniczenie
Pacjenci objęci intensywną terapią 

są czasami �zycznie 
unieruchomieni, aby nie próbowali 

usuwać cewników ani innego 
sprzętu. Może to sprawić, że 

poczujesz się bezsilny i 
bez poczucia kontroli. 

Majaczenie
Majaczenia to poważny stan 

splątania. Ludzie z delirium nie 
mogą jasno myśleć, mają trudności 

ze zrozumieniem, co się wokół 
nich dzieje, i mogą widzieć lub 
słyszeć rzeczy, których nie ma.

Sedacja wpływająca 
na świadomość

Dezorientacja jest dryfowaniem 
do i ze świadomości. Leki 

uspokajające mogą 
prowadzić do majaczenia.

Halucynacje, niezwykłe 
przekonania i  fantazje 

Pacjenci objęci intensywną terapią 
często doświadczają myśli 

prześladowczych. Niektórzy widzą 
rzeczy, które nie są prawdziwe. To 

próby twojego umysłu, aby 
zrozumieć, co się z tobą dzieje.

Brak snu
Niedobór snu jest główną 
przyczyną niepokojących 

objawów psychicznych.

Czynniki środowiskowe, 
takie jak oświetlenie 

lub hałas maszyn
Może to powodować 

dezorientację lub 
niemożność zaśnięcia.

Personel medyczny noszący 
sprzęt ochrony osobistej

Jesteśmy zaprogramowani tak, 
aby na miłe twarze reagować 

uspokojeniem. Kombinacja bycia 
na wpół przytomnym i widzenia 

zamaskowanych twarzy może 
przyczynić się do paranoi.

Wydłużony czas trwania
Niektóre traumatyczne 

doświadczenia minęły w ciągu kilku 
minut. Ale twój pobyt na oddziale 

intensywnej opieki może trwać 
kilka dni lub tygodni, co 
zwiększa „dawkę” traumy.

Interwencje medyczne
Interwencje medyczne mogą być 

przerażające, niewygodne, bolesne 
lub wszystko na raz.

Mechaniczna wentylacja
Bycie wyposażonym w rurkę 

do oddychania oznacza, że   nie 
możesz się komunikować, możesz 

czuć się bezsilny, co prowadzi 
do większego ryzyka 

wystąpienia majaczenia.

COVID-19
Brak kontaktu z najbliższymi może 

sprawić, że poczujesz się 
samotny i odizolowany. 
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Psychologowie pracujący z osobami przyjętymi na intensywną opiekę wiedzą, że często 
osoby te mają nieprzyjemne - i często niezwykłe - doświadczenia podczas przyjmowania 
do szpitala. Poniższe opisy przypadków są anonimowe, ale opisują doświadczenia często 
zgłaszane przez pacjentów na intensywnej terapii.

 Historia Tanyi

Tanya miała trzydzieści pięć lat, kiedy poszła do szpitala na zaplanowaną operację 
płuc. Pierwsza operacja nie przebiegła zgodnie z planem i podczas pobytu na oddziale 
ratunkowym doznała silnego obrzęku całego ciała. Pamięta swoich lekarzy, którzy 
wyglądali na zaniepokojonych i mówili, że potrzebuje dalszej operacji. Druga operacja 
nie zakończyła się powodzeniem, Tanya spędziła więcej czasu na oddziale regeneracji 
czując się niezwykle źle („najbardziej chora, jaka kiedykolwiek byłam”), przed pójściem 
na trzecią operację. Ledwie pamiętała podpisanie formularza zgody na ostatnią operację, 
a następną rzeczą, o której wiedziała, było obudzenie się w jakimś dziwnym miejscu. 

Tanya była bardzo chora, na lekach i w stanie majaczenia. Dryfowała do i ze stanu 
świadomości. W tym stanie doświadczyła halucynacji - myślała, że   pielęgniarki były 
ninja i wierzyła, że   została porwaną i uwięzioną na łodzi. Czuła się przerażona i 
prześladowana. Czuła się tak, jakby doświadczenie to trwało tygodniami.

Lekarze musieli założyć jej wkłucie centralne w dużej żyle na jej szyi. Była intubowana 
i wentylowana mechanicznie, aby maszyna mogła oddychać za nią. Z rurkami w ustach 
nie mogła mówić ani komunikować się. Tanya miała przebłyski pamięci, o tym jak 
próbowała sięgać ręką, by poczuć to, co było tak niekomfortowe w pobliżu jej szyi, i 
wtedy ktoś próbował ją zatrzymać. Później dowiedziała się, że to pielęgniarka próbowała 
powstrzymać ją przed wyciągnięciem rurki intubacyjnej, ale w tym czasie Tanya czuła 
się bezradna i torturowana.

Regeneracja fizyczna zajęła Tanyi dużo czasu. Rok po tym jak przeszła intensywną 
terapię, rozpoczęła kurs terapii psychologicznej. Psycholog Tanyi wysłuchał jej i 
powiedział, że doświadcza objawów zespołu stresu pourazowego. Tanya przeżywała 
przerażające przebłyski retrospektywne dotyczące jej przyjęcia do szpitala: niektóre 
z nich obejmowały przebłyski z halucynacji, których wówczas doświadczyła, i kiedy 
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miała te niechciane wspomnienia odczuwała to samo poczucie bezradności, co wtedy. 
Była również głęboko zaniepokojona, ponieważ uważała, że   jest w jakiś sposób zła 
lub winna, ponieważ spowodowała tak wiele niepokoju rodzinie: podczas stosunkowo 
przytomnej chwili w szpitalu opisała swoje wyobrażenia o tym, jak jej rodzina cierpi bez 
niej, a nawet wyobrażała sobie, że są bezdomni i znaleźli się na ulicy, bo umarła.

Tanya ukończyła terapię psychologiczną zwaną odwrażliwianiem za pomocą ruchu 
gałek ocznych (EMDR), w której zachęcano ją do myślenia i pomagania w „przetwar-
zaniu” tego, co się z nią stało. Tanya i jej terapeuta przejrzeli „dziennik OIOM”, który 
przygotowała dla niej pielęgniarka intensywnej terapii, co pomogło jej uporządkować 
wydarzenia w określonej kolejności. Podczas terapii poskładała ważne fragmenty 
swoich wspomnień, które uznała za tak niepokojące i zagmatwane. Zbliżanie się do 
wspomnień traumy było przerażające dla Tanyi - kiedy pomyślała o nich ponownie, 
poczuła się prześladowana, tak jak na oddziale intensywnej terapii. Z czasem odkryła 
jednak, że strach się zmniejszył, i przestała wierzyć, że jest bezsilna. Zaczęła rozumieć, 
co się stało, a jej przebłyski osłabły. Ważne było, że zdała sobie sprawę, że pielęgniarki 
jej pomagały, a „ninja” to halucynacje.

Jednym z przekonań, z którym walczyła w szczególności, było jej przekonanie o tym, 
że   jest zła, ponieważ spowodowała niepokój w rodzinie. Pamiętała, jak leżała w szpi-
talnym łóżku i wyobrażała sobie, że rodzina cierpi bez niej, ogarnęło ją też poczucie 
winy. Pracowała ze swoim terapeutą, aby wyrazić i rozwiązać te uczucia, i w końcu zdała 
sobie sprawę, że nie jest odpowiedzialna za przebieg wydarzeń. Uznała za   pomocne 
„zaktualizowanie” swojego katastrofalnego obrazu rodziny, zastępując go po roku po-
zytywnym wyobrażeniem wszystkich jej członków. Gdy przestała się obwiniać, poczuła 
się bardziej zdolna do zaoferowania sobie życzliwości i cierpliwości, które pomogły jej 
fizycznie wyzdrowieć.

 Historia Dave’a

Dave miał sześćdziesiąt lat i cierpiał na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) 
i chorobę serca. Był osłabiony po operacji i nie dochodził do siebie w taki sposób, jak 
się tego spodziewał. Od kilku dni nie mógł złapać tchu, a gdy zaczęło się to pogarszać, 
udał się do lekarza rodzinnego. Jego lekarz zaniepokoił się jego stanem zdrowia tak 
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bardzo, że zadzwonił po karetkę, która zabrała go prosto na pogotowie. Na oddziale 
ratunkowym, pomimo podania tlenu Dave nadal miał trudności z oddychaniem. Został 
przeniesiony na oddział pulmonologiczny i przez pięć godzin jego oddech był bardzo 
krótki - opisał to jako walkę o każdy oddech. 

W końcu jego lekarze zdecydowali, że Dave musi zostać przeniesiony na intensywną 
terapię. Do tego momentu był wyczerpany i był pewien, że umrze. Został przetrans-
portowany na oddział intensywnej terapii, ale było opóźnienie, ponieważ drzwi windy 
nie działały prawidłowo, pamiętał, że myślał wówczas, iż umrze w windzie. Następnie 
Dave spędził cztery dni na oddziale intensywnej terapii. Był wentylowany mechanic-
znie, dopóki jego stan nie ustabilizował się na tyle, aby mógł wrócić na oddział pulmo-
nologii. Dave wyzdrowiał na tyle, by opuścić szpital po kolejnym tygodniu.

Kiedy Dave wrócił do domu, zaczął mieć powtarzające się koszmary i przebłyski tego, 
jak zamyka się nad nim wieko trumny. Uważał je za przerażające i unikał zaśnięcia, 
próbując się ich pozbyć: często całą noc spędzał na kanapie przed telewizorem. 
Przebłyski przywoływały wspomnienia, które nie miały sensu, ale sprawiały, że czuł 
się bardzo niespokojny. Czuł, że nie może sobie poradzić i zaczął unikać rzeczy, które 
mu przeszkadzały, takich jak windy i szpitale. Było to szczególnie problematyczne dla 
Dave'a, ponieważ musiał regularnie chodzić na wizyty w szpitalu z powodu POChP i 
choroby serca. Co gorsza, pracodawca Dave'a nie brał pod uwagę jego stanu zdrowia i 
oczekiwał, że Dave będzie pracował więcej, niż było to dla niego wskazane.

Kiedy wiele miesięcy później rozpoczął terapię psychologiczną, początkowo stwierdził, 
że nie był świadomy dużej części swojego pobytu na oddziale intensywnej terapii. Od 
żony wiedział, że przebywał tam cztery dni, był wentylowany mechanicznie, a także 
ograniczono mu swobodę ruchów. Nie wiedział nic więcej, ponieważ jego żona była 
tak zdenerwowana, gdy ją o to zapytał. Nie wiedział nic więcej, ponieważ jego żona 
była bardzo zdenerwowana, gdy ją o to zapytał. Podczas terapii Dave dowiedział się, 
że doświadczał objawów PTSD. Jego terapeuta wyjaśnił, że unikanie rzeczy, które 
przypominały mu o doświadczeniach w szpitalu jest zrozumiałe, ale może mu utrudniać 
powrót do zdrowia. 

Podczas terapii jego terapeuta poprosił go o powolne i ostrożne odtwarzanie wspomnień 
z OIOM-u. Dave przypomniał sobie sytuację na OIOM-ie, kiedy był pewien, że umarł 
i nałożono na niego wieko trumny - zrozumiał, że „gwoździe” były w rzeczywistości el-
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ementami sufitu, które błędnie zinterpretował z powodu majaczenia, którego wówczas 
doświadczał. W późniejszej fazie terapii istotną częścią leczenia Dave'a była wizyta w 
szpitalu, w którym był leczony. W towarzystwie pielęgniarki Dave wraz z terapeutą 
prześledzili swą podróż z pogotowia ratunkowego, na oddział pulmonologii, a następnie 
na oddział intensywnej terapii - w tym wycieczkę windą, która uległa awarii. Kon-
frontacja z lękami prowokowała u  Dave’a niepokój, jednak przy zachęcie terapeuty 
zdołał wystawić się na oddziaływanie rzeczy, których się obawiał. Zakończył terapię 
ze świadomością, że przeżył. Znowu zaczął chodzić na wizyty w szpitalu i stopniowo 
zmniejszył się jego strach, znów też zaczął czuć się pewnie. Kiedy wyzdrowiał, zdał 
sobie sprawę, że jego żona również rozwinęła objawy PTSD, i wspierał ją w tym, by 
szukała leczenia. 
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Majaczenie

Wielu pacjentów cierpiących na ciężką chorobę i wymagających intensywnej terapii 
doświadcza majaczenia. Majaczenie to stan poważnej dezorientacji (splątania).

 

Rysunek: Delirium to nazwa medyczna poważnego stanu dezorientacji.

Jeśli podczas przyjęcia do szpitala doświadczyłeś/aś majaczenia, możesz martwić się, co 
to znaczy. Niektórzy martwią się, że to znak, że są chorzy psychicznie lub wariują. Nie 
zamartwiaj się – nie oznacza to żadnej z tych rzeczy. Delirium jest w rzeczywistości 
zjawiskiem bardzo powszechnym w warunkach medycznych. Od czterech do dziewięciu 
na każdych dziesięciu pacjentów na oddziale intensywnej opieki medycznej doświadcza 
majaczenia. Liczba ta wzrasta do ośmiu na dziesięciu pacjentów, którzy potrzebowali 
wsparcia aparatów oddechowych[3]. 

Rysunek: Delirium występuje u ośmiu na dziesięciu pacjentów wymagających wentylacji na OIOM-ie.

Majaczenie

Problemy ze 
zrozumieniem 

tego, co się dzieje

Niezdolność jasnego myślenia 
i poczucie zagubienia

Mogą wystąpić bardzo 
silne emocje, takie jak 

przerażenie lub samotność

Może wystąpić poczucie bycia 
prześladowanym i wiara 

w niezwykłe rzeczy

Może dojść do 
widzenia lub słyszenia 
rzeczy, których nie ma, 

ale które wydają się 
bardzo prawdziwe
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Lekarze uważają, że majaczenie jest spowodowane zmianami w funkcjonowaniu mózgu. 
Może się to zdarzyć, gdy:

• Twój mózg otrzymuje mniej tlenu.

• TIstnieją zmiany w sposobie, w jaki twój mózg wykorzystuje tlen i kiedy zachodzą 
zmiany chemiczne w mózgu.

• Jesteś na pewnych lekach, albo pod narkozą albo sedacją.

• Masz ciężką infekcję lub cierpisz na pewne choroby medyczne.

• Odczuwasz silny ból.

• Twój wzrok i słuch jest ograniczony.

• Jesteś w starszym wieku.

Jeśli miałeś/aś doświadczenia z widzeniem lub wierzeniem w niezwykłe rzeczy, kiedy 
przebywałeś/aś na OIOM-ie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że było to wynikiem 
majaczenia. Na szczęście majaczenie jest tymczasowe i przemija po wyleczeniu 
przyczyn. Jeśli nadal masz doświadczenia podobne do tych, które miałeś/aś w szpitalu, 
prawdopodobnie są to przebłyski PTSD z halucynacji, które miałeś/aś w szpitalu, a nie 
oznaka tego, że majaczenie trwa w dalszym ciągu. 
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Zdrowienie z PTSD

Choć PTSD wiąże się bardzo dużym cierpieniem, na szczęście jest to bardzo uleczalna 
dolegliwość. Pierwszym krokiem do przezwyciężenia PTSD jest zrozumienie, w jaki 
sposób dolegliwość ta „utyka w miejscu” i nie poprawia się sama z siebie. Psychologowie 
opracowali bardzo pomocny sposób myślenia o PTSD, który pomaga zebrać wszystkie 
elementy razem. Jak więc rozwija się PTSD i co go utrzymuje?

1. Twój system zagrożeń był i w dalszym ciągu pozostaje aktywny

Twój mózg i ciało zawiera „system zagrożeń”, którego celem jest pomoc w utrzymaniu 
Cię przy życiu. Jedna część mózgu - ciało migdałowate - ma za zadanie rozpoznanie 
niebezpieczeństw. Jest ono uruchamiane przez wszystko, co może zagrozić Twojemu 
życiu - uruchamia się „alarm” w ciele, aby pomóc Ci przygotować się do reakcji. Motto 
systemu zagrożeń brzmi: „lepiej być bezpiecznym niż żałować” - wolałby on raczej 
wywołać fałszywy alarm dziewięć razy, niż przegapić jedno prawdziwe niebezpieczeństwo. 

Rysunek: Twój system zagrożeń rozpoznaje niebezpieczeństwo i przygotowuje twoje ciało do reakcji. Po trau-

matycznym doświadczeniu system zagrożeń może być w stanie wysokiej gotowości. 

Gdy twój system zagrożeń jest aktywny, możesz mieć trudności ze snem lub relaksacją, 
możesz odczuwać płochliwość, lub czujność wobec innymi niebezpieczeństw w 
otoczeniu. Po traumatycznym doświadczeniu, takim jak przyjęcie na OIOM, normalne 
jest, że Twój system zagrożeń przez pewien czas pozostaje w stanie wysokiej gotowości. 
U osób z PTSD jego powrót do normy zdaje się jeszcze dłuższy.  

Twój system zagrożeń może być wyzwalany zarówno przez wyimaginowane, jak i 
rzeczywiste zagrożenia. Może się okazać, że nawet myślenie o tym, co się stało, może 

Niebezpieczeństwo

Rozpoznane przez 
ciało migdałowate

Ciało przygotowuje 
się do akcji
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wywołać uczucie niepokoju i napięcia.

Tanya była przerażona podczas pobytu w szpitalu i długo potem. Kiedy opisała to 
swojemu psychologowi, powiedziała mu, jak była przerażona wiedząc, że pierwsze 
dwie operacje nie powiodły się i że potrzebuje kolejnej. Opisała również, jak przerażona 
i bezsilna była na intensywnej opiece, gdy sądziła, że   jest uwięziona. Po tym, jak Tan-
ya opuściła szpital, jej niepokój trwał - przebłyski retrospektywne były przerażające i 
sprawiły, że obawiała się tego, że oszaleje, czuła się „na krawędzi”, miała trudności ze 
snem i nie lubiła przebywać w pobliżu innych ludzi.

2. Wspomnienia PTSD są innego rodzaju

Wspomnienia PTSD różnią się od zwykłych wspomnień. Niektóre cechy, które mogą 
czynić je szczególnie niepokojącymi, to:

• Bezpośredniość. Gdy wspomnienia PTSD „zagrają” w twoim umyśle, możesz poczuć 
się tak, jakby wydarzenie miało miejsce właśnie teraz. Możesz nawet stracić orientację 
miejsca.

• Jaskrawość. Wspomnienia PTSD są często tak żywe, że wydają się prawdziwe. 
Możesz słyszeć dźwięki lub zapachy, których doświadczyłeś/aś podczas traumatycz-
nego wydarzenia z taką klarownością, że czujesz, że znów tam jesteś.

• Mimowolność. Wspomnienia PTSD są w mniejszym stopniu kontrolowane. Mogą 
niespodziewanie pojawić się w Twoim umyśle i mogą być trudne do stłumienia.

• Fragmentowanie. Być może pamiętasz tylko części tego, co się wydarzyło, lub twoja 
pamięć może odtwarzać najgorsze części.

To nie twoja wina, jeśli doświadczasz takich wspomnień. Twoje wspomnienia są w 
ten sposób związane z twoją neurobiologią - sposobem zaprojektowania mózgu. Psy-
chologowie uważają, że wspomnienia traumatyczne są przechowywane w mózgu w 
odmienny sposób. Ważnym zadaniem podczas leczenia traumy jest „przetwarzanie” 
wspomnień, aby nie były tak bardzo niepokojące.

W czasie pobytu na OIOM-ie Tanya majaczyła i myślała, że   została porwana przez 
ludzi, którzy planowali wyrządzić jej krzywdę. Kiedy została wypisana ze szpitala, 
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miała wiele niechcianych wspomnień o rzeczach, których doświadczyła na OIOM-
ie. Pamiętała rozmowy, które jak sądziła, znała z zasłyszenia, i odczuwała to samo 
przerażenie, co wtedy. Kiedy te wspomnienia „zagrały” w jej umyśle, wydawało jej się, że 
wróciła na OIOM. Były tak silne, że mogła znów poczuć zapach środków czyszczących 
oraz usłyszeć dźwięk maszyn. Kiedy ponownie doświadczyła tych dziwnych wspomnień, 
zaczęła wątpić w to, co było prawdziwe, a co nie.

3: PTSD polega na tworzeniu znaczeń

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) oddziałuje na nasze myśli i przekona-
nia, ponieważ rozumie, że to one napędzają nasze uczucia. To, co sprawia, że   PTSD 
jest tak niepokojące, a co także w części  utrzymuje PTSD w mocy, to sposób, w jaki 
zrozumiałeś/aś co się z tobą stało. Czasami nasze interpretacje są całkowicie dokładne, 
ale innym razem mogą być bezużytecznie chybione.

Podczas intensywnej terapii Tanya była bardzo chora i musiała mieć ograniczoną 
swobodę ruchów, aby nie wyciągnęła sobie rurek. Jej delirium manifestowało się w 
halucynacjach, że   pielęgniarki są ninja. Znaczenie, jakie (znajdujący się delirium) 
mózg Tanyi stworzył z tego doświadczenia było takie, że była przetrzymywana w nie-
woli i prześladowana - w wyniku czego czuła się przerażona. Po wypisaniu ze szpitala 
Tanya miała koszmary i przebłyski, które odtworzyły tę traumę. Wydawały się bardzo 
prawdziwe, a jej interpretacja tych doświadczeń była taka, że oszalała, co przeraziło ją 
jeszcze bardziej.

Wydarzenie Interpretacja Uczucie
Bycie na OIOM-ie i zrozumi-
enie, że nie mogłam się ruszyć

Jestem uwięziona Przerażenie

Koszmary z pielęgniarkami 
jako ninja

Wariuję Przerażenie

Tabela: Jak Tanya zinterpretowała niektóre ze swoich doświadczeń podczas i po zakończeniu pobytu na 

OIOM-ie.

Niepomocna interpretacja wydarzeń może sprawić, że utkniesz. Psychologiczne leczenie 
PTSD obejmuje aktualizację wszelkich nieprzydatnych interpretacji Twojej traumy.
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Nieprzydatne interpretacje Pomocne interpretacje
Jestem uwięziona przez zamaskowanych ninja. W szpitalu opiekowały się mną zamaskowane 

pielęgniarki.
Umrę, moje życie jest w niebezpieczeństwie. Moje życie było w niebezpieczeństwie, ale teraz 

jestem bezpieczna i wracam do zdrowia.
Nikt mnie nie słucha, nikt się mną nie prze-
jmuje.

Nie mogłam mówić, ponieważ miałam rurkę 
w tchawicy. Byłam wtedy pod opieką, a teraz 
ludzie dbają o mnie.

Wariuję, to nie jest normalne, żeby mieć takie 
doświadczenia.

Byłam w stanie majaczenia na OIOM-ie i 
doświadczyłam halucynacji. Jest to bardzo pow-
szechne i nie oznacza, że   wariuję.

Może nie jestem teraz w stanie bezpiecznie 
opiekować się moimi dziećmi.

Nie wariuję, wracam do zdrowia po PTSD i je-
stem w stanie bezpiecznie opiekować się moimi 
dziećmi.

Tabela: Niektóre nieprzydatne interpretacje Tanyi i bardziej przydatne perspektywy, które odkryła.

4: Czasami rzeczy, które robimy, aby sobie z tym poradzić, 

przynoszą efekt przeciwny do zamierzonego

Wszyscy staramy się jak najlepiej radzić sobie z tym, jak się czujemy. Jednym z 
problemów z PTSD jest to, że rzeczy, które robimy, aby sobie poradzić, czasami okazują 
się nieprzydatne. Czy korzystasz z którejkolwiek z poniższych strategii radzenia sobie?

Strategia radzenia sobie Zamierzony efekt Niezamierzony efekt
Unikanie przypomnień. Unikanie cierpienia. Lepsze 

samopoczucie.
Pamięć traumy pozostaje 
„nieprzetworzona”. Życie jest 
ograniczone lękiem.

Nie rozmawianie o tym. Unikanie cierpienia. Nie 
chcę, żeby ludzie myśleli, że 
oszalałem.

Pamięć traumy pozostaje 
„nieprzetworzona”. Brak otuchy 
od bliskich lub specjalistów. 
Ciągle myślę, że zwariowałem.

Używanie alkoholu lub nar-
kotyków.

Lepszy sen. Kontrola tego, jak 
się czuję.

Sen się pogarsza. Nie czuję się 
lepiej. Uzależnienie.

Unikanie myślenia o tym, co się 
stało, tłumienie.

Unikanie odczuwania cierpi-
enia.

Tłumienie rzeczy powoduje, że 
powracają i doświadczam ich 
jeszcze mocniej.

Sprawdzanie / skanowanie w 
poszukiwaniu objawów.

Wykrycie objawów, zanim 
staną się poważne.

Wciąż doświadczam 
„fałszywych alarmów” i 
zauważam nieistotne objawy.

Tabela: Strategie radzenia sobie mają zamierzone i niezamierzone konsekwencje.
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5. Złożenie wszystkiego razem

Jeśli połączymy wszystkie te kroki razem, zaczniesz rozumieć, dlaczego PTSD nie 
poprawia się samo z siebie. Oto „błędne koło”, które Tanya narysowała ze swoją 
terapeutką. Tanya uznała je za coś przydatnego, ponieważ wyjaśniało to, co się jej 
przytrafiło. Co więcej, dostarczyło im plan tego, na czym powinny skoncentrować się  
w trakcie leczenia. 

Objawy natrętnych wspomnień

Unikanie myślenia o tym
Ciągłe bycie zajętym, rozpraszanie się
Próby odpychania od siebie wspomnień

Zastanawianie się nad tym, w jaki sposób 
zaniepokoiłam moją rodzinę

Negatywne myśli i przekonania

Traumatyczne zdarzenie

Obecne poczucie zagrożenia

Strategie radzenia sobie

Unikanie oznacza, 
że   moje wspomnienia 

pozostają niezmienione 
i żywe

Unikanie oznacza, 
że moje przekonania 
pozostają bez zmian

Byłam bardzo chora i znalazłam się na 
oddziale intensywnej terapii. Majaczyłam - 

miałam halucynacje i myślałam, że pielęgniarki 
są ninja, sądziłam, że zostałam porwana i uwięziona

Wspomnienia rozdrobnione. 
Wspomnienia łatwo się wyzwalają
Żywe przebłyski retrospektywne 

halucynacji i poczucia bycia 
prześladowaną

Podczas: Mogą mnie zabić. 
Ninja trzymają mnie w niewoli 

na łodzi. Jestem bezsilna.
Po: Czy oszaleję? Jestem 

zła, to moja wina.

Przerażenie
Bezradność

Poczucie prześladowania
Poczucie winy

Plan: Sprawdzenie 
moich przekonań i 
ustalenie tego, co 

sądzę teraz

Plan:
• Zaprzestać unikania

• Zbliżyć się do wspomnień
• Zacząć odzyskiwać 

moje życie

Plan: 
“Przetworzenie” 
moich wspomnień 

z terapeutą

!
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Psychologiczne metody leczenia PTSD

Istnieją doskonałe, oparte na dowodach psychologiczne metody leczenia PTSD. 
Niektóre z najlepiej zbadanych to:

• Terapia poznawczo-behawioralna (CBT), łącznie z Terapią poznawczą PTSD 
(CT-PTSD) oraz Terapią przetwarzania poznawczego (CPT).

• Terapia odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych (EMDR)

Chociaż te zabiegi mogą różnić się pod względem niektórych cech, wszystkie one 
obejmują:

• Pewną dozę ekspozycji na pamięć urazową. Wspomnienia z PTSD mogą być nieco 
pomieszane (jeszcze bardziej wspomnienia z intensywnej terapii). Mówienie i pisanie 
o tym, co się z Tobą stało, może pomóc w „przetworzeniu” tych wspomnień i uczynić 
je mniej inwazyjnymi i niepokojącymi.

• Tworzenie znaczeń. Zrozumienie tego, co ci się przydarzyło, zrozumienie sensu tych 
doświadczeń w tym czasie i pomoc w ponownej ocenie tych pomysłów w świetle tego, 
co wiesz teraz.

• Uczenie się różnych strategii radzenia sobie. Przezwyciężanie unikania, uczenie się 
zdrowszych sposobów radzenia sobie i odzyskiwanie życia. 

Specjalne zadania terapeutyczne, jeśli przebywałeś na intensywnej 

terapii 

Niektóre elementy leczenia, które mogą być szczególnie pomocne dla osób, które 
doświadczyły pobytu na OIOM-ie, obejmują:

• Poznanie sposobów, w jakie choroba fizyczna, majaczenie i rzeczy związane ze 
środowiskiem medycznym mogą wpływać na ciebie psychicznie.

• Poznanie halucynacji, a także przebłysków retrospektywnych i ich przyczyn. Ważne 
jest, aby zrozumieć, że to, iż doświadczyłeś/aś halucynacji podczas pobytu na OIOM-ie 
lub późniejszych przebłysków retrospektywnych nie oznacza, że   oszalejesz lub jesteś 
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w niebezpieczeństwie.

• Czytanie dokumentacji medycznej, aby dowiedzieć się, co działo się z dnia na dzień 
(aby wypełnić luki w pamięci). Jeśli twoja trauma trwała przez długi czas, psy-
chologowie często pomogą ci stworzyć „oś czasu”, aby poskładać twoją historię.

• Odwiedziny miejsca traumy, jeśli są możliwe. Wizyta na oddziale intensywnej 
terapii (lub oglądanie zdjęć lub filmów) może pomóc w „przetworzeniu” wspomnień 
związanych z traumą i skorygowaniu wszelkich nieprzydatnych przekonań. Wiele 
osób uważa, że   pomocne jest poznanie personelu, który się nimi opiekował.

• Zaakceptowanie, że w twojej pamięci mogą być luki, ponieważ przez cały czas nie 
byłeś przytomny. 

• Zrozumienie, że możesz mieć silne „wspomnienia cielesne” z tego, co się z Tobą stało. 
Mogą być doświadczane jako przebłyski retrospektywne lub możesz doświadczyć ich 
ponownie podczas leczenia traumy.

https://www.psychologytools.com
https://www.psychologytools.com


Poważna choroba, Intensywna Terapia i Zespół Stresu Pourazowego (PTSD) 

22 © 2020 Psychology Tools Limited

This resource is designed for everyone, and is free to share. Translated versions are available from psychologytools.com

Co powinienem zrobić, jeśli sądzę, że mogę mieć 
PTSD w następstwie ciężkiej choroby?

Krok 1: Badanie przesiewowe

Jeśli uważasz, że możesz mieć PTSD, dobrym pierwszym krokiem jest wypełnienie 
tego krótkiego kwestionariusza. Nie zdiagnozuje PTSD, ale może wskazać, czy należy 
skorzystać z pełnej oceny przeprowadzonej przez specjalistę zdrowia psychicznego.

Czasami zdarzają się rzeczy, które są niezwykle lub szczególnie przerażające, okropne lub traumatyczne. 
Na przykład przyjęcie na oddział intensywnej opieki (intensywnej terapii). Czy kiedykolwiek doświad-
czyłeś/aś tego rodzaju wydarzenia?
TAK/NIE

Jeśli tak, proszę odpowiedz na poniższe pytania.

Czy w ostatnim miesiącu:
1. Czy miałeś/aś koszmary o wydarzeniu/ach lub myślałeś/aś o wydarzeniu/ach, gdy tego nie chciałeś/aś? 
TAK/NIE

2. Czy próbowałeś/aś nie myśleć o wydarzeniu/ach lub starałeś/aś się unikać sytuacji, które przypomi-
nałyby Ci o wydarzeniu/ach? 
TAK/NIE

3. Ciągle miałe/aś się na baczności, odczuwałe/aś wzmożoną czujność, lub niespodziewane bodźce łatwo 
wywoływały w Tobie nadmiernie silną reakcję?
TAK/NIE

4. Czułeś/aś się odrętwiały/a lub oderwany/a od ludzi, czynności lub otoczenia? 
TAK/NIE

5. Czułeś/aś się winny/a lub nie byłeś/aś w stanie przestać obwiniać siebie lub innych za wydarzenie/a lub 
jakiekolwiek problemy, które wydarzenie/a mogło/y spowodować?
TAK/NIE

Jeśli odpowiedziałeś/aś TAK na trzy lub więcej pytań, być może cierpisz na zespół stresu pourazowe-
go. Możesz chcieć skontaktować się ze specjalistą ds. zdrowia psychicznego w celu uzyskania pełnej 
oceny. 
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Krok 2: Porozmawiaj ze specjalistą

Jeśli uważasz, że masz objawy PTSD, możesz poprosić o pomoc specjalistę. Powinieneś/
Powinnaś skontaktować się z lekarzem rodzinnym lub terapeutą psychologicznym. 

Aby znaleźć terapeutę przeszkolonego w CBT

• USA: http://www.abct.org

• Wielka Brytania: https://www.babcp.com

• Europa: https://eabct.eu/about-eabct/member-associations/

• Australia: https://www.aacbt.org.au

• Kanada: https://cacbt.ca/en/

Aby znaleźć terapeutę przeszkolonego w EMDR

• USA: https://emdria.org

• Wielka Brytania: https://emdrassociation.org.uk

• Europa: https://emdr-europe.org/associations/european-national-associations/

• Australia: https://emdraa.org

• Kanada: https://emdrcanada.org
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Informacje dla pracowników służby zdrowia psy-
chicznego pracujących z pacjentami cierpiącymi 
na PTSD po przyjęciu na intensywną opiekę

Nawet terapeuci przyzwyczajeni do pracy z osobami, które przeżyły traumę, mogą być 
zaskoczeni niektórymi aspektami traumy z pobytu na OIOM-ie. Zasadniczo leczenie 
psychologiczne urazu na OIOM-ie wykorzystuje te same elementy, co w przypadku 
leczenia innych rodzajów traumy. Terapeuci mogą jednak uznać za pomocne zapoz-
nanie się z poniższymi szczegółami i szukać właściwej superwizji podczas swojej pracy 
z tą populacją. Jeśli doświadczyłeś/aś urazu medycznego i planujesz podjąć terapię, 
omówienie tej strony ze swoim terapeutą może okazać się pomocne.

Wspomnienia urazu: czas trwania, fragmentacja, treść

Pobyty na oddziale intensywnej opieki mogą trwać od kilku dni do tygodni. Czas 
pobytu może oznaczać, że pacjenci doświadczyli większej „dawki” traumy niż niektóre 
pozostałe osoby, które przeżyły traumę i że w następstwie tego doświadczenia mogą 
mieć więcej wspomnień z traumy wymagających pracy.

Pacjenci prawdopodobnie nie byli przytomni przez cały czas pobytu na OIOM-ie. 
Prawdopodobnie mieli niepełną świadomość, co mogło wpłynąć na zapisy pamięciowe 
i zdolność przywoływania wspomnień. Należy się spodziewać, że pacjenci będą mieli 
luki w pamięci, których istnienie należy uznać. Podczas przetwarzania wspomnień 
można użyć pytania „I jaka jest następna rzecz, którą możesz pamiętać?”.

Terapeuci powinni spodziewać się, że wspomnienia traumy z doświadczeń związanych 
z intensywną opieką będą szczególnie fragmentaryczne i mogą zawierać mieszankę 
treści „rzeczywistych” i „halucynacyjnych”. Często pomocne jest stworzenie harmono-
gramu doświadczeń szpitalnych danej osoby, który zawiera informacje pochodzące z 
pamięci pacjenta, z dokumentacji medycznej i dziennika OIOM, jeśli taki jest dostępny, 
a także opisy od rodziny i przyjaciół. Często pomaga też konstruowanie ilustrowanej 
lub pisemnej narracji przebiegu zdarzeń. 
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Doświadczenia złudzeń lub halucynacji na OIOM-ie mogą sprawiać 

wrażenie dalszego występowania już po wypisie ze szpitala

Delirium jest niezwykle powszechne u pacjentów wymagających intensywnej opieki i 
może powodować halucynacje i urojenia. Jeśli wydaje się, że doświadczenia te utrzymują 
się po wypisie z OIOM-u, pomocne może być przedstawienie ich jako mimowolnych 
wspomnień z aktywnych prób nadawania rzeczom sensu (tworzenia znaczeń), które 
zostały zapisane w pamięci w trakcie fizjologicznych stanów majaczenia. 

Oto przykład kliniczny. „Mark” był wentylowany i uspokajany podczas pobytu na 
OIOM-ie, gdzie doświadczył majaczenia. Jeden z pielęgniarzy był pochodzenia azjatyck-
iego i w tamtym czasie Mark postrzegał to doświadczenie jako bycie prześladowanym 
przez azjatyckich gangsterów. Po powrocie do zdrowia fizycznego, nadal bał się ludzi o 
azjatyckim wyglądzie, doświadczał niechcianych wspomnień o azjatyckich twarzach i 
utrzymywał przekonanie (nieco słabsze niż podczas pobytu na OIOM-ie), że znajdował 
się pod obserwacją gangu azjatyckich mężczyzn. Sformułowanie problemu, które uznał 
za najbardziej pomocne, polegało na tym, że jego system zagrożeń był łatwo wyzwalany 
przez podobieństwa do wspomnień z traumy (azjatyckie twarze), a jego niechciane 
wspomnienia były przebłyskami z jego pobytu na OIOM-ie. Symptomy te osłabły w 
wyniku terapeutycznej ekspozycji na wspomnienia traumy. Następnie przeprowadził 
pewne eksperymenty behawioralne, aby sprawdzić swoje przekonania dotyczące bycia 
obserwowanym, po czym zmienił jego ocenę na mniej groźną „nikt nie zwraca na mnie 
jakiejś szczególnej uwagi”. Kiedy jego wspomnienia zostały „przetworzone”, a jego 
przekonania ponownie ocenione, nie czuł się już tak przygnębiony wspomnieniami z 
OIOM-u.

Pacjenci mogą opisywać szczególnie silne „wspomnienia cielesne” 

lub uczucia podczas przetwarzania wspomnień traumy

Pacjenci mogą opisywać te doświadczenia spontanicznie podczas wywiadu kliniczne-
go, lub przetwarzania wspomnień, ale mogą też uznać za przydatne, gdy terapeuta z 
wyczuciem zapyta bezpośrednio o takie doświadczenia. Na przykład pacjenci mogą 
zgłaszać nieprzyjemne odczucia w gardle związane z doświadczeniem intubacji lub dys-
komfort w pachwinie związany z cewnikowaniem. Podobnie jak w przypadku typowych 
wspomnień z traumy dotyczących doznań wzrokowych lub słuchowych, przetwarzanie 
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pamięci (tj. ekspozycja) na te wspomnienia somatosensoryczne jest skuteczną formą 
leczenia. Jeśli pacjenci spędzali czas na OIOM-ie, leżąc na plecach lub na brzuchu, 
pomocne może być podczas terapii wykonanie niektórych części pracy z pamięcią gdy 
pacjent przyjmie podobne pozycje ciała.

„Przebłyski bólowe” są prawdziwym zjawiskiem i warto je zbadać

Przebłyski retrospektywne są rodzajami pamięci mimowolnej . Często doświadcza się 
ich w modalności wzrokowych i słuchowych, ale często zgłaszane są również wspom-
nienia węchowe (zapach) i somatosensoryczne (dotykowe). Badania wskazują, że osoby, 
które odczuwają ból fizyczny podczas urazu, mogą ponownie doświadczyć tego bólu 
w postaci przebłysków, ale wiele osób nie zgłosi tych doświadczeń spontanicznie . 
Doświadczenie kliniczne wskazuje, że wspomnienia te można przetwarzać w taki sam 
sposób, jak inne wspomnienia traumatyczne.

Należy zająć się ocenami skutków traumy

Oceny, których pacjenci dokonują po swoich doświadczeniach związanych z intensywną 
opieką mogą dotyczyć wielu ważnych dziedzin i można z nimi pracować za pomocą 
interwencji poznawczych i behawioralnych. Aby uzyskać więcej informacji, klinicyści 
kierowani są do artykułu Murray i wsp. (2020)[4], gdzie bardziej szczegółowo omawiane 
są kliniczne sposoby postępowania w takich przypadkach.

• Przekonania o chorobie psychicznej lub integralności psychicznej spowodowane 
majaczeniem. Przekonania mogą obejmować takie tematy, jak „wariuję”, „nie mogę 
ufać własnemu umysłowi” lub „nie mam kontroli”. Pacjenci mogą się wstydzić swojego 
zachowania podczas leczenia. 

• Przekonania o stracie. Mogą to być przekonania dotyczące utraty sprawności fizycznej 
lub utraty poprzedniego sposobu życia.

• Przekonania dotyczące obrazu ciała. Mogą to być przekonania na temat trwałej 
zmiany, takie jak „Nigdy więcej nie będę taki sam”, lub inne przekonania na temat 
blizn lub innych zmian obrazu ciała, takich jak „Jestem obrzydliwy/a”.

• Problemy zdrowotne. Pacjenci, którzy mieli poważne doświadczenia medyczne, 
często obawiają się ponownego wystąpienia choroby, lub innej choroby, która może 
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skutkować readmisją w szpitalu. Taki lęk o zdrowie może również uogólniać się na 
troskę o bliskich.

• Przekonania dotyczące leczenia i personelu medycznego. Wściekłość wobec 
aspektów leczenia nie jest niczym niezwykłym, a niektórzy pacjenci mogą odczuwać 
nieufność wobec personelu medycznego.
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Odwiedziny na oddziale i dostęp do rejestrów 

Pomocne może być uzyskanie dostępu do dokumentacji dotyczącej przyjęcia na 
intensywną opiekę, z wyszczególnieniem przebiegu choroby i procedur medycznych, 
które przeszli pacjenci. Niektóre szpitale utworzą przyjazny dla pacjenta „dziennik 
OIOM” i takie informacje są często przydatne w terapii, pomagając pacjentom w 
rozwikłaniu ich doświadczeń.

W niektórych okolicznościach możliwe są wizyty na oddziale intensywnej terapii i wielu 
pacjentów ocenia je jako pomocne. Wizyty in-vivo na oddziale są obecnie mało praw-
dopodobne ze względu na koronawirusa, dlatego wizyty wirtualne są realną alternatywą.

Terapeuci powinni pomagać klientom w szukaniu informacji, które pomogą im 
zrozumieć, skąd pochodzą halucynacje lub które mogą pomóc im zaktualizować prze-
konania. Na przykład nasz klient „Dave” zrozumiał, że “ trumienne gwoździe”, które 
widział na OIOM-ie, prawdopodobnie były detalami w suficie. Kiedy „Tanya” odwiedziła 
OIOM, zobaczyła, jak delikatnie pielęgniarki wchodzą w interakcje z pacjentami i jak 
spokojnie zachęcają pacjentów, by ci nie dotykali wenflonów, wyszła więc stamtąd ze 
zaktualizowaną informacją „starają się pomóc, a nie zaszkodzić”.

Pacjenci mogą zgłaszać bieżące czynniki wyzwalające

Bodźce wyzwalające mogą mieć charakter wzrokowy, na przykład personel medyczny, 
lokalizacje lub przedmioty fizyczne. Wyzwalacze mogą być również charakter słuchowy, 
są to na przykład dźwięki płynące z urządzeń. Mogą być również somatosensoryc-
zne, włączając w to leżenie w określonych pozycjach. Pacjentów można zachęcać do 
stosowania techniki rozróżniania bodźców w celu rozróżnienia między tym co było 
„wtedy”, a co jest „teraz”, zarówno w przypadku naturalnie występujących czynników 
wyzwalających w życiu codziennym, jak i docelowych prowokacji w gabinecie terapeu-
tycznym.
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Zasoby Psychology Tools dotyczące leczenia PTSD obejmują
Guide
UK English

Trauma, Dissociation,  
And Grounding

Information handout
UK English

What Is Trauma-Focused
Cognitive Behavioural 
Therapy (TF-CBT)?

Exercise
UK English

Stimulus Discrimination
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O przewodniku

Kim jesteśmy?

Dr Matthew Whalley jest psychologiem klinicznym i dyrektorem Psychology Tools. 
Jego specjalistyczne zainteresowania kliniczne obejmują pracę z osobami, które 
przeżyły traumę, oraz rozwój zasobów psychologicznych, które pomogą klinicystom w 
zapewnieniu skutecznej terapii. Obejmował stanowiska kliniczne w ośrodkach podsta-
wowej, środowiskowej i specjalistycznej opieki medycznej w ramach NHS, a obecnie  
prowadzi małą prywatną praktykę. Jest doświadczony w badaniach, a jego opublikowane 
prace obejmują eksplorację psychologicznego podejścia do radzenia sobie z bólem, 
pamięci autobiograficznej u osób, które przeżyły traumę oraz poznawczych podejść 
behawioralnych do zawrotów głowy.

Dr Hardeep Kaur jest psychologiem klinicznym i konsultantem klinicznym w Psychol-
ogy Tools. Jest specjalistką od uzależnień i traum, wykwalifikowanym nauczycielem 
uważności i superwizorem klinicznym. Obecne role kliniczne dr Kaur obejmują pracę w 
ośrodku leczenia uzależnień w NHS, oraz serwisie IAPT w NHS. Kierowała zespołami 
psychologicznymi w ramach IAPT i w organizacji Combat Stress, a także pracowała w 
specjalistycznym ośrodku leczenia traum w NHS. Dr Kaur jest akredytowanym przez 
BABCP terapeutą CBT i ma doświadczenie w ACT, CFT i EMDR.

Czym jest Psychology Tools?

Misja Psychology Tools jest dwojaka: zapewnienie, aby terapeuci na całym świecie 
mieli dostęp do wysokiej jakości narzędzi opartych na dowodach, których potrzebują 
do prowadzenia skutecznej terapii, oraz stanowienie wiarygodnym źródłem samopo-
mocy psychologicznej dla społeczeństwa. Możesz dowiedzieć się więcej na psycholo-
gytools.com. 
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