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Międzynarodowy Program Pilotażowy Badań nad Schizofrenią , któremu patronowało
WHO,  (1979r) niespodziewanie wykazał że:

Znacząco lepsze efekty w leczeniu schizofrenii osiąga się w państwach rozwijających się jak np. Indie 
czy Nigeria niż w większości państw europejskich czy w USA,

W tzw. krajach rozwijających się  osoby w kryzysie psychozy ( tzw chorzy na schizofrenię) 
doświadczali znacząco dłuższych okresów remisji z dobrym funkcjonowaniem społecznym. Również 
wskaźnik całkowitej  remisji jest znacząco wyższy niż  w krajach tzw. rozwiniętych.

                                                       DLACZEGO???



W krajach rozwiniętych
• był znacząco większy dostęp do systemu opieki zdrowotnej ( leczenie ambulatoryjne i szpitalne)  i 

leczenia farmakologicznego!

•  system leczniczy był sztywny i skierowany tylko do osoby " chorej" 
więzy społeczne były luźne , również te w obrębie rodziny wymuszały samodzielne radzenie sobie ze 
swoimi problemami 

• kontekst społeczny - wartością jest sukces osobisty rozumiany jako osiąganie sukcesów w karierze 
zawodowej i sukcesów finansowych

 



•„ Istnieją dowody na znaczenie relacji 
społecznych zarówno u źródeł reakcji 
psychotycznych jak i w procesie leczenia”



Poziom 
funkcjonowania 

społecznego

Czas

Uraz psychiczny (trauma)

Wsparcie społeczne (np. spotkanie OD)



Tromsø ( Norwegia) - TOM ANDERSON, profesor psychiatrii 
środowiskowej na Uniwersytecie w Tromso, psychiatra.

Pracując ze swoim zespołem, modyfikują pracę Zespołu Reflektującego 
i włączają  Zespół Reflektujący do spotkań Otwartego Dialogu

Tornio ( Finlandia) - JAAKKO SEIKKULA, profesor psychologii
dr BRIGITTA ALAAKARE, psychiatra
 
Pracowali w szpitalu Keropudos w Laponii. Nazwy Open Dialog użyto 
po raz pierwszy w 1996r  aby opisać terapię skoncentrowaną na całej 
rodzinie i sieci społecznej pacjenta.



Psychoanaliza
• praca indywidualna z pacjentem
• wykluczała leczenie pacjentów z psychozami

Terapia Systemowa
• terapia całej rodziny lub większego systemu
• podejście dyrektywne, często interwencje 

konfrontacyjne 

Podejście dostosowane do potrzeb  ( Finlandia, lata 60 -te Yjro Alanen i jego zespół)
• szybka interwencje na początku kryzysu
• dostosowanie metod pomocowych i terapeutycznych do  potrzeb pacjenta i jego rodziny
•  wykorzystanie różnych metod terapeutycznych, zmiana podejścia terapeutycznego w 

zależności od potrzeb                 

Terapia systemowa w podejściu Otwartego Dialogu



Celem Otwartego Dialogu jest:

"wygenerowanie dialogu, który pozwoli znaleźć słowa na opisanie bolesnych, 
przerażających i nie nazwanych przeżyć, które dotychczas nie mogły wyrazić się w 
słowach. To niewyrażone przeżycia  przejawiają się jako dziwne, 
niezrozumiałe wypowiedzi i zachowania, które nazywano chorobą psychiczną"
 

To co nazywamy chorobą psychiczną w Otwartym Dialogu traktujemy jako symboliczne 
wyrażenie bardzo trudnych przeżyć, powstałych na skutek urazu psychicznego 
przekraczającego zdolności adaptacyjne jednostki. 



5. GŁÓWNYCH ZASAD OTWARTEGO DIALOGU:

1) Natychmiastowa pomoc (do 24 godzin od zgłoszenia kryzysu)
2) Perspektywa sieci społecznej
3) Odpowiedzialność 
4) Ciągłość psychologiczna
5) Elastyczność i mobilność
 

Zasady dotyczące praktyki Otwartego Dialogu:
1) Dialog i polifonia
2) Tolerancja niepewności
3) Normalizacja
 



Celem spotkań Otwartego Dialogu:

1) Budowanie poczucia bezpieczeństwa poprzez szacunek i zrozumienie
2) Aktywowanie i ugłośnienie dialogów wewnętrznych, toczących się wewnątrz każdej osoby
3) Aktywowanie dialogu pomiędzy osobami
4) Akceptacja każdego punktu widzenia
5) Wzrost poczucie kompetencji i odpowiedzialności każdej osoby 
 

CELEM SPOTKAŃ OTWATEGO DIALOGU NIE JEST OSIĄGANIĘCIE JAKIEGOŚ CELU LUB 
GENEROWANIE ZMIANY.

JEŻELI ZACHODZI ZMIANA,  WYPŁYWA ONA Z POGŁEBIENIA ZROZUMIENIA 
PROBLAMÓW I WZROSTU KOMPETENCJI UCZESTNIKÓW SPOTKANIA.



Uczestnikami spotkania Otwartego Dialogu są:

• Moderatorzy (zawsze 2 osoby)

• Zespół reflektujący (od 1 do 4 osób)

• Osoba w kryzysie i jej sieć społeczne (rodzina , ale też przyjaciele, sąsiedzi, i inne 
osoby mogące być pomocne w problemie np. nauczyciele, kuratorzy, lekarza, 
pracownicy socjalni  duchowni i inne osoby ważne dla rodziny w danym czasie)



Efekty wprowadzenia spotkań w podejściu Otwartego Dialogu w leczeniu 
psychiatrycznym w zachodniej Laponii (Finlandia) 

Badanie dotyczyło osób z pierwszym epizodem psychozy w życiu i obejmowało 2 lata obserwacji. 

• Osoby korzystające ze spotkań OD były hospitalizowane średnio 14 dni na osobę w ciągu 2 lat. Osoby 
nie korzystające ze spotkań OD były średnio hospitalizowane ok 117 dni na osobę w ciągu 2 lat

• Neuroleptyki były stosowane u 30% osób korzystających z OD, u osób nie korzystających z OD 
neuroleptyki były stosowane u 100%.osób 

• Nawroty psychozy były obserwowane u 24% osób korzystających ze spotkań OD i u 71% osób nie 
korzystających z OD.

Kolejne badanie z tego samego obszaru zachodniej Finlandii pokazało ( obserwacja 5 letnia)
• 86% osób korzystających z OD wróciło do pracy, studiów lub aktywnie pracy poszukiwało
• 82% osób nie doświadczyło żadnych utrzymujących się objawów psychotycznych



Otwarty Dialog okazał się przydatny w rozwiązywaniu innych  konfliktowych sytuacji:

• Konflikty rodzinne, bez ujawnienia się objawów psychotycznych u któregoś  z 
członków rodziny

• Konflikty w korporacjach, zakładach pracy, szkołach

• Rozwiązywanie konfliktowych sytuacji np. zarządach spółek, w samorządach 
 

 Otwarty dialog to nie tylko metoda terapeutyczna, ale też filozofia i styl życia!



Dziękuję za uwagę   
lek. med. Jolanta Czermak 

specjalista psychiatra 

Tel 604-160-491  adres mailowy: firmaself@gmail.com



Fundacja Instytut Otwartego Dialogu

Otwarty Dialog

https://otwartydialog.pl/
https://otwartydialog.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=QhEVs3Cu5u4

