POLISH Introduction to EI services (friend or relative version)

Informacje pomagające
zrozumieć niepokojące
zaburzenia postrzegania
rzeczywistości u Twoich
bliskich oraz dotyczące usług
zespołu wczesnej interwencji
(„Early Intervention“)

likemind.nhs.uk

Rozumienie niepokojących zaburzeń
postrzegania rzeczywistości
Niecodzienne i niepokojące zaburzenia
w postrzeganiu rzeczywistości mogą
przybrać postać przekonania lub
wrażenia, że ktoś nas obserwuje lub
prześladuje, dziwnych lub denerwujących
myśli, albo odczuwania doznań
wzrokowych, słuchowych, smakowych,
węchowych lub dotykowych pomimo
tego, że w otoczeniu nie ma bodźca, który
mógłby je wywołać.
Niepokojące zaburzenia w postrzeganiu
rzeczywistości mogą wystąpić z
bardzo wielu różnych powodów.
Mogą na przykład pojawić się pod
wpływem silnych przeżyć duchowych.
Niedostateczna ilości snu, narkotyki,
epilepsja lub silny stres i trauma również
mogą je wywoływać.
Opisane objawy występują dość
powszechnie. Czasami pojawiają się u
nastolatków i osób 20-kilkuletnich, a
czasami na późniejszym etapie życia.
W przypadku kiedy takie wrażenia
i odczucia są przerażające lub mają
duży wpływ na życie osoby, która ich
doświadcza, czasami nazywamy je
psychozą. Niektórzy uważają, że są one
jednak częścią zwykłych lęków, których
każdy z nas doświadcza. Psychoza jest po
prostu słowem, które opisuje określone
odczucia i wrażenia.

Czasami objawy zaburzonego
postrzegania rzeczywistości u bliskiej
osoby mogą być niepokojące, ale osoby,
które ich doświadczają odzyskują
zdrowie, prowadzą pełne życie,
zdobywają dobrą pracę, nawiązują relacje
i zakładają rodziny.
Niepokojące wrażenia i odczucia mają
dwie główne fazy. Podczas fazy ostrej
bliska osoba może odczuwać paranoję,
doświadczać dezorganizacji myśli,
halucynacji wzrokowych i słuchowych,
które następnie po pewnym czasie
ustępują. Podczas drugiej fazy, którą
nazywamy fazą remisji, bliska osoba
może wciąż mieć podobne odczucia i
wrażenia, ale są one mniej niepokojące i
ich nasilenie jest znacznie mniejsze.
I właśnie działania, które podejmiesz w
tym momencie mają znaczenie! Jeśli u
bliskiej osoby pojawiły się takie wrażenia
lub odczucia, rozpoczęcie korzystania
z usług zespołu wczesnej interwencji
(„Early intervention“) jest ważnym
elementem jej wsparcia w procesie
terapeutycznym i dojściu do zdrowia.
Badania sugerują, że wsparcie na
wczesnym etapie występowania
zaburzeń, podczas kilku pierwszych
miesięcy i lat po pierwszym epizodzie,
ma ogromne znaczenie.

Czym zajmuje się zespół wczesnej
interwencji („Early Intervention“)?
Jakie usługi oferuje?
Zespół wczesnej interwencji („Early
Intervention“, EI) stworzono z myślą
o wsparciu osób, które doświadczają
niepokojących zaburzeń odbierania
rzeczywistości. Wsparcie oferowane
przez zespół EI polega na pomocy w
zakresie kontroli objawów i powrocie
do zdrowia. Naszym celem jest pomoc
zgłaszającym się do nas osobom poczuć
się bardziej pozytywnie, wrócić do
realizacji swoich planów życiowych oraz
ograniczyć ryzyko nawrotu zaburzeń
odbierania rzeczywistości.
Zespół EI skupia się na wszystkich
aspektach zdrowia psychicznego
i fizycznego i oferuje wsparcie,
które przybiera różne formy np.
opieki zdrowotnej, psychologicznej,
społecznej oraz pomoc fizyczną, z
pracą, nauką w szkole lub koledżu,
w nawigowaniu relacji rodzinnych,
przyjaźni, związków oraz spełniania
potrzeb mieszkaniowych, finansowych
oraz rozwiązywania problemów z
narkotykami, alkoholem i zdrowiem.
Naszym zadaniem jest zapewnienie
dostępu Twojej bliskiej osobie do
przydatnych terapii oraz ogólnego
wsparcia, które jest dostosowane do
ich indywidualnych potrzeb w zakresie

duchowym, religijnym, kulturowym i
środowiskowym.
Usługi zespołu EI mają charakter
kompleksowy i dlatego świadczone są
przez różnego rodzaju osoby. Personel EI
ma doświadczenie w pracy z osobami,
u których występują epizody zaburzeń
odbierania rzeczywistości. Zespół usług
EI obejmuje koordynatorów opieki,
psychiatrów, psychologów, farmaceutów,
pielęgniarki, terapeutów zajęciowych,
pracowników opieki społecznej oraz
pracowników wsparcia i pomocy w
powrocie do zdrowia. Dodatkowe
informacje o tych osobach i pomocy,
którą oferują znajdują się na stronie pod
adresem: likemind.nhs.uk.
Zespół EI oferuje dostęp do wsparcia
przez okres do trzech lat, nawet jeśli
ich podopieczny wróci do normalnego
trybu życia w ciągu kilku tygodni. Dzieje
się tak, ponieważ epizody zaburzonego
odbierania rzeczywistości mają charakter
nawrotowy. Uzyskanie odpowiedniego
wsparcia jest bardzo istotne w stworzeniu
najlepszych warunków bliskiej osobie do
pełnego powrotu do zdrowia.

W jaki sposób zespół EI współpracuje
z bliskimi swoich podopiecznych?
Zespół EI z reguły pracuje równolegle z
bliskimi swoich podopiecznych i również
oferuje im wsparcie. EI rozumie, że
wspieranie bliskiej osoby w momencie
doświadczania przez nią kryzysu może
okazać się trudne i wymaga dodatkowej
pomocy. Współpracujemy również z
najbliższymi podopiecznych, ponieważ
ich wsparcie przyśpiesza proces
zdrowienia.
Możesz oczekiwać od zespołu EI
następującego:

•Ogólniej rozmowy o zdrowiu

psychicznym, roli zespołu EI, ich
członkach i oferowanych terapiach.

•Wysłuchania Twoich obaw i rozmowy

na temat tego jakie działania mogą
pomóc Twojej bliskiej osobie.

•Wsparcia w Twojej roli jako osoby

bliskiej ich podopiecznego. Może to
obejmować rozmowy telefoniczne,
spotkania, zaproszenie do grupy wsparcia
dla opiekunów lub zaoferowanie oceny,
aby wesprzeć Cię w spełnianiu Twoich
potrzeb.
Jeśli Twoja bliska osoba zgodzi się na
udostępnienie Ci informacji, zespół EI
może również:

•Porozmawiać z Tobą o problemach,

z którym zmaga się Twoja bliska osoba
oraz o wsparciu i terapii, którą zespół jej
oferuje.

•

Zaprosić Cię na spotkania dotyczące
planu opieki i kontrolne.

•Zaoferować interwencję rodzinna, jeśli

jest dostępna i może okazać się pomocna.
Każda osoba jest inna i różnimy się od
siebie pod względem kultury, płci, religij,
pochodzenia, orientacji seksualnej, ale
nie tylko. Wiele osób, które korzysta z
usług w zakresie zdrowia psychicznego
twierdzi, że religia lub duchowość
pomaga im w rozwiązywaniu ich
problemów natury psychicznej - ale
czasami trudno jest im o tym rozmawiać
z pracownikami służby zdrowia.
Inni mogą wyrażać różne opinie
dotyczące przyczyn pojawiania się
zaburzeń postrzegania rzeczywistości
u Twojej bliskiej osoby i sposobów na
zaradzenie im. Na przykład Ty, Twoi
krewni lub przewodnik duchowy
możecie uważać, że jej zaburzenia mają
podstawę duchową i że modlitwa lub
wsparcie rodziny będzie najlepszym
sposobem na ich dojście do zdrowia.
Natomiast psychiatra może zalecić
przyjmowanie leków.

Czasami możesz również uważać
udzielane porady jako stojące w
sprzeczności z Twoimi osobistymi
wartościami. Na przykład możesz
uważać, że musisz cały czas pilnować
osoby bliskiej, aby zapewnić jej
bezpieczeństwo, ale zespół NHS może
zasugerować, że potrzebuje ona więcej
niezależności.
Porozmawiaj z koordynatorem opieki
Twojej bliskiej osoby, jeśli nie rozumiesz
przekazanych Ci informacji lub jeśli
masz lub Twoja bliska osoba ma
obawy dotyczące kultury lub religii.
Koordynator opieki usług EI może
nie wiedzieć absolutne wszystkiego
o kulturze lub duchowości Twojej lub
Twojej bliskiej osoby, ale na pewno
wysłucha Cię, postara się zrozumieć i
okaże szacunek dla Twoich opinii i opinii
Twojej bliskiej osoby. Koordynator opieki
i zespół pomoże Twojej bliskiej osoby
w zidentyfikowaniu najlepszego dla
niej leczenia i może dostosować swoje
podejście do sytuacji. Zapytaj go jak
możesz wykorzystać aspekty przekonań
duchowych lub jak możesz zaangażować
osoby ze swoich kręgów religijnych/
duchowych w wsparcie Twojej bliskiej
osoby.

NHS również podejmie działania,
aby pokonać barierę językową i może
zatrudnić tłumacza, jeśli stwierdzisz,
że będzie to potrzebne. Zespół EI
zobowiązuje się do szanowania
prywatności każdej osoby, z którą ma
kontakt i nie ujawnia informacji, które
nie chcesz lub Twoja bliska osoba nie
chce, aby zostały ujawnione. Zespół EI
skupi się na wspieraniu Twojej bliskiej
osoby. Czasami podopieczny lub jego
rodzina prosi zespół EI o zachowanie
poufności pewnych informacji, lub
zdarza się, że podopieczny prosi, aby
zespół w ogóle nie rozmawiał z jego
bliskimi, ale zespół EI raczej pyta jak,
a nie czy włączyć bliskich do wsparcia
danej osoby.

Czy usługi wczesnej interwencji
(„Early Intervention“) są skuteczne?
Badania wykazały, że usługi EI są
skuteczniejsze w ograniczaniu i
zapobieganiu nawrotom epizodów
zaburzeń odbioru rzeczywistości w
porównaniu do standardowych usług
opieki środowiskowej.

Właściwie usługi EI zostały stworzone,
aby ograniczyć liczbę osób wymagających
hospitalizacji. Więcej przydatnych
informacji znajdziesz w naszej broszurze
„Opcje leczenia“ oraz na stronie likemind.
nhs.uk.

Osoby, które korzystają z usług EI
są również bardziej zaangażowane i
bardziej zadowolone z procesu powrotu
do zdrowia i mają lepszą jakość życia
niż osoby korzystające z bardziej
tradycyjnych usług opieki środowiskowej.

Koordynator opieki Twojej bliskiej
osoby pomoże jej wybrać i przystosować
leczenie oraz wsparcie do jej potrzeb
kulturowych, religijnych lub przekonań
duchowych i praktyk religijnych.

Zespół EI uzyskuje lepsze efekty,
ponieważ oferuje szeroki zakres
wsparcia, w tym opiekę zdrowotną,
terapie psychologiczną, która obejmuje
rozmowy i analizę doświadczeń (np.
terapia poznawczo-behawioralna i
terapia rodzinna), wsparcie zawodowe
(np. wsparcie w zdobyciu i utrzymaniu
zatrudnienia), a także wsparcie w
zakresie zdrowia fizycznego i ogólnego
samopoczucia (np. dieta, aktywność
fizyczna, wsparcie rówieśników, dostęp
do terenów zielonych na świeżym
powietrzu). Oczywiście w leczeniu
psychozy także stosuje się leki, ale Twoja
bliska osoba nie musi ich przyjmować,
ponieważ istnieją inne równie skuteczne
sposoby leczenia - zespół EI nie chce
wysyłać podopiecznych na hospitalizację.

Co jeszcze mogę zrobić,
aby pomóc mojej bliskiej osobie?
Osoby, które doświadczają problemów
natury psychicznej potrzebują silnego
wsparcia rodziny i innych bliskich osób,
które jest bardzo ważne w ich procesie
terapeutycznym. Wsparcie bliskich
pomaga im szybciej wrócić do pełnego
zdrowia. Również pomocne jest kiedy
jej bliskie osoby i specjaliści ogólnie
zgadzają się odnośnie podejścia do jej
leczenia.
Wskazówki, które pomogą poczuć się
osobie bliskiej lepiej:

•

Wysłuchanie i próba zrozumienia
przez co przechodzi bliska osoba.

•Zachęcanie bliskiej osoby do powrotu

do zajęć, które wcześniej sprawiały jej
przyjemność lub rozpoczęcie nowych
hobby, zajęć towarzyskich, kursów
doszkalających lub zdobycie nowej pracy.

•Wspieranie niezależności bliskiej

osoby.

•

Utrzymywanie optymistycznego i
pozytywnego nastawienia do planów
życiowych bliskiej osoby.

•

Zachowanie spokoju i pamiętanie o
swoich potrzebach.

•Unikanie konfliktu i stresu w relacji z

bliską osobą.

•

Utrzymywanie realistycznych
oczekiwań i pozwolenie bliskiej osobie
do powrotu do zdrowia w jej własnym
tempie.

•Wspieranie bliskiej osoby w wyborze

i stosowaniu leczenia, które jest jej
oferowane.

Dodatkowe źródła informacji
Treść niniejszej ulotki powstała
na podstawie broszury „Wczesna
interwencja w psychozie“ i „Informacje
dla osób bliskich“ i została opracowana
z wykorzystaniem informacji
zwrotnych od osób (w wieku 14-35 lat)
korzystających z usług EI.
Odwiedź naszą stronę internetową,
znajdującą się pod adresem likemind.
nhs.uk, aby uzyskać więcej informacji
oraz egzemplarze tych i innych broszur,
informacje o miejscach, w których
możesz uzyskać pomoc, a także opinie
i porady innych osób o podobnych
doświadczeniach. Udostępniliśmy na
naszej stronie opcje automatycznego
tłumaczenia treść strony na różne
język (oczywiście nie są to tłumaczenia
idealne). Możesz skorzystać z tej opcji,
klikając na odpowiednią zakładkę w
sekcji „Języki“ po lewej stronie.

Opinia zawrotna o niniejszej ulotce
Oderwij w tym miejscu
Odpowiedz na następujące pytania i poinformuj nas, czy posiadanie przedstawionych
informacji w Twoim ojczystym języku jest dla Ciebie ważne. Twoje opinie pozostaną
anonimowe i pomogą nam udoskonalić nasze zasoby oraz poprawić usługi EI.
1. Jestem (zaznacz 1 odpowiedź):
a) Osobą korzystającą z usług EI
b) Bliskim osoby korzystającej z usług EI
2. Podaj swój wiek w latach: ________ lata
3. Podaj swoją płeć: mężczyzna/kobieta/wolę nie odpowiadać/inna (proszę określić)

4. Zakreślając jedną z poniższych odpowiedzi na skali od 1 (w ogóle) do 5 (bardzo),
zaznacz w jakim stopniu posiadanie niniejsze ulotki w Twoim języku ojczystym jest dla
Ciebie pomocne:
1

2

3

4

5

5. W tym miejscu przekaż nam swoje dodatkowe uwagi, na przykład, jakie informacje są
dla Ciebie najbardziej pomocne i o czym chcesz dowiedzieć się więcej:

Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi na przedstawione pytania. Oderwij tę część ulotki
i przekaż ją pracownikowi EI. Możesz również wysłać wypełniony formularz do nas w
zapewnionej kopercie z adresem i znaczkiem.

