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Zdrowie i środowisko

  Przede wszystkim chciałam podzię-
kować tym, którzy podzielili się ze 
mną uwagami i po prostu chęcią dys-
kusji na poruszone w poprzednim liś-
cie tematy. Jak już wspomniałam, ga-
zety mogą być formą forum do komu-
nikacji.
  Dzisiaj skupię się na zdrowiu i roli 
środowiska dla naszego zdrowia.
  Wiąże się to z różnicą, z jaką teraz 
medycyna ustosunkowuje się to tego 
problemu.
  Na początku mojej długiej kariery 
w zdrowiu psychicznym, lekarz sku-
piał się głównie na objawach pacjenta, 
które były leczone głównie lekami, jak 
i psychoterapią. Pacjenci często dzie-
lili się swymi problemami z rodziną, 
czy w pracy, więc przy zakończeniu 
wizyty, przy podaniu recepty, lekarz 
zazwyczaj zalecał, aby się nie dener-
wować. No i co pacjent na to? Cza-
sem przekazywał wskazania lekarza 
do źródła stresu, co wywoływało róż-
ne reakcje.
  Obecnie sprawy środowiskowe są 
również częstym tematem podczas 
wizyt lekarskich. Wywołują one stan 
niepokoju, który przeradza się w stan 
chronicznego stresu. Odbija się on na 
czterech funkcjach zdrowia fizyczne-
go i psychicznego. Nie jest możliwe 
przekazać całą różnorodność tych ob-
jawów, więc przekażę je w skrócie.
  Objawy cielesne, czyli fizyczne, czę-
sto objawiają się stanem przykrego 
napięcia ciała lub poszczególnych je-
go części, np. głowy lub brzucha. Po-
woduje to stan zmęczenia. Może być 
odwrotnie – stan osłabienia i zmęcze-
nia, połączonego z bezsennością. Stąd 
pierwsze wizyty są zwykle z lekarzem 
domowym.
  Stany emocjonalne są zawsze obec-
ne w tym zespole. Jest to stan poiry-
towania, smutku, lęku i/lub bezradno-
ści. Nic dziwnego, że ten stan odbija 
się na osobach bliskich.
  Zmienia się też zachowanie osoby 
dotkniętej tym stanem. Charakterysty-
czne jest unikanie kontaktów ze śro-
dowiskiem, nie odbieranie telefonów, 
jak również zaniedbywanie siebie i 
innych. Jest też spadek motywacji do 
normalnej działalności, jak obowiązki 
czy hobby.
  Czwarty czynnik odnosi się do na-
szego myślenia i powstaje w naszym 
mózgu, czyli w naszym rządzie. Tutaj 
pojawia sią cała gama przeróżnych 
przykrych myśli, jak: co ludzie o mnie 
myślą – jestem przegrany – nie widzę 
wyjścia itp.
  Praktycznie nie mam dnia pracy, 
w którym nie byłoby rozmowy na te-
mat, jak środowisko zewnętrzne od-
bija się na czyimś stanie zdrowia.
  Cóż może lekarz zdziałać w takiej 
sytuacji? Leki mogą pomóc w bez-
senności i innych stanach związanych 
z nastrojami. Przy ewidentnym kon-
flikcie, np. w pracy, urlop zdrowotny 
może przynieść przejściową ulgę. Jed-
nak czasami, dłuższe odejście z pracy 
powoduje trudności powrotu do za-
wodu. Są osoby, które nigdy do pracy 
nie wracają.
  Natomiast nasza biblia diagnostycz-
na, którą się posługujemy DMS-5 
(Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders) podaje coraz wię-
cej czynników zewnętrznych, między 
innymi środowiskowych, które zakłó-
cają stan równowagi psychicznej.

  Skupię się na punkcie wykluczenia 
lub odrzucenia.
  DSM-5 porusza sprawę środowisk, 
w których jest zakłócenie równowagi 
wewnętrznej danego środowiska. Jed-
nym z przykładów tego stanu jest bul-
lying.
  Nie mam polskiego odpowiednika 
słownego na bullying. Nie jest to zja-
wisko nowe. Bullying jest określane 
jako celowe, powtarzające się formy 
zachowania, które mają na celu odrzu-
cenia kogoś, kto staje się celem szykan. 
Przykładem używanych metod jest 
poniżenie, ośmieszenie lub groźba, 
przekazywane słownie lub w formie 
paszkwili. Ta forma zachowania wy-
wołuje u ofiar bullying’u lęk, zawsty-
dzenie, chęć ucieczki, lub złość i chęć 
odwetu. Niektóre grupy społeczne, np.
nastolatkowie, są szczegónie wrażliwe
na tę napastliwość. Obchodzimy właś-
nie w naszym środowisku w Maple 
Ridge rocznicę tragicznej decyzji u-
czennicy szkoły średniej, którą podję-
ła pewnie w czasie, kiedy czuła się sa-
motna i bezradna.
  Lekarz ma obowiązek włączenia in-
formacji o różnych szykanach do me-
dycznej dokumentacji pacjenta nieza-
leżnie, czy jest ona związana z prob-
lemem pacjenta.
  Konsekwencje doświadczenia bycia 
ofiarą bullying’u często pozostają na 
całe życie.
  I tu zapoznam Państwa ze sprawą 
osoby o imieniu, powiedzmy, Peggy. 
  Widuje Peggy przez ostatnie kilka-
naście lat. Jest teraz po pięćdziesiątce, 
z wykształcenia i powołania ciesząca 
się uznaniem nauczycielką. Jej zawód, 
czytanie książek i pies, to wszystko co 
jej w życiu było potrzebne. W związku 
ze zmianami w szkolnictwie parę lat 
temu nastąpiły zmiany w stawianiu 
ocen. Otóż oceny nie były stawiane 
przez nauczycieli, lecz zespołowo, z 
uczniami. I tu zaczęły się problemy.
   Peggy, zawsze wzorowa nauczy-
cielka, zaczęła otrzymywać uwagi i 
w końcu zastrzeżenia, ze oceny nie są 
wystawiane sprawiedliwie. Zawyżo-
ne oceny otrzymują uczniowie, którzy 
na to nie zasługują, ale są głośni i sta-
wiający żądania. Słabsze oceny otrzy-
mują uczniowie dobrzy i spokojni. I tu 
zaczęły się Peggy problemy. Przycho-
dziła do szkoły niechętnie, brała wiele 
zwolnień z pracy, aż wreszcie przeszła 
na disabilty, czyli na inwalidzką rentę. 
Mówi, że panicznie bała się pyskatych 
uczniów i nie mogła wytrzymać presji 
grupy.
  Po dłuższych rozmowach ujawniły 
się przeżycia z jej dzieciństwa, które 
pewnie odegrały rolę w jej trudnoś-
ciach. Otóż, kiedy była w szkole pod-
stawowej, jej rodzina z uwagi na to, że 
ojciec był wojskowym, zastała prze-
siedlona w mało zaludniony, odległy
teren, gdzie był jeden sklep zaopatru-
jący miejscową ludność. Stąd wszyst-
kie dzieci były podobnie ubrane. Ona 
jedna miała ubranie inne, co spowo-
dowało, że stała się przedmiotem po-
śmiewiska i zastraszenia, czyli bully-
ing’u.
  Do tej pory pamięta, jak przerażona 
uciekała przed grupa uczniów z kija-
mi do gry w palanta.
  Od czasu odejścia z pracy, zdrowie 
Peggy znacznie podupadło. Obecnie 
jest chorobliwie otyła, ma problemy
z poruszaniem się, depresję z bezsen-
nością i chroniczny zespół bólowy. 
Poza tym panicznie boi się włamania.

  Ażeby środowisko było zdrowe, po-
winna być ochrona obywateli przed
atakami bullying’u. Stąd po moim po-
przednim liście w „Aha!” otrzymałam
sugestie, aby zastanowić się nad stwo-
rzeniem jakiegoś ciała, które mogłoby
być pomocne w rozwiązywaniu róż-
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nych konfliktów czy działania w wy-
padkach bullying’u. Uwagi Polonii na 
ten temat byłyby bardzo cenne.
  Zdrowe środowisko, tak jak zdrowa 
rodzina stwarza odpowiednie warunki 
do rozwoju istniejących inicjatyw i po-
wstawania nowych, a przede wszyst-

kim tworzenia zdrowych społecznych 
układów.
  W związku z tym zakończę stwier-
dzeniem naszego poety Jana Kocha-
nowskiego: „Szlachetne zdrowie…”

Maria Daszyńska – lek. psychiatra

Zorganizowanym przez stowarzyszenie Belweder w pierwszą niedzielę września w North Vancouver festynem, 
na którym można było zjeść różne smaczne rzeczy na otwartej przestrzeni i wzruszyć się występami artystycznymi, 
w tym oczywiście głównie polskimi tańcami ludowymi, zainaugurowana została jesienna sesja polonijnych imprez 
kulturalnych nad Pacyfikiem.


