
Życie na ostrzu noża. cz.II 

Wskazówki do pracy terapeutycznej z młodzieżą uzależnioną od narkotyków i dokonującą 

samookaleczeń.  

Wprowadzenie  

 Obecnie coraz częściej zwraca się uwagę na specyficzną grupę osób uzależnionych od 

narkotyków, a mianowicie na nastolatków. W Polsce jednak nadal rzadko spotyka się ośrodki 

mające dostosowany program terapeutyczny do tej grupy wiekowej klientów. Terapeuci 

muszą niejednokrotnie poradzić sobie z innymi, nowymi wyzwaniami, jakie napotykają. 

Jednym z nich jest stosunkowo często występujące zachowania autodestrukcyjne młodych 

ludzi uzależnionych lub nadużywających narkotyków. Samookaleczenie, przypalanie się, 

uderzanie w przedmioty związane jest z trudnościami, jakie przeżywa młody człowiek. 

Poprawa zachowania w tym wymiarze, często przynosi korzyści także w obszarze radzenia 

sobie z chęcią brania narkotyków. Dlatego też niniejszy artykuł koncentruję uwagę na 

sposobie pracy z nastolatkami, mającymi dodatkowo oprócz problemu uzależnienia, trudności 

z konstruktywnym sposobem radzenia sobie z emocjami. Przez co wybierają bardzo 

drastyczną drogę „rozwiązania” trudności. W poprzednim artykule przedstawiłem sposób 

pracy, koncentrujący się głównie na bezpośrednim kontakcie z nastolatkiem. Pamiętać jednak 

należy, że osoby w tej kategorii wiekowej funkcjonują w szerszym kontekście społecznym. 

Interwencja na innych poziomach okazuje się niezbędna do zmiany i konsolidacji przemian w 

kwestii okaleczania się i uzależniania od substancji psychoaktywnych.  

Poziom rodziny 

 Pierwszym obszarem, o którym wspomnę będącym niezwykle ważnym w 

oddziaływaniach terapeutycznych jest poziom rodziny. Podczas eksploracji tego obszaru 

warto koncentrować się na poszukiwaniu mocnych stron całej rodziny jak i jej 

poszczególnych członków1. Istotne jest dotarcie do wyjątkowych cech charakteryzujących 

rodzinę, które mogą w przyszłości stanowić podwaliny, powstania wspierającego systemu dla 

samookaleczającego się adolescenta.  

W tym celu pomocne jest rozpoczęcie spotkania od pytań koncentrujących członków 

rodziny na ich mocnych stronach i poprzednich sukcesach. Dzięki zwróceniu uwagi na te 



elementy, terapeuta ukazuje, iż posiadają oni siły i środki do zmiany. Wpływa to często na 

wzbudzenia nadziei i motywacji u członków rodziny do podejmowania koniecznych działań.2  

Przy pierwszych spotkaniach rodziny można zwrócić uwagę na konflikt pomiędzy 

poszczególnymi członkami. Wspomniane zjawisko przyczynia się to niejednokrotnie do 

powstania poczucia rozłączenia pomiędzy nimi. Więzi spajające rodzinę mówiąc 

kolokwialnie są naciągnięte do granic wytrzymałości, a członkowie rodziny niemal 

intuicyjnie starają się je zachować w coraz bardziej chaotyczny i mało produktywny sposób. 

Gabinet terapeuty staje się czasami pierwszym miejsce, w którym rodzina może ze sobą 

porozmawiać bez krzyków, wyrazić swoje uczucia w stosunku do bliskich itp. W związku z 

powyższym terapeuta może wykorzystać typowe strategię stosowane w terapii systemowej do 

budowania powiązań. Jednym ze skuteczniejszy sposobów na budowanie połączeń pomiędzy 

członkami rodziny jest zachęcenie do wzajemnego dzielenia się swoimi historiami. 

Informowanie się o własnych ważnych wydarzeniach w przeszłości, zastosowanych 

sposobach poradzenia sobie z trudnościami, oraz zdobytą mądrością, może przyczynić się do 

zwarcia grupy, a poprzez to do tworzenia się poczucia wspólnoty. Oczywiście powyższa 

sugestia odnosi się, zarówno do rodziców, jak i młodego człowieka. Terapeuta musi w 

podobnych przypadkach być niezwykle uważnym, żeby tak ukierunkować opowiadaną przez 

nastolatka historię, aby zaakcentować jego mocne strony. Strategia ta jest szczególnie ważna, 

kiedy rodzina postrzega sprawiającego trudności młodzieńca, jako nieudolnego lub 

niekompetentnego.  

Kolejną sytuacją, z jaką można spotkać się w pracy z rodzicami jest, kiedy interakcje 

między członkami, cechują się dużym natężeniem wzajemnego obwiniania i krytykowania. 

Powoduje to w oczywisty sposób wzrost napięcia, które może być rozładowywane przez 

opisywaną młodzież poprzez okaleczenie się lub wzięcie narkotyku. W przypadku, kiedy 

członkowie rodziny zapominają regularnie wyrażać swoje uznanie za rzeczy, które robią dla 

siebie w ciągu dnia, pomocne może być zasugerowanie stworzenia „szkatuły 

komplementów”3. Technika ta polega na zachęceniu rodziny do znalezienia pustego pudełka 

np. po butach i wycięciu w nim niewielkiego otworu. Członkowie rodziny proszeni są, aby 

każdego dnia zapisywali, dla siebie nawzajem komplementy, następnie wrzucają je do 

skrzynki. Informacje dotyczące pozytywnych rzeczy, jakie zauważyli u siebie są później 

odczytywane podczas posiłku, lub innego wyznaczonego czasu. Kolejno każda osoba, 

wyciąga jedną kartkę i ją czyta. Jeśli jakaś z informacji jest szczególnie cenna, może zostać 

zabrana i schowana przez osobę zainteresowaną w bezpiecznym miejscu. Pomysł ten 



umożliwia rodzinie pamiętanie, że są ze sobą powiązani również wtedy, kiedy są aktualnie w 

konflikcie. Technika ta wymusza również koncentracje na pozytywnych zmianach, jakie 

zachodzą w zachowaniu całej rodziny. Zaangażowanie wszystkich członków do pozytywnych 

wzajemnych kontaktów sprzyja modyfikacji opisywanych zachowań. 

W pracy z rodzicami wychowanków przebywających w Całodobowym 

Młodzieżowym Oddziale Leczenia Uzależnień w Toruniu, terapeuci zwrócili uwagę, iż dobre 

efekty w terapii przynosi postawienie rodzica w pozycji eksperta. Oznacza to konsultacje z 

nim działań, wykorzystywanie jego wiedzę na temat swojego dziecka. Pozwala to na 

pełniejszy opis sytuacji nastolatka i opracowanie bardziej skutecznych strategii zmiany. 

Dzięki tego typu postępowaniu terapeuta zostaje dopuszczony do zamkniętego i 

autonomicznego systemu, jakim jest rodzina4. Zewnętrzny obserwator ma możliwość 

zauważyć i zwrócić uwagę na skuteczne oraz nieskuteczne rodzicielskie wzory postępowania. 

Eksploracja podejmowanych zachowań przez rodzinę, umożliwia skupienie się na ich 

efektach i wpływie, jaki wywierały na nastolatka. Dla lepszego zobrazowania rodzinie 

konsekwencji podejmowanych działań, pomocne może być proste namalowanie schematu, 

wskazującego na te elementy.  

Kolejna sytuacja, z jaką może spotkać się terapeuta pracujący z rodziną jest kiedy pracuje 

indywidualnie tylko z rodzicem. W takich przypadkach może zadać poniżej zaprezentowane 

pytania. Odpowiedź na tego typu zagadnienia także daje rodzicom szansę na rozważenie 

skuteczności i modyfikacje swojego postępowania.  

 Gdyby Pańskie dziecko tutaj siedziało, jaką radę dałoby Panu, w jaki sposób najlepiej 

z nim postępować? 

 Gdyby Pan wykorzystał jego sposób, jaką różnicę mogłoby to sprawić i pomóc w 

zmianie jego zachowania? 

 Co z tego, co Pan robi wydaje się być pomocne w postępowaniu z dzieckiem? 

Kolejnym sugerowanym sposobem pozwalającym na modyfikację nieskutecznych 

wzorów postępowania jest tzw. przeramowanie5. Polega ono na nadawaniu nowego znaczenia 

i ukazywaniu alternatywnych spojrzeń na problemową sytuację. Wskazane działanie 

umożliwia zaprzestanie fiksacji na problemie. W ten sposób łatwiejsze staje się rozważenie 



innego sposobu postępowanie. Może to wpłynąć na przerwanie stosowania mało efektywnych 

wzorów interakcji i sztywnych reakcji.  

Poziom rówieśników 

 W pracy z młodzieżą przebywającą w ośrodku bardzo wyraźnie widać, jak grupa 

rówieśnicza i ich opinie są ważne dla młodego człowieka. Dlatego też istotne jest zebranie 

także informacji nt. kultury grupy rówieśniczej, z którą kontaktuje się nastolatek w swoim 

środowisku. Pomocne mogą być w tym następujące pytania: 

 Czy twoi przyjaciele także cięli się lub przypalali? 

 Jeśli nie, jak ci się wydaje, co oni pomyśleliby o tobie wiedząc, że ty to robisz? 

 Jak twoi przyjaciele zazwyczaj radzą sobie ze swoimi problemami? 

 Gdybym poprosił cię o zaproszenie dwóch twoich przyjaciół, którzy zawsze byli przy 

tobie i naprawdę im na tobie zależało, kogo byś przyprowadził? 

Uzyskane odpowiedzi pozwalają ocenić, czy grypa rówieśnicza ma negatywny, czy 

pozytywny wpływ na zachowanie młodego człowieka i odpowiednio to spożytkować. 

Umiejętności społeczne stanowią jeden z czynników chroniących młodych ludzi. W związku 

z tym przydatne staje się zebranie informacji nt. przyjaciół nastolatka, zdolności ich 

zdobywania, oraz utrzymania znajomości. Elementem, na który terapeuta może zwrócić 

uwagę jest stopień rozwinięcia przez nastolatka, umiejętności włączania się do grupy 

rówieśniczej. W przypadku występowania trudności w tej kwestii, młody człowiek może czuć 

się odrzucony i będzie starał się podejmować próby dopasowania do grupy. Jeżeli okaże się, 

że problemy z relacjami mają związek z samookaleczeniem się, element ten powinien 

stanowić cel interwencji.6 

Jednocześnie wiedza na temat siły wpływu grupy rówieśniczej, może zostać dodatkowo 

spożytkowana w celu zmiany autodestrukcyjnego zachowania nastolatka. Selekman sugeruje 

wykorzystanie siły grupy do wzajemnej pomocy i mobilizacji w kierunku zmiany. Jednym z 

pomysłów jest stworzenie specyficznej grupy terapeutycznej składającej się z osób, które 

wybrały ten mało konstruktywny sposób radzenia sobie z trudnościami. W celu uniknięcia 

stygmatyzacji członków oraz wpisywania ich w niekorzystną narrację, nazwał swoją grupę 

„Pogromcami stresu”7. Program spotkań grupowych obejmuje osiem sesji, których 



zasadniczym celem jest poprzez odpowiednią psychoedukację, budowanie określonych 

umiejętności. Zdobyta wiedza ma docelowo pozwolić nastolatkom, radzić sobie w 

konstruktywny sposób z emocjami, trudnościami w rodzinie, społeczeństwie oraz stresem w 

szkole. Finalnie absolwenci grupy zachęcani są do wykorzystania zdobytej wiedzy i 

doświadczeń, poprzez udzielanie porad w szkole oraz w innych środowiskach. Dzięki temu 

zabiegowi uzyskuje się szereg korzyści takich jak: wsparcie rówieśników, zmianę 

postrzegania siebie, otwarcie się na innych. Pracując z młodzieżą uzależnioną od narkotyków 

oraz dokonującą samookaleczeń można zwrócić uwagę na nadmierne skoncentrowanie się na 

sobie i wyolbrzymianiu własnych trudności. Przełamanie tego schematu może być, więc 

korzystne do zmiany poruszanych w artykule zachowań.  

Poziom społeczny 

 Ostatnim poziomem, o jakim chciałbym wspomnieć jest poziom społeczny. Podczas 

poznawania go istotne jest zebranie informacji, jakiego typu wsparcie społeczne ma rodzina. 

Wiąże się to z poszukiwaniem odpowiedzi, czy mają oni nawiązane relacje z sąsiadami, 

społecznością lokalną, kościołem itp. Zazwyczaj bardziej izolowane rodziny są w większym 

stopniu podatne na powstanie trudności związanych ze stresem. Dzięki tej wiedzy można 

mobilizować rodzinę do kontaktów z otoczeniem, co pozwala na uzyskanie różnego rodzaju 

wsparcia.  

W ramach tego poziomu ważny jest także kontekst szkolny, czyli kontakt ze szkołą i 

nauczycielami. Osiąganie sukcesów w szkole stanowi jeden z czynników chroniących dzieci i 

młodzież. Istotne jest zorientowanie się również, czy młody człowiek ma jakąkolwiek 

pozytywną relację z którymś z nauczycieli, czy zwraca się do niego po radę i wsparcie. Osoba 

taka może stanowić źródło wiedzy i być nieocenioną pomocą w projektowaniu strategii 

wspierających ucznia. 

 Podsumowanie 

W artykule wspomniałem o różnych sferach mogących wpływać na nastolatka 

dokonującego samookaleczeń. Wskazałem także, w jaki sposób można je eksplorować w celu 

lepszego zdiagnozowania sytuacji klienta. Następnie dzięki wiedzy nt. mocnych stron i 

zasobów nastolatka oraz jego rodziny zaprojektować działania mogące pomóc zmienić mało 

konstruktywny sposób zachowania. Poziom dotyczący adolescenta obejmuje poznanie 

specyficznego i wyjątkowego świata przeżyć nastolatka. Wspólna eksploracja na tym 



szczeblu pozwala nawiązać istotną relację z młodym człowiekiem. Dlatego też autor uznaję 

go za jeden z ważniejszych w pracy z samoraniącą się młodzieżą. Poziom dotyczący rodziny 

z racji sił i możliwości tkwiącej w systemie rodzinnym jest również znaczący. Nastolatkowi 

może być ciężko utrzymać nowy sposób zachowania, jeżeli nie będzie w stanie uniezależnić 

swojego samopoczucia od rodzaju przekazu, powstającego wśród członków rodziny. Trzeci 

opisany poziom dotyczył znaczenia i roli grupy rówieśniczej. Z doświadczeń autora wynika, 

że może on stanowić zarówno źródło pozytywnych jak i negatywnych wzmocnień. W 

związku z taką możliwością wskazana jest koncentracja na tym etapie i spożytkowanie w 

terapii zasobu, jakim są rówieśnicy. Również poziom społeczny okazuje się bardzo znaczący i 

udowadnia po raz kolejny jak ważne i wpływające na prawidłowe funkcjonowanie jest 

posiadanie więzi społecznych.  
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