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“Kocham moj prac , ale ostatnio odkryøam, e zakøóca ona moje ycie osobiste. Mam
koszmary zwi zane z ró nymi potworno ciami, o jakich søysz od moich klientów, e ich
dotkn øy; moje ycie seksualne gdzie si ulotniøo, jestem stale poirytowana, mam
rozproszon uwag , boj si o moje dzieci i mam tendencj do ich przesadnej ochrony.
Nikomu nie potrafi ju døu ej ufa . Nie wiem, co si staøo i co si ze mn dzieje.”

Terapeutka

Wielu terapeutów, szczególnie tych, którzy lecz ofiary traumy, przechodzi pewne
odmiany opisanego wy ej do wiadczenia, rozpoznanego jako tzw. zast pcza traumatyzacja. Okre lenia tego
po raz pierwszy u yli McCann and Pearlman (1990b), odnosz c si do „…przetrwania konsekwencji
psychologicznych wystawienia terapeuty na traumatyczne do wiadczenia jego klientów. Ka dy, kto pracuje z
ofiarami urazów i nadu y , mo e do wiadcza znacznych, bolesnych i rozdzieraj cych, skutków psychicznych,
które utrzymuj si przez miesi ce, a nawet lata po przerwaniu pracy ze straumatyzowanymi osobami.”
(s.135). Zast pcza traumatyzacja nakøada si do pewnego stopnia na wypalenie, które zwykle oznacza reakcj
na zbyt obci aj c , stresogenn i/lub niewynagradzaj c sytuacj pracy w zawodzie. Zawiera te elementy
wspólne z przeciw-przeniesieniem, co generalnie oznacza aktywacj nie wiadomego materiaøu w psychice
terapeuty, wywoøan dynamik i materiaøem jakie wnosi klient. Zast pcza traumatyzacja uwa ana jest za
szczególny przypadek przeciwprzeniesienia, powodowany przez wystawienie na urazowy materiaø leczonych
osób. Chc wyszczególni najcz ciej spotykane bod ce jakie do niej prowadz i poda pewne sugestie na
temat sposobów chronienia siebie i znajdowania pomocy.
Lecz cy syndrom PTSD specjali ci z dziedziny zdrowia psychicznego s coraz bardziej wiadomi
osobistego ryzyka, jakie niesie ta praca. Ofiary urazu ogólnie s trudn w leczeniu populacj , a w przypadku
ofiar traumy døugotrwaøej i spowodowanej przez innych ludzi, wspóøczynnik trudno ci jeszcze wzrasta.
Dokonywana przez ludzi, umy lna, chroniczna i kumuluj ca si wiktymizacja - wszystkie te cechy odnajdujemy
w przemocy domowej - wrzuca w sytuacj zdrady, przymusu i zam tu zarówno nie posiadaj c mocy
sprawczej ofiar , jak i tego, kto jej pomaga. Tak samo dzieje si w przypadku traumy wojennej, tortur,
kryminalnych napadów, pogwaøce seksualnych i zabójstw.
Terapeuci mog by dotkni ci bezpo rednio tak natur tych urazów, jak ich niezwykøymi rozmiarami i
charakterem. Szczególnie zaburzaj co mog dziaøa te skutki urazu, które prowadz do skrajnego wyczerpania
chronicznymi skutkami zespoøu stresu pourazowego i innymi ostrymi objawami. Historia poprzednich
kontaktów pacjenta z lekarzami i psychiatrami, którzy nie rozpoznali traumy i/lub nie leczyli PTSD, te mo e
rozstraja terapeut , gdy powoduje zøo one reakcje i jest dodatkowym obci eniem dla ofiary. Wreszcie, silne

reakcje terapeuty cz sto wywoøuje sam proces leczenia, bazuj cy na jako ci relacji terapeutycznej, stylu
charakteru klienta, jego obronach, oporze, przeniesieniach, zasobach ego, itd., jak te powolny progres
leczenia.
Leczenie traumy jest zazwyczaj dreszczowcem, który wymaga od terapeuty u ywania samego siebie i
relacji z klientem do emocjonalnego zawierania, facylitacji rozøadowa emocjonalnych i analizy wracaj cego
materiaøu urazowego. Terapeuta musi wykazywa si tolerancj na nadu yciowe historie wiktymizacji i
zwi zane z nimi emocje, pozostaj c jednocze nie psychologicznie osi galnym i wspieraj cym dla klientów.
Przepracowywanie traumatycznego materiaøu oznacza te przeøamywanie wzorców zaprzeczania,
autodestrukcji i odr twiania si , prac nad zaakceptowaniem rani cych faktów i zaznanych strat,
od aøowywaniem, odreagowywaniem i wyprowadzaniem nowego sensu i znaczenia z dawnej witymizacji.
Treapeuta anga uj cy si w leczenie ofiar traumy nadu y musi by gø boko zaanga owany, jednak w ramach
granic wyznaczonych etyk zawodow (Chu, 1988; Courtois, 1988).
Aby upora si z reakcjami terapeuty na traum klientów, jakie dotykaj jego „ja” oraz jego reakcje na
innych, Mcann and Pearlamn (1990a) zbudowali interaktywmy model, teori rozwoju konstruktywistycznego
ja. Wedøug tego modelu, wiktymizacja wpøywa rozdzieraj co na schematy, na których jednostka opiera jej
stosunek do siebie, wiata i innych. Autorzy wymieniaj siedem takich szczególnie podatnych na zakøócenia
przez traum schematów. S to: (1) ramy odniesienia do siebie i innych; (2) bezpiecze stwo; (3) zale no i
zaufanie; (4) moc sprawcza; (5) poczucie wøasnej warto ci; (6) niezale no ; (7) intymno i blisko . W
procesie równolegøym do leczonych ofiar, schemat funkcjonalny „ja” terapeuty mo e zosta zakøócony,
prowadz c do zast pczej (poniesionej za klienta) lub wtórnej wiktymizacji. Wróciwszy na chwil do cytatu
otwieraj cego artykuø, mo emy ujrze to rozdarcie w kilku obszarach dziaøania schematu ja-inni: koszmary
(ramy odniesienia i poczucie bezpiecze stwa), funkcjonowanie seksualne (blisko , zaufanie i
bezpiecze stwo), poirytowanie (ramy odniesienia i poczucie bezpiecze stwa), l k, nieufno , nadopieku czo
wobec dzieci (poczucie bezpiecze stwa, zale no , niezale no i zaufanie).
Najlepiej, je li praca nad traum nie jest prowadzona w izolacji. Ochrona siebie i wyrabianie
odporno ci, by nie ulega zast pczej wiktymizacji wymaga edukacji w zakresie syndromów urazowych i ich
leczenia, staøego normalizowania reakcji, rozpoznawania wpøywu tego materiaøu na osobiste wzorce, i
wentylacji uczu we wspieraj cym otoczeniu.
National Center for PTSD

