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Wykład: Psychoterapia psychoanalityczna dla osób w podeszłym wieku 

 

STRESZCZENIE 

Do niedawna psychoterapia była zazwyczaj rekomendowana ludziom młodym lub stosunkowo 

młodym. Jak się wydaje, mogło to być związane z dostrzeganiem wartości rozwojowych 

psychoterapii i założeniem, że może być ona wykorzystywana do pomocy w przeprowadzaniu 

zmian życiowych. Przy takim podejściu ludzie z „trzeciego wieku” niejako automatycznie 

wypadali z grona pacjentów psychoterapii. Mogli wydawać się mało plastyczni                                                  

i niepotrzebujący zmian. Zapewne innym czynnikiem, który wpływał na rezerwę w stosunku 

do psychoterapii w tych przypadkach, było przekonanie, że zmiany demencyjne mogą 

uniemożliwiać nawiązanie odpowiedniego kontaktu psychoterapeutycznego oraz założenie, 

że ograniczona świadomość jest w gruncie rzeczy pożądana, bo chroni przed smutnym 

wejrzeniem w przemijanie i zbliżający się koniec życia. Przy czym należy zwrócić tutaj uwagę 

na fakt, że wiele przejawów depresji związanych z utratą zdolności zawodowych, śmiercią 

bliskich osób, chorobami somatycznymi i świadomością zbliżającego się końca życia było i jest 

traktowanych jako objaw demencji, która może być modyfikowana w bardzo ograniczonym 

zakresie farmakologicznie. 

Postęp w opiece zdrowotnej  i ogólnej higienie życia spowodował wydłużenie życia. W tej 

chwili przyjmuje się, że tak zwany „trzeci wiek” obejmuje czas od 65 do nawet 95 roku życia. 

A zatem jest to okres 30 lat, można powiedzieć jednej trzeciej życia, która jednocześnie 

obejmuje takie sytuacje jak utrata pracy i bliskich osób oraz postępujące ograniczenie 

funkcjonowania fizycznego. Co można zrobić, aby okres jednej trzeciej życia, pomimo wielu 
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naturalnych ograniczeń, mógł przebiegać w sposób godny a nawet satysfakcjonujący?              

Czy psychoterapia może być w tym pomocna? Jakie są jej możliwości, a jakie ograniczenia? 

W swoim wystąpieniu najpierw charakteryzujemy sprawnie działający umysł starszej osoby. 

Zwracamy uwagę na to, jak zdolność do tolerowania utrat wpływa na sprawność pamięci i tym 

samym zapewnia umysłowi możliwość budowania związków logicznych oraz dobrych 

kontaktów. Potem opisujemy to, jak w przypadku osoby, u której diagnozowano demencję na 

tle uszkodzeń organicznych, ból związany z poczuciami winy i poniesionymi stratami 

deformował funkcjonowanie umysłu i aparatu psychicznego. W rezultacie tego dysfunkcje 

organiczne splatały się z uczuciami depresyjnymi a demencja z jednej strony obiecywała stan 

błogości,  z drugiej zaś – nękała niepokojem. 

W końcu przedstawiamy fragment przebiegu grupy prowadzonej dla pacjentów powyżej                 

57 roku życia. Opisujemy tutaj to, jak w sytuacji grupowej  lęk przed śmiercią jest łagodzony 

(nie zaprzeczony)  w wyniku „odkrycia” idei kontynuacji  i doświadczenie możliwości 

przetrwania w umyśle innych osób. Przytaczamy kilka fragmentów sesji ilustrujących naszą 

zasadniczą tezę, która zakłada, że pozytywna identyfikacja projekcyjna doświadczana jako 

przebywanie w umyśle innego jest istotnym czynnikiem terapeutycznym w psychoterapii ludzi 

w podeszłym wieku. Między innymi przedstawimy rozmowę, w której jedna z pacjentek pytała  

drugą o wskazówki dotyczące szukania pracy, bo według niej praca i bycie potrzebnym nadaje 

życiu sens. W odpowiedzi usłyszała, że wszystko przemija i organizacja, która pomagała 

znaleźć pracę już nie istnieje, jednak idea pomocy innym przetrwała i jest realizowana przez 

inne organizacje i innych ludzi. Ta odpowiedź uspokoiła pacjentkę i zainspirowała do innego 

spojrzenia na upływający czas i przemijanie. 

 


