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Úvodné slová autora k rozšírenému vydaniu
V mojej psychoterapeutickej praxi
s klientmi
s psychosociálnymi
problémami som zistil, že mnohé ich ťažkosti nemajú psychopatologický
charakter, ale ide o osobité prejavy ich postihnutia, ktoré vo viacerých
prípadoch skôr potrebujú úpravu sociálnych vzťahov, aby nedošlo stálym
poruchám správania, či iným formám dekompenzácie
osobnosti.
Psychoterapia síce môže vytvoriť náhľad u postihnutého jedinca na svoje
správanie, ale často jeho ťažkosti prekračujú psychoterapeutický rámec
a vstupujú na pole sociálnej práce. Postihnutie je možné kompenzovať
sociálnou terapiou, ako aj úpravou sociálneho prostredia, poradenstvom,
materiálnou, psychickou a duchovnou starostlivosťou a pomocou. Postihnutý
jedinec najčastejšie kladie otázky odborníkom na splnenie najprimárnejších
potrieb svojej existencie – hmotné zabezpečenie, odstránenie zdravotných
ťažkostí, osobných problémov v interakčných vzťahoch, samoty, riešenie
situácie zamestnania a pod. Dospel som k presvedčeniu, že u zdravotne
postihnutých jedincov je opačný problém, než je to u psychosociálne
postihnutých. Totiž mnohé ich ťažkosti sú považované za patopsychologicky
podmienené, ale ide skôr o dôsledok negatívneho dopadu nepriaznivých
sociálnych vzťahov na osobnosť zdravotne postihnutého. Využívajú síce
sociálne služby na riešenie svojich problémov, ale tieto majú tiež
psychopatologické dôsledky, ktoré sú psychoterapeuticky a psychiatricky
riešiteľné, ale sú prekryté patopsychologickou symptomatológiou. Preto si
myslím, že je potrebné, aby sociálny pracovník mal znalosti diferenciálnej
diagnostiky
aj
z oblasti
patopsychológie
postihnutých.
Počas
psychoterapeutickej praxe som sa zamýšľal nad možnosťami úspešnej
sociálnej adjustácie jedincov s rôznymi druhmi postihnutia, čo som po
výskumných analýzach zhrnul do teórie utvárania identity osobnosti
postihnutého v procese socializácie, či identifikoval pomerne jednoduchú
diagnostiku vstupov primárneho sociálne prostredia na prognózovanie vzniku
rôznych typov porúch správania a možnosti primeranej odbornej intervencie.
Tieto výsledky boli zverejnené ako štúdie vo viacerých odborných
publikáciách. Pre teóriu a prax sociálnej práce, ako aj pre študentov sociálnej
práce, ošetrovateľstva, liečebnej či špeciálnej pedagogiky, sú zhrnuté v
ucelenejšej podobe v monografiách Špecifiká zaobchádzania s odsúdenými
vo väzení, Príbehy ľudí s neurózou: Kazuistiky z hlbinnej psychoterapie
nezamestnaných, Psychológia osobnosti v socializácii a Sociálna práca
s rizikovým klientom. Znalosti z oblasti patopsychológie a psychopatológie by
mali byť znalostnou súčasťou v profesionálnej výbave sociálneho
pracovníka.
Autor
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Predhovor
Publikácia PATOSYCHOLÓGIA PSYCHOPATOLÓGIA POSTIHNUTÝCH
V SOCIALIZÁCII je rozdelená do šiestich kapitol. Ústrednou témou
študijných textov je patopsychológia postihnutých, ktorá ako hraničná
a aplikovaná vedná disciplína, má významné miesto pre rozvoj teórie
a praxe vedného odboru Sociálna práca. Autor podáva výklad pojmov
používaných v patopsychológii, aby sa objasnil vzťah sociálnej práce
s postihnutými jedincami. Popisuje postihnutého jedinca a druhy postihnutia.
Jadro práce tvoria štyri kapitoly Otázky sociálnej práce postihnutých,
Ontogenéza z hľadiska patopsychológie, Špecifiká patopsychológie
postihnutia a Psychopatologické problémy patopsychológie postihnutých.
Odpovede na otázky sociálnej práce s postihnutými vychádzajú z téz sv.
Tomáša Akvinského, kde sociálne aktivity v európskych podmienkach sú
podmienené židovsko-kresťanskou kultúrnou tradíciou. Pre pochopenie
predmetu sociálnej práce s postihnutými jedincami sa vychádza z objasnenia
významu tézy o skutočnej slobody ako usporiadanej slobody, ktorá je
determinovaná spoločenskými pravidlami. Sociálna práca má smerovať
k slobode človeka, jeho svojprávnosti vzhľadom na dané reálne možnosti.
Znalosť patopsychológie a patopsychológie umožňuje sociálnemu
pracovníkovi kompetentne nadviazať dialóg porozumenia s postihnutými
jedincami pri objektivizácii, moralizácii a terapeutizácii sociálnej práce.
Patopsychológia ontogenézy postihnutých sa zameriava nielen na zmyslové
defekty, ale aj somatické postihnutia a poruchy správania.
Popri
špeciálnopedagogickom a liečebnopedagogickom formatívnom pôsobení
sociálnej integrácie, sa do popredia dostáva socializačná činnosť sociálnej
práce. Neuropsychológia ozrejmuje
biologické faktory porúch
psychosociálneho vývinu. Pre názorne porozumenie dynamike osobnosti
postihnutého jedinca autor ponúka model osobnosti a jej ideálnu štruktúru.
Riešenie problémov socializácie postihnutých sa dá vysvetliť zasa modelom
socializácie osobnosti.
Každá časť kapitoly druhu postihnutia je ukončená možnosťami
socializácie, vývinom kognitívnych a konatívnych funkcií s dopadom na
emocionálnu oblasť. Osobitná pozornosť sa venuje poruchám správania, kde
sú poskytnuté nielen patopsychologické, ale aj neuropsychologické
zdôvodnenia pre oblasť sociálnej práce. K detskému autizmu a hyperaktivite
je priradená aj delikvencia ako patopsychologická kategória postihnutia.
Neurológia naznačuje pre oblasť patopsychológie postihnutých jedincov
zmenu ich postojov vytváraním nových imprintingových ciest vedených
emocionálnymi stopami s oblasťou kognitívnych funkcii v prosociálne
konatívne smerovanie osobnosti. Postihnutie je možno pozitívne
12

kompenzovať sociálnou aktivitou a opatreniami sociálnej práce. Neriešené
patopsychologické problémy u postihnutých môžu byť zdrojom
psychopatologických porúch a tieto sa prekrývajú s dôsledkami postihnutia.
Je dobre, keď sa tieto druhotné ťažkosti postihnutých vedia počas intervencie
sociálnej práce identifikovať, aby sa nestávali ťažko prekonateľnou bariérou
v procese socializácie.
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