
Cho ro ba psy chicz na a agre sja

Istot ne jest zwró ce nie uwa gi na fakt, iż więk szość pa cjen tów psy chia -
trycz nych nie jest agre syw na ani nie bez piecz na. Jed nak per spek ty wa spo -
łecz na zja wi ska agre sji w cho ro bach psy chicz nych jest zu peł nie in na. Dla
więk szo ści osób każ dy cho ry psy chicz nie jest oso bą agre syw ną, któ rej na -
le ży się bać. Ta kie wy obra że nia bu du ją po glą dy na te mat funk cjo no wa nia
opie ki psy chia trycz nej oraz od dzia łów psy chia trycz nych w ogó le.  Mi tem
jest uzna nie, że wszyst kie oso by prze by wa ją ce na od dzia le psy chia trycz -
nym są po bu dzo ne oraz agre syw ne.

Na le ży jed nak być świa do mym te go, iż od dział psy chia trycz ny sta no wi
śro do wi sko, w któ rym ist nie je więk sze praw do po do bień stwo wy stą pie nia
na głych za cho wań agre syw nych zwią za nych z za bu rze niem kon tro li im -
pul sów czy za bu rze nia mi dys fo rycz ny mi, co wy ni ka ze spe cy fi ki pro ble -
mów ho spi ta li zo wa nych pa cjen tów. Nie jed no krot nie za cho wa nia agre -
syw ne wy ni ka ją z psy cho pa to lo gii pa cjen ta i to one mo gą sta no wić przy -
czy nę ho spi ta li za cji psy chia trycz nej.

Pobudzenie psychoruchowe może być związane
z pogorszeniem stanu psychicznego lub fizycznego
w przebiegu zaburzeń psychicznych chorób somatycznych
lub z powodu zażycia środków psychoaktywnych albo ich
odstawienia. Wśród przyczyn psychiatrycznych należy
wymienić:

 zaburzenia psychotyczne (w tym ostre, przemijające zaburzenia
psychotyczne, schizofrenię, zaburzenia schizoafektywne,
zaburzenia urojeniowe);

 zaburzenia afektywne, czyli nastroju (szczególnie te
przebiegające z nasilonym lękiem oraz występowaniem manii,
zwłaszcza dysforycznej);

 zaburzenia lękowe;
 dekompensacje w przebiegu zaburzeń zachowań u nieletnich;
 zaburzenia osobowości (szczególnie z pogranicza, dyssocjalnej,

paranoicznej).

Po nad to wśród pa cjen tów ho spi ta li zo wa nych psy chia trycz nie czyn ni -
kiem ry zy ka za cho wań agre syw nych jest przy ję cie pa cjen ta na od dział bez
zgo dy [3]. Wzrost praw do po do bień stwa wy stą pie nia za cho wa nia agre -
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