
syw ne go u ta kie go pa cjen ta wy stę pu je przez pierw sze dwa ty go dnie po -
by tu na od dzia le.

Ist nie je tak że po gląd, iż pierw sze go dzi ny i dni ho spi ta li za cji w sta cjo -
nar nych od dzia łach psy chia trycz nych sta no wią czyn nik ry zy ka dla prze ja -
wów agre sji u więk szości ho spi ta li zo wa nych pa cjen tów [4]. Waż ną wska -
zów ką w ewen tu al nym ujaw nie niu się za cho wań agre syw nych są in for ma -
cje za miesz czo ne w skie ro wa niach pa cjen ta oraz w do ku men ta cji
me dycz nej z po przed nich ho spi ta li za cji. U oko ło 84% pa cjen tów agre -
syw nych za cho wa nia te by ły już od no to wy wa ne w prze szło ści [5].

Me ta ana li za 34 ba dań opi sa nych w cza so pi smach an giel sko ję zycz -
nych mię dzy 1960 a 2009 ro kiem po zwa la na okre śle nie pro fi lu agre -
syw ne go pa cjen ta ho spi ta li zo wa ne go psy chia trycz nie [6].

Mło dy męż czy zna ho spi ta li zo wa ny na sta cjo nar nym od dzia le psy chia -
trycz nym, przy ję ty bez zgo dy, nie żo na ty, ma ją cy dia gno zę schi zo fre -
nii, wie lo krot nie wcze śniej ho spi ta li zo wa ny, z do świad cze niem sto -
so wa nia prze mo cy, za cho wa nia mi au to de struk cyj ny mi oraz hi sto rią
za ży wa nia środ ków psy cho ak tyw nych.

Ko bie ta ho spi ta li zo wa na na sta cjo nar nym od dzia le psy chia trycz nym
z hi sto rią za ży wa nia środ ków psy cho ak tyw nych oraz sto so wa niem
prze mo cy z więk szym praw do po do bień stwem bę dzie po wta rza ła
wie lo krot nie swo je za cho wa nia agre syw ne w trak cie po by tu na od -
dzia le.

Przy czy ny za cho wań agre syw nych

Ana li za przy czyn za cho wań agre syw nych u pa cjen tów cho rych psy chicz -
nie pod kre śla zło żo ność te go pro ble mu. Jest to zwią za ne ze współ wy stę -
po wa niem wie lu uwa run ko wań za rów no śro do wi sko wych, psy chicz nych,
jak i fi zycz nych da ne go pa cjen ta okre śla ją cych spe cy fi kę je go spo so bów
re ago wa nia. Agre syw ne za cho wa nia mo gą wy pły wać z psy cho tycz nych
prze żyć pa cjen ta, tzn. z czyn ni ków psy cho pa to lo gicz nych. Waż ną ro lę od -
gry wa ją ob ja wy wy twór cze w po sta ci oma mów i uro jeń. Ich ro dzaj i treść
cza sa mi na ka zu ją pa cjen to wi sa mo oka le cze nie lub za ata ko wa nie in nej
oso by. Agre sja wy ni kać mo że rów nież z lę ku i po czu cia za gro że nia. Dzia -
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