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Nowoczesne podejście do określenia „normy 
psychicznej i patologii”. Etyka ustalania 
diagnozy psychiatrycznej

The modern approach to determine the “mental standards 
and pathologies”. The ethics of establishing psychiatric diagnosis

S t r e s z c z e n i e

W pracy przedstawiono współczesne poglądy na stan problemu określenia normy psy-
chicznej i patologii. Przedstawiono kompendium wiedzy na ten temat, przy uwzględnieniu 
najbardziej wpływowych czynników kształtujących opinię lekarską na ten temat, pod-
sumowano i omówiono poszczególne koncepcje o pojęciu normy psychicznej i pa-
tologii wiodących fachowców zagranicznych - w tym przedstawiono oficjalne stanowisko 
Światowej Organizacji  Zdrowia (WHO).

S łowa k luczowe:  n o r m a  p s y c h i c z n a ,  d i a g n o z a  p s y c h i a t r y c z n a

A b s t r a c t

The work presents contemporary views on the problem of determining the mental norm 
and pathology. This issue was presented as a compendium of knowledge, which takes into 
account the most influential factors shaping medical opinion on the subject. The work summa-
rises and discusses individual opinions of the greatest authorities, including the official position 

of the World Health Organization (WHO) on the concept of mental norm and pathology. 
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Ze względu na wieloznaczność i ogólnikowość terminu, pojęcie zdrowia 
psychicznego jest w różny sposób kategoryzowane i uściślane, choć przeważa 
pogląd, iż nie istnieje jedna i bezwzględnie uniwersalna definicja zdrowia psy-
chicznego, nie ma jednej, „oficjalnej” definicji, ponieważ (według WHO) różnice 
kulturowe, subiektywne odczucia oraz rywalizujące ze sobą profesjonalne teorie 
wpływają na to, jak termin ten jest rozumiany (WHO, 2015).

Tradycyjne medyczne pojęcie zdrowia psychicznego przeciwstawia je cho-
robie. Jest określane jako brak objawów i procesu chorobowego. Pojęcie to jest 
nazywane „negatywnym”, nie jest bowiem definiowane zdrowie jako takie, ale 
przez brak choroby. Medyczna definicja zdrowia została w ostatnich 50 latach 
uznana, chyba pochopnie, za przestarzałą. Stało się tak głównie z powodu pew-
nej „psychologizacji” psychiatrii. Bywa też kwestionowana przez niektóre szkoły 
duchowe. Ujęcie to jednak nadal stanowi solidną podstawę wielu działań lekar-
skich. Zachowuje swoje znaczenie, mimo że granica między zdrowiem i cho-
robą czasem nie jest ostra, tak że istnieje, może nawet dość szeroka, „strefa 
pogranicza”. Punktem wyjścia tego podejścia, z którym jednak wiąże się wiele 
kontrowersji, był postulat, żeby zdrowia psychicznego nie określać jako tylko 
braku choroby, ale stan, który cechuje się pewną swoistą, możliwą do określenia 
i pożądaną jakością. Szuka się więc tzw. pozytywnego pojęcia zdrowia. Wiąże się 
to z rewolucyjnym rozszerzeniem pojęcia zdrowia. Charakter takich koncepcji 
zdrowia psychicznego oczywiście ma ogromny wpływ na zagadnienia terapii, le-
czenia oraz profilaktyki (Aberdein C., Zimmerman C., 2015; Allan BA. et al., 2016; 
Lee S. et al., 2016; Melissa A. et al., 2018). 

We współczesnej  psychiatrii są dwa główne ekstremalne kierunki dotyczące 
problemu stosunku zdrowia psychicznego do choroby: nozocentryzm i normo-
centryzm (Davidson L. et al., 2012).

Nozocentryzm - myślenie lekarza jest nastawione na poszukiwanie choro-
by lub patologii. Wszelkie odstępstwa od oczekiwanej funkcji ludzkiej psychiki 
są kwalifikowane jako oznaka choroby, objawu lub zespołu. Doprowadzone do 
skrajności i absurdu myślenie nozocentryczne w całej różnorodności czynności 
umysłowej człowieka znajduje dewiacje, „ukryte”, „niedorozwinięte” lub oczywi-
ste choroby psychiczne. Takie podejście prowadzi do „profesjonalnego kretyni-
zmu”, ortodoksji, paternalizmu i często w połączeniu z nadinterpretacją choroby 
psychicznej, przyczynia się do łamania praw człowieka (Davidson L. et al., 2012; 
Chapmann-Clark M., 2016).

Normocentryzm – myślenie lekarza koncentruje się na poszukiwaniu tylko 
czynników sanogenicznych. Dzięki takiemu podejściu, nawet odbiegające od 
normy formy zachowań są psychologizowane, wytłumaczone sytuacją, wycho-
waniem, społeczeństwem i nie wyłączają się z ram zdrowia psychicznego. Jednak 
absolutyzacja tej zasady leży u podstaw antypsychiatrii. Współczesne podejście 
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do problemu zdrowia psychicznego opiera się na zasadzie „domniemania zdro-
wia psychicznego”: nikt nie może zostać uznany za pacjenta chorego umysło-
wo, dopóki nie zostanie jednoznacznie dowiedziona i nie zostanie ustalona 
powszechnie akceptowana diagnoza zaburzeń psychicznych. Nikt nie powinien 
udowadniać braku choroby psychicznej i usprawiedliwiać siebie. Obywatel jest 
początkowo zdrowy psychicznie dla wszystkich i nie musi tego potwierdzać lub 
udowodniać (Chesney E., 2014; Boycott N. et al., 2015) .

We współczesnej psychiatrii istnieje kilka podejść do rozróżniania między 
zdrowiem psychicznym a chorobą psychiczną lub zaburzeniem (Kerr S., 2013; 
Wong S.T., Haggerty J., 2013; Cspke E. et al., 2016; Mental Health Taskforce, 
2016; Peyre H. et al., 2017):
1. Biologiczny - życie ludzkie jest uzasadnione do ogólnie znanego pojęcia „na-

turalnej korzyści”, tj. osoba powinna zachowywać się tak, jak jest „zlecone” 
przez naturę lub przez Boga. Przykład: rozróżnienie między „normalnym” 
a „nienormalnym” zachowaniem seksualnym danej osoby. W szczególności na-
wet Kraft-Ebing sugerował diagnozowanie chorób psychicznych u zamężnych 
kobiet w przypadku ich rozwiązłego zachowania.

2. Naturo-znawczy - diagnozę ustala się na podstawie indywidualnych faktów:  
patologii porodu, konwulsyjnej gotowości na elektroencefalograme (EEG), 
obecności torbieli na tomografii komputerowej (TK) mózgu itp.

3. Społeczny - wszelkie przejawy dekompensacji społecznej, zachowania aspo-
łeczne są diagnozowane jako zaburzenia psychiczne (koncepcja C. Lombro-
so). W szczególności, każda próba samobójcza jest interpretowana jako 
przejaw zaburzeń psychicznych.

4. Eksperymentalno-psychologiczny - ta lub inna nieprawidłowość funkcji umy-
słowej, jej odchylenie od średnich wskaźników dla populacji prowadzi do 
wykrycia „nieprawidłowości”.
Połączenie ze sobą kilku takich wskaźników odbiegających od etalonu może 

skutkować ukształtowaniem zaburzenia psychicznego. W rzeczywistości zabu-
rzenie psychiczne lub choroba jest zdiagnozowana wyłącznie następującymi  
metodami: kliniczno-fenomenologicznymi, kliniczno-psychopatycznymi, analizą 
strukturalną i dynamiczną i są prerogatywą psychiatrii klinicznej (Farber E.W. 
et al., 2014; Lipczynska S., 2017).

Pojęcie choroby psychicznej pojawia się, gdy naruszenia są w dziedzinie 
patologii umysłowej (choroby endogenne). Nie w dziedzinie somatycznej czy 
duchowości, choć patologia może tu również prowadzić do zaburzeń zdrowia 
psychicznego (chorób egzogennych, somatogenicznych i psychogennych). Izolo-
wane badanie sprawności fizycznej i duchowej - kompetencje psychiatrii niekli-
nicznej: w pierwszym przypadku - zadanie biologii, morfologii, fizjologii, medy-
cyny somatycznej w drugim - psychologii, socjologii, filozofii. Jednak żadne 
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z wyników tych badań nie ma podstawy prawnej i/lub zawodowej do decydowa-
nia, czy dana osoba cierpi na chorobę psychiczną (Rosenberg et al., 2017).

Również we współczesnej psychiatrii istnieje kilka podejść do zrozumienia 
„normy” (Smith-Merry J. et al., 2015):
1. Podejście statystyczne - rozumienie normy jako czegoś przeciętnego, 
ustalonego, niezróżnicowanego od przyjętego na ogół, jako najbardziej do-
stosowanego, przystosowanego do środowiska. Im rzadziej występuje jedna 
lub druga forma zachowania, tym bardziej prawdopodobne jest, że nie jest 
ona postrzegana jako normalna. Być normalnym oznacza być jak wszyscy inni, 
odpowiadać przeciętnemu standardowi oceniania zdolności danej osoby. Nor-
my statystyczne są względne, ponieważ są uwarunkowane kulturowo. Takie 
podejście powoduje długotrwałą krytykę, ponieważ identyfikacja normalno-
ści z często spotykanymi sposobami zachowania ostro redukuje ideę rozwo-
ju człowieka, spychając go do poziomu adaptacji do popularnych wzorców 
zachowania. Francuski psychiatra K. Küller powiedział, że „w dniu, w którym 
nie będzie już więcej normalnych ludzi, cywilizowany świat zginie, zginie nie 
z powodu nadmiaru mądrości, ale z nadmiaru miernoty”. 
2. Podejście adaptacyjne - być normalnym oznacza być przystosowanym, do-
stosowanym. To podejście jest najbliższe holistycznemu spojrzeniu na osobę 
żyjącą w zmieniającym się otoczeniu. Zwolennicy tego podejścia rozróżniają 
normę i nienormę w związku z koncepcją „adaptacji”. Adaptacja: zdolność za-
chowania dynamicznej równowagi między ustrojem a środowiskiem; dynamicz-
na równowaga między procesami umysłowymi a działalnością człowieka. Dla 
normy charakterystyczną cechą jest istnienie życiowego celu; obecność stabil-
nych cech strukturalnych osobowości w procesie jej rozwoju oraz te cechy, które 
zmieniają się w procesie rozwoju. Ogólnie rzecz biorąc, norma i nienorma są 
zawsze procesem, w którym osobowość osiąga swoje funkcjonalne optimum. 
Każda osoba traktowana jest w odniesieniu do siebie: jakim był, jakim się stał.
3. Podejście kulturowo-relatywistyczne - o normie i patologii myśleć należy 
na podstawie korelacji cech kultury pewnych grup społecznych, do których nale-
żą osoby badane. To, co normalne dla jednej grupy społecznej, dla innej będzie 
wyglądać jak patologia. Normalne jest to, co odpowiada poglądom kulturowym 
na temat normy. Jednak przy takim podejściu dwie okoliczności uniemożliwiają 
jednoznaczną definicję normalnego i patologicznego zachowania:
- mnogość relacji społecznych, mnogość „socium”, do których należy dana osoba;
- różnorodność wymagań określonych przez każde z takich społeczeństw.
Zachowanie jednostki regulowane jest nie przez pojedynczy zestaw norm, 
ale przez wiele wymagań, choć powiązanych, ale nieprzypadkowych, a czasem 
nie dających się pogodzić ze sobą (wymagania rodziny, kolektywu pracowni-
czego, otoczenia społecznego itp.). Ponadto istnieją uniwersalne zaburzenia 
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psychiczne, na przykład otępienie starcze, które nie zależy ani od kultury, ani 
od rangi społecznej.
4. Podejście psychopatologiczne - przyjęcie negatywnych kryteriów dla nor-
my. Zgodnie z tym podejściem normę rozumie się przede wszystkim jako brak 
jakichkolwiek wyraźnych objawów patologicznych. Jeśli dana osoba nie wykazu-
je tych objawów - jest zdrowa. Zdrowie determinowane jest przez zły stan zdro-
wia, normę poprzez anomalię. Wielu zagranicznych badaczy w swoich testach 
i kwestionariuszach wychodzi z pojęć i kategorii zapożyczonych z psychiatrii, 
a na ich podstawie buduje strukturę zarówno chorej, jak i zdrowej osobowości. 
Jednak nie ma wątpliwości, że takie podejście jest jednostronne.
5. Podejście humanitarne (humanistyczne) - ocena normy samej po sobie, 
nie w odniesieniu do patologii. To podejście odwrotne opisuje kryteria zdrowia 
psychicznego i próbuje zidentyfikować te objawy pozytywne, które normalny 
człowiek nosi w sobie. Takie podejście jest ściśle związane z teorią osobowości. 

Norma jest określana jako osoba kultywująca rozwój osobisty, zdolna do samo-
regulacji. A. Maslow proponuje następujące cechy osobowości samorealizujących się:
– skuteczne postrzeganie rzeczywistości, odporność na to, co jest postrzegane;
– akceptacja siebie, innych, przyrody;
– brak wstydu, poczucia winy, niepokoju;
– bezpośredniość, prostota, naturalność;
– koncentracja  na celu;
– niezależność i potrzeba odosobnienia od zgiełku;
– autonomia, tj. niezależność od kultury i środowiska;
– obecność odpowiedzialności za własne przeznaczenie;
– spokojny stosunek do zachęt społecznych;
– świeżość percepcji, otwartość na nowe wrażenia, zdolność cieszenia się życiem;
– doświadczenia wierzchołkowe, stany wznoszenia się i ekstazy;
– głębokie relacje międzyludzkie;
– zróżnicowanie celów i środków;
– filozoficzne poczucie humoru;
– odporność na akulturację.

Inny wiodący specjalista w dziedzinie psychiatrii E. Fromm  rozróżnia nastę-
pujące cechy charakterystyczne normy:
- czynności produkcyjne, tj. stworzenie;
- związek osoby ze światem zewnętrznym poprzez emocje i doświadczenia;
- zrozumienie obiektywnej rzeczywistości przez własny intelekt;
- świadomość własnej wyjątkowości w obecności komunikacji z sąsiadami 
i innymi ludźmi;
- brak uznania irracjonalnych autorytetów, ale skłonność do racjonalnego 
podporządkowania;
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- stałe odrodzenie normalnej osoby;
- normalna osoba patrzy na życie jako na największą z korzyści, jakie jej przyznano.

Stopnie zdrowia psychicznego zostały opisane przez S. Siemiczowa w 1979 
roku. W tym samym czasie autor nie dokonał zasadniczej zmiany między normą 
a zdrowiem. Tu nie chodzi o zdrowie, ale o normę:
1. Idealne zdrowie (norma) lub standard - hipotetyczny stan psychiczny, który 
nie występuje w prawdziwym życiu, wszystkie jego składniki odpowiadają nor-
mom teoretycznym. Komponenty są harmonijnie zintegrowane, tworzą warun-
ki do pełnej adaptacji psychospołecznej i komfortu psychicznego w prawdziwej 
rzeczywistości naturalnej i społecznej oraz odpowiadają zerowemu prawdopo-
dobieństwu choroby psychicznej lub niestabilności psychicznej.
2. Średni stan zdrowia (norma) - wskaźnik pochodzący od przeciętnych cech psycho-
logicznych specjalnie wybranych i zbadanych (według płci, wieku, statusu społecz-
nego itp.). Jak każdy statystycznie ustalony wskaźnik, jest on probabilistyczny, do-
puszcza pewien stopień wahań (ze znakiem "+/-") i odchylenia od idealnego zdrowia.
3. Zdrowie konstytucyjne (norma) - stosunek określonych rodzajów stanu psy-
chicznego zdrowych ludzi z tym lub innym rodzajem konstytucji ciała. Stąd po-
jęcie typów konstytucyjnych: epileptoidny (atletoidny); cykloidalny (pikniczny); 
schizoidalny (leptosomalny).
4. Akcentowanie - Opcja zdrowia psychicznego (normy), która charakteryzuje się za-
ostrzeniem pewnych cech osobowości. Akcentowanie nie utrudnia adaptacji w śro-
dowisku społecznym, ale zawęża jej granice; określa z góry podatność na narażenie 
sytuacyjne jednostki; zwiększa ryzyko zaburzeń psychicznych (psychogennych).
5. Stan przedpatologiczny - pojawienie się pierwszych, zespołowo niekomplet-
nych oznak patologii psychicznej, które są przyczyną i stanem nieostrych zabu-
rzeń adaptacji społecznej.
 B.S. Bratus wyróżnia 3 poziomy zdrowia psychicznego:
- wyższy lub indywidualny wykonawcy; 
- poziom realizacji działań;
- osobisty i semantyczny;
- psychofizjologiczny (cechy przebiegu  procesów nerwowych).
Kryteria WHO (2015) dotyczące zdrowia psychicznego:
- świadomość i poczucie ciągłości, stałości i tożsamości swojego fizycznego i psy-
chicznego „ja”;
- poczucie trwałości i tożsamości doświadczeń w takich samych sytuacjach;
- krytyczność wobec siebie i własnego produktu mentalnego (działania) i jego wyników;
- zgodność reakcji psychicznych (adekwatności) z siłą i częstotliwością wpływów 
środowiskowych, okoliczności społecznych i sytuacji;
- umiejętność samodzielnej samoregulacji poprzez zachowanie zgodne z norma-
mi społecznymi, zasadami, prawem;
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- umiejętność planowania własnych działań życiowych i ich realizowanie;
- umiejętność zmiany sposobu zachowania w zależności od zmiany sytuacji ży-
ciowych i ich okoliczności.

We współczesnej międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-10 definicja „choro-
ba psychiczna” jest sformułowana  jako bardzo ogólna i bezpostaciowa i zamieniona 
określeniem „zaburzenie psychiczne (mentalne)”. Wg ICD-10 i DSM-IV „zaburzenie 
psychiczne” jest to „stan patologiczny z objawami psychopatologicznymi lub beha-
wioralnymi, związany z zakłóceniem funkcjonowania organizmu w wyniku czynni-
ków biologicznych, społecznych, psychologicznych, genetycznych lub chemicznych”.

Gdy lekarz informuje krewnych pacjenta lub jego samego o fakcie choro-
by psychicznej, zawsze powoduje uraz psychiczny swoim zawiadomieniem bez 
względu na to, jak łagodnie definicja ta może być ukryta w określeniu - „nerwowe 
wyczerpanie”, „choroba nerwowa” itp. Ten uraz psychiczny jest częściej bardziej 
odczuwany przez krewnych niż przez samego pacjenta. W procesie psychodia-
gnostyki psychiatra bierze na siebie odpowiedzialność za poszanowanie inte-
resów badanej osoby, za zapewnienie jej komfortu psychicznego na wszystkich 
etapach badania psychodiagnostycznego (Salkeld R., Wagstaff C., Tew J., 2013).

Podstawy etyczne pracy psychodiagnosty i psychiatry łącza w sobie następu-
jące zasady (Wong S.T., Haggerty J., 2013):
a) podstawą etyki jest uznanie prawa każdego człowieka do nienaruszalności 
jego psychiki, jego duszy;
b) przestrzeganie norm etycznych psychodiagnostyki zapewnia trzy wymagania, 
które nakłada się na: zasady pracy psychiatry, jego osobowości, cech zawodo-
wych, zestawów narzędzi badawczych.
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