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Ej! Ja zamawiałem pizzę! 

W połowie pusta... nie, zaraz... W 
połowie pełna! E... W połowie... I 

co ja teraz zrobię? 

Ych! Ta szklanka jest w 
połowie pusta... 

Super! Szklanka jest w połowie 
pełna! 



Mechanizm przystosowawczy 



ICD X.       F60. SPECYFICZNE ZABURZENIA OSOBOWOŚCI 
  

G l. Potwierdzenie, że charakterystyka 
osoby oraz utrwalone wzorce jej 
przeżywania wewnętrznego i zachowania 
jako całość wyraźnie odbiegają od 
zakresu kulturowo oczekiwanego i 
akceptowanego (tj. od "normy"). Taka 
odmienność (dewiacja) przejawia się w 
więcej niż jednym z następujących 
obszarów: 
 

  





Styl/typ a zaburzona osobowość 

•  Sumienny 
•  Oddany 
•  Wrażliwy 
•  Pewny siebie 
•  Dramatyczny 
•  Zmienny 
•  Awanturniczy 
•  Czujny 
•  Samotniczy 
•  Nie-zwyczajny 

•  anankastyczna 
•  zależna 
•  unikająca (lękliwa) 
•  narcystyczna 
•  histrioniczna 
•  z pogranicza 
•  antyspołeczna 
•  paranoiczna 
•  schizoidalna 
•  schizotypalna 

(wg Oldhama i Morrisa)  
 



GRUPY ZABURZEŃ OSOBOWOŚCI WEDŁUG DSM IV 
 

GRUPA A 

...„Homo homini lupus est”... 
 brak bliskich związków z innymi, chłód emocjonalny, tendencje do 
nietypowego postrzegania rzeczywistości 

GRUPA B 

...„Carpe diem”... 
 duża intensywność emocji, niski próg tolerancji frustracji, intensywne, 

burzliwe związki z innymi 

GRUPA C 

...„Dubito ergo sum”... 
lękliwość, unikanie sytuacji dyskomfortowych, wycofanie z relacji 

przy dużej potrzebie bliskości innych osób 
 



Pytanie??? 

    
 
     Jak będzie funkcjonował zespół z takim   
                            szefem??? 
      



F60.0 OSOBOWOŚĆ PARANOICZNA 
  
A.   Spełnione ogólne kryteria zaburzeń osobowości (F60). 
 B. Występują co najmniej cztery z następujących: 
1.  (1)nadmierna wrażliwość na niepowodzenia i odrzucenie, 
2.  (2)skłonność do długotrwałego przeżywania przykrości, np. do niewybaczania zniewag, 

krzywd czy lekceważenia, 
3.  (3)podejrzliwość i przenikająca wszystko tendencja do zniekształcania doświadczeń 

poprzez błędne ujmowanie obojętnych lub przyjaznych działań otoczenia, jako działań 
wrogich czy pogardliwych, 

4.  (4)walczące, sztywne poczucie własnych praw, niedostosowane do aktualnej sytuacji, 
5.  (5)nawracające, nieuzasadnione podejrzenia dotyczące wierności seksualnej współ-

małżonka lub partnera seksualnego, 
6.  (6)utrwalona postawa ksobna związana szczególnie z przecenianiem własnego 

znaczenia. 
7.  (7)koncentrowanie się na nie potwierdzonych "spiskowych" wyjaśnieniach wydarzeń 

dotyczących zarówno bezpośrednio danej osoby, jak i całego świata. 
 

GRUPA A   ...„Homo homini lupus est”.   



A 
Osobowość paranoiczna 

•  nie ma zaufania do innych 
•  podejrzliwy – może zażądać  wglądu do historii choroby 

•  motywy postępowania innych są oceniane jako 
wrogie, podstępne – stwierdzi, że nawet lekarz jest przeciwko 
niemu 

•  przepełniony złością i często zazdrosny 
•  stale czuje się atakowany 



Szef z cechami? 



            F 60.1 OSOBOWOŚĆ SCHIZOIDALNA 
  
A. Spełnione ogólne kryteria zaburzeń osobowości (F60). 
  
B. Występują co najmniej cztery z następujących: 
•  (1)brak lub znikoma liczba działań służących przyjemności, 
•  (2)chłód emocjonalny, wycofanie się lub spłycenie uczuciowości, 
•  (3)ograniczona zdolność wyrażania przyjaznych, ciepłych uczuć lub gniewu wobec innych, 
•  (4)brak zainteresowania zarówno pochwałami, jak i krytyką. 
•  (5)słabe zainteresowanie doświadczeniami seksualnymi z innymi osobami (z uwz-ględnieniem 

wieku), 
•  (6)konsekwentne wybieranie samotnictwa, 
•  (7)silne pochłonięcie fantazjowaniem i introspekcją, 
•  (8)brak bliskich przyjaciół lub ufnych związków z osobami (lub co najwyżej -pojedyncze) oraz 

brak potrzeby takich związków z ludźmi, 
•  (9)wyraźna niewrażliwość wobec obowiązujących norm i konwencji społecznych, lekceważenie 

takich norm i konwencji nie jest zamierzone. 

GRUPA A   ...„Homo homini lupus est”.   



A 
Osobowość schizoidalna 

•  obojętny na opinie innych ludzi 
•  samotnik, nie jest zainteresowany innymi 

ludźmi, nie dąży do nawiązania znajomości 
•  słabo wyraża emocje 
•  mrukliwy 



Jaki szef?/ Jaki członek zespołu? 



A 
Osobowość schizotypowa 

•  ma bardzo dziwne, zabobonne przekonania – 
pyta o alternatywne formy terapii 

•  dziwaczny w zachowaniu 
•  w kontaktach z innymi często niepewny, 

zagubiony, zalękniony 



GRUPA B      ...„Carpe diem”...   



•    



 F 60.2 OSOBOWOŚĆ DYSSOCJALNA 
  

•  A.  Spełnione ogólne kryteria zaburzeń osobowości (F60).  
•  B.   Występują co najmniej trzy z następujących: 
•  (1)   bezwzględne nieliczenie się z uczuciami innych, 
•  (2) silna i utrwalona postawa nieodpowiedzialności i 

lekceważenia społecznych norm, reguł i zobowiązań, 
•  (3) niezdolność utrzymania trwałych związków z innymi, 

chociaż nie ma trudności w ich nawiązywaniu, 
•  (4) bardzo niska tolerancja frustracji i niski próg wyzwalania 

agresji, w tym zacho-wań gwałtownych, 
•  (5) niezdolność przeżywania poczucia winy i wykorzystywania 

doświadczeń, a w szczególności - doświadczanych kar, 
•  (6) wyraźna skłonność do obwiniania innych lub wysuwania 

pozornie zasadnych racjonalizacji zachowań, które są źródłem 
konfliktów z otoczeniem. 

 

GRUPA B                       ...„Carpe diem”...   



B 
Osobowość antyspołeczna 

•  nie przestrzega ogólnie przyjętych zasad  
i reguł 

•  dla osiągnięcia własnych celów korzysta  
z kłamstwa i manipulacji 

•  obwinia innych za swoja krzywdę, 
•  bywa agresywny, arogancki, roszczeniowy 
•  nie ma skrupułów ani poczuć winy 
•  lekkomyślny i lekceważący 
 



Jaki szef?  



DSM             OSOBOWOŚĆ NARCYSTYCZNA  

Przekonania kluczowe OBRAZ SIEBIE Jestem bardzo szczególną osoba 
                     Jestem świetny, wyjątkowy  

OBRAZ INNYCH LUDZI:„ Inni ludzie są zawistni, ..zasadzie gorsi... są po to    
żeby mi służyć,... podziwiać 

Tylko ludzie wybitni potrafią mnie zrozumieć 
Przekonania pośredniczące Jeśli ktoś mnie nie docenia, tym gorzej dla niego, należy mu się nauczka 

Jeśli ktoś mnie krytykuje, znaczy to, ze mi zazdrości. 
Jeśli czegoś chcę - należy mi się, bo jestem wyjątkowy  

Strategie behawioralne WYNIOSŁOŚĆ I  AROGANCJA, FANTAZJOWANIE, INSTRUMENTALNY 
STOSUNEK DO INNYCH 

...Mam prawo oczekiwać szacunku, uznania i podporządkowania, jeśli 
ktoś  tego nie spełnia tym gorzej dla niego 

EMOCJE ZŁOŚĆ,  NUDA 

   GRUPA B     ...„Carpe diem”...   



B 
Osobowość narcystyczna 

•  od innych wymaga podziwu 
•  arogancki 
•  często manipulujący innymi 
•  koniecznie musi czuć się ważny, poważany i 

podziwiany 
•  nie znosi kiedy jest pominięty, zlekceważony 
•  ma wiele znajomości i koneksji  

z ważnymi ludźmi 



Jaki szef?  



 F60.4 OSOBOWOŚĆ HISTRIONICZNA 
  
•  A.  Spełnione ogólne kryteria zaburzeń osobowości (F60). 
•  B.  Występują co najmniej cztery z następujących: 
•  (1)dramatyzowanie siebie, teatralność, przesadny wyraz 

emocjonalny, 
•  (2)sugestywność (osoba łatwo ulega wpływowi innych osób 

lub okoliczności), 
•  (3)powierzchowna i chwiejna uczuciowość, 
•  (4)stałe poszukiwanie podniet oraz działań, dzięki którym 

osoba staje się centrum uwagi, 
•  (5)niestosownie uwodzicielskie wygląd lub zachowanie, 
•  (6)nadmierna koncentracja na atrakcyjności fizycznej. 
  

GRUPA B                       ...„Carpe diem”...   



B 
Osobowość histrioniczna 

•  stara się być w centrum uwagi 
•  dramatyzuje  
•  podatna na ocenę innych osób 

•  używa bardzo ogólnikowych określeń, mało 
szczegółowych opisów 



Jaki szef? 



 F 60.3 OSOBOWOŚĆ CHWIEJNA EMOCJONALNIE 
F 60.30 TYP IMPULSYWNY 

A.   Spełnione ogólne kryteria zaburzeń osobowości (F60). 
B.   Występują co najmniej trzy z następujących, przy czym jednym z nich jest (2): 
(1) wyraźna skłonność do działań impulsywnych bez uwzględniania ich konsekwencji, 
(2) wyraźna skłonność do kłótliwego zachowania i do konfliktów z innymi, w szcze-gólności, gdy 
impulsywne działania są udaremniane lub krytykowane, 
(3) łatwość wybuchania gniewem lub przemocą, z niezdolnością do panowania nad gwałtownymi 
zachowaniami, 
(4) trudność podtrzymania działań, które nie wiążą się z natychmiastową nagrodą, 
(5) nastrój niestabilny i kapryśny. 
  

F60.31 TYP BORDERLINE (Z POGRANICZA) 
  
A. Spełnione ogólne kryteria zaburzeń osobowości (F60). 
B. Występują co najmniej trzy objawy z kryterium B dla F60.30 oraz, dodatkowo, co najmniej dwa z 
następujących: 
(1) niejasny lub zaburzony obraz samego siebie, własnych celów i wewnętrznych preferencji (w tym 
również seksualnych), 
(2) skłonność do angażowania się w intensywne i niestabilne związki, często prowa-dzące do 
kryzysów emocjonalnych. 
(3) usilne próby uniknięcia doświadczenia porzucenia, 
(4) powtarzające się groźby lub działania samouszkadzające, 
(5) stałe uczucie pustki wewnętrznej. 
  
  
 

GRUPA B                       ...„Carpe diem”...   



B 
Osobowość borderline 

•  nawiązuje niestabilne i intensywne relacje z innymi 
•  oscyluje pomiędzy idealizacją osoby  

a dewaluacją – po wejściu do gabinetu powie że jesteśmy najlepszym 
lekarzem jakiego w życiu spotkała, wychodząc stwierdzi, że do niczego się nie 
nadajemy i zawiodła się na nas 

•  wykonuje powtarzające się próby lub zachowania samobójcze 
i samookaleczające – wychodząc  
z gabinetu doda, że zaraz po wyjściu się zabije 

•  impulsywna, ma trudności  
z pohamowaniem złości 

•  sprawia wrażenie, jakbyśmy byli jedyną osobą 
mogącą jej pomóc - wywołuje w lekarzu nietypowe reakcje i 
zachowania 



Jaki szef? 



F 60.5  OSOBOWOŚĆ ANANKASTYCZNA  
  

Uwaga. Zaburzenie to jest często opisywane jako osobowość obsesyjno-kompulsyjna. 
  
A. Spełnione ogólne kryteria zaburzeń osobowości (F60). 
  
B. Występują co najmniej cztery z następujących: 
•  (1)nadmierne przeżywanie wątpliwości i nadmierna ostrożność, 

•  (2)koncentracja na szczegółach, regulaminach, inwentaryzowaniu, porządkowaniu, 
organizowaniu lub schematach postępowania, 

•  (3)perfekcjonizm przeszkadzający w wypełnianiu zadań, 

•  (4)nadmierna sumienność i skrupulatność, 

•  (5)nadmierna koncentracja na produktywności wykluczająca przyjemność i związki 
międzyludzkie, 

•  (6)nadmierna pedanteria i uległość wobec konwencji społecznych, 

•  (7)sztywność i upór, 

•  (8)nieracjonalne przypuszczanie, że inni dokładnie podporządkują swą aktywność sposobom 
działania pacjenta albo nieracjonalna niechęć do przyzwalania innym na działanie. 

  

  GRUPA C  ...„Dubito ergo sum”... 



C 
Osobowość anankastyczna 

•  jest świetnie zorganizowany 
•  skoncentrowany na szczegółach, 

regulaminach 
•  sztywny w swoich przekonaniach, trudno 

go do czegokolwiek przekonać 
•  nadmiernie ostrożny 
•  potrzeba kontrolowania innych 



Jaki szef/pracownik? 



F60.7 OSOBOWOŚĆ ZALEŻNA 

A. Spełnione ogólne kryteria zaburzeń osobowości (F60). 
B. Występują co najmniej cztery z następujących: 
1.  (1)zachęcanie innych do przejęcia odpowiedzialności za większość własnych 

decyzji życiowych lub przyzwalanie im na to, 

2.  (2)podporządkowaniu własnych potrzeb potrzebom osób, od których jest się 
zależnym, oraz uleganie ich życzeniom bez zastrzeżeń, 

3.  (3)niechęć do stawiania nawet racjonalnych wymagań osobom, od których jest 
się zależnym, 

4.  (4)poczucie niewygody i bezradności w sytuacji osamotnienia, z powodu 
nadmiernej obawy przed niezdolnością do zatroszczenia się o siebie, 

5.  (5)koncentracja na obawie pozostania bez opieki, 

6.  (6)ograniczona zdolność podejmowania codziennych decyzji bez nadmiernego 
szukania rad  

7.  i zapewnień u innych osób. 

  GRUPA C  ...„Dubito ergo sum”... 



C 
Osobowość zależna (lękowa) 

•  trudno jest jej wyrazić swój sprzeciw, 
odmówić 

•  stale potrzebuje wsparcia  
i upewniania przez innych 

•  czuje się bezradna jak jest samotna 
•  chce aby inni wzięli odpowiedzialność za nią 
 



Jaki szef/pracownik? 



F 60.6 OSOBOWOŚĆ LĘKLIWA (UNIKAJĄCA) 
  

A. Spełnione ogólne kryteria zaburzeń osobowości (F60). 
B. Występują co najmniej cztery z następujących: 
•  (1)uporczywe i wszechogarniające uczucie napięcia i 

niepokoju, 
•  (2)przekonanie o społecznym nieprzystawaniu, indywidualnej 

nieatrakcyjności lub niższości w stosunku do innych osób, 
•  (3)nadwrażliwość na odrzucenie i krytykę w sytuacjach 

społecznych, 
•  (4)niechęć do wchodzenia w bliższe związki z ludźmi, o ile nie 

zapewniają akcep-tacji, 
•  (5)ograniczony styl życia z powodu potrzeby zapewniania 

sobie fizycznego bezpie-czeństwa, 
•  (6)  unikanie kontaktów społecznych lub zawodowych 

związanych z bliskimi konta-ktem z ludźmi, z powodu obawy 
przed krytyką, dezaprobatą lub odrzuceniem. 

  GRUPA C  ...„Dubito ergo sum”... 



C 
Osobowość unikająca 

•  unika działania, wypowiadania swoich opinii 
gdyż boi się krytyki innych – nie wyrazi sprzeciwu, ale 
nie wykona zaleceń lekarskich 

•  jest nieufnie nastawiony do procesu leczenia 
•  postrzega siebie jako osobę nieatrakcyjną, 

gorszą od innych – może obwiniać lekarza za złe traktowanie go 



Jaki szef/pracownik? 





Co robić w zespole? 

•  Diagnozować 

•  Unikać/rozdzielać/delegować zadania. 

•  Ustalić krótkie konkretne cele i zakończyć 
współpracę. 



 
 
 
 
 

                     Dziękuję za uwagę… 
                   srebnicki@wp.pl 

 


