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IV Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej
„Psychologia kliniczna w teorii i praktyce oddziaływań psychologicznych”

Poznań 21-23 października 2021 r.

Już niedługo, już za chwilę… spotkamy się na IV Krajowej Konferencji Psychologii Kli-
nicznej, podczas której, pomimo nietypowych warunków, będzie wiele okazji do dyskusji, 
wymiany myśli i poglądów na temat zmian zachodzących w teorii i praktyce klinicznej, 
będących nie tylko wynikiem naszych doświadczeń w pandemii, ale przede wszystkim 
zmian zachodzących w koncepcjach i modelach rozumienia człowieka cierpiącego psy-
chicznie, osamotnionego, borykającego się z rozpoznaniem różnych aspektów własnego 
Ja czy niesatysfakcjonującymi relacjami społecznymi. Jesteśmy w przededniu pojawie-
nia się jedenastego wydania klasyfikacji zaburzeń psychicznych i zachowania ICD.

 Program konferencji wydaje się bogaty, możecie Państwo wysłuchać wielu bardzo in-
teresujących wykładów, uczestniczyć w sympozjach, panelach dyskusyjnych, sesjach 
posterowych. Psychologia kliniczna jest na tyle szeroką i interesującą dziedziną, że daje 
szansę na rozmowę teoretyków z praktykami klinicznymi, wymianę myśli i dyskusje nad 
trapiącymi nas i naszych pacjentów problemami. Po ostatnich doświadczeniach jest ich 
bardzo wiele, często powtarzać się będą tematy kryzysu, traumy i sytuacji trudnych, któ-
re dla kondycji psychicznej ludzi zdrowych psychicznie i osób z zaburzeniami psychiczny-
mi mają inne konsekwencje. Refleksje nad poruszonymi problemami będą zapewne owo-
cowały nowymi projektami badawczymi, których rezultaty poszerzą wiedzę kliniczną, co 
pozwoli nam na bardziej trafne i skuteczne postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne. 
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Praca z zaburzeniami sensomotorycznymi w psychoterapii 
psychodynamicznej – interdyscyplinarne podejście do leczenia 

zaburzeń osobowość

Psychoterapia CBT kiedyś i dziś: Trzecia Fala 
(ACT, DBT, ST, CT-R)

Pokój nr 5 Pokój nr 6

Jarosław Kania
Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach

Krzysztof Gąsior
Katedra Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Agnieszka Felińska
Zespół Edukacyjny nr 9 W Zielonej Górze

Zawiść w procesie terapeutycznym
Wprowadzenie do diagnozy psychologicznej alienacji rodzicielskiej - 
podstawy naukowe i modele diagnostyczne (Pięcioczynnikowy Model 

Diagnostyczny)

Pokój nr 7 Pokój nr 8

Leonard Szafraniec
Poradnia Psychologiczna Szpitala Klinicznego 

im. WAM CSW w Łodzi

Justyna Kędziora-Antkowiak
Wielkopolskie Centrum Onkologii, 
Pracownia Psychologii Klinicznej

Rola psychologa klinicznego w różnych rodzajach orzecznictwa
Psychologiczne wsparcie dla rodzin i bliskich osób chorych 

przewlekle na różnych etapach leczenia - na przykładzie pacjentów 
leczonych onkologicznie

Pokój nr 9 Pokój nr 10

Krzysztof Gąsior
Katedra Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Piotr Szczukiewicz
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

NZOZ Viamed Lublin

Nowe narzędzia do badań w psychotraumatologii Spotkanie z lękiem egzystencjalnym - zastosowanie logoterapii V.E. 
Frankla

Pokój nr 11 Pokój nr 12

Izabela Turbaczewska-Brakoniecka 
Ośrodek Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej ROZMOWA w Poznaniu

Iwona Jóźwiak 
Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal

 Distriktspsykiatrisk Senter w Aal w Norwegii

Jolanta Zboińska
Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii

Spotkanie Dafne i Edypa - seksuologia a psychoterapia 
psychoanalityczna

Tajemnice traumy. Psychotraumatologia  a transplantologia

WARSZTATY PRZEDKONFERENCYJNE 
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Program ramowy - Piątek 22.10.2021 r.
9:00 - 9:15 Uroczyste otwarcie IV Konferencji Krajowej Psychologii Klinicznej

9:15 - 10:00
Inauguracyjny wykład plenarny

Zmierzch diagnozy kategorialnej i jego konsekwencje w rozumieniu i terapii zaburzeń osobowości
prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska, prof. UAM dr hab. Emilia Soroko, dr Dominika Górska

10:00 - 10:40
Inauguracyjny wykład plenarny

E-więź perspektywa czy nowa rzeczywistość w pracy psychologa klinicznego?
prof. UJ dr hab. Bernadetta Izydorczyk, dr Katarzyna Sitnik-Warchulska, dr Zbigniew Wajda

10:40 - 11:10 Przerwa na kawę
11:30 - 13:30 Sesje równoległe

Pokój nr 1 Pokój nr 2 Pokój nr 3 Pokój nr 4 Pokój nr 5 Pokój nr 6

1 SYMPOZJUM 2 SYMPOZJUM 3 SESJA 4 SESJA 5 SYMPOZJUM 6 SYMPOZJUM
Problemy dzieci, młodzieży 

i młodych dorosłych 
z perspektywy psychopatologii 

rozwojowej

Zdalna pomoc psychologiczna - 
wyzwania i adaptacje

Kliniczne aspekty rozwoju 
i rodziny Psychologia zdrowia i choroby Seksualność z różnych 

perspektyw

Emocje, procesy poznawcze 
i fizjologiczne - stałość 

i zmienność

Prowadzenie:
Iwona Grzegorzewska

Prowadzenie:
Monika Zielona-Jenek

Prowadzenie:
Michał Dolczewski

Prowadzenie:
Michał Ziarko

Prowadzenie:
Grzegorz Iniewicz

Prowadzenie:
Olga Sakson-Obada

13:30 - 14:30 Przerwa obiadowa

14:30 - 15:30

Pokój nr 1 Pokój nr 2

Wykład plenarny
Terapia straumatyzowanych dzieci. Uwagi z perspektywy 

psychodynamicznej
dr Alfred Walter

Uniwersytet w Augsburgu, Niemcy
(wykład tłumaczony symultanicznie)

Wykład plenarny
Zmiana afektywna w efekcie psychoterapii w świetle 

psychologii emocji
prof. dr hab. Barbara Gawda
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Program ramowy - Piątek 22.10.2021 r.

15:40 - 18:00 Sesje równoległe
Pokój nr 1 Pokój nr 2 Pokój nr 3 Pokój nr 4 Pokój nr 5

7 SESJA 8 SYMPOZJUM 9 SESJA 10 SYMPOZJUM 11 SESJA
Zaburzenia osobowości - diagnoza 

i terapia
Nieprzystosowawcze schematy Younga - 

teoria i praktyka Sytuacja pandemii COVID-19 a zdrowie „Czuły Narrator” –  o settingu 
w psychoterapii psychoanalitycznej Oblicza stresu i traumy

Prowadzenie:
Emilia Soroko

Prowadzenie:
Jan Chodkiewicz

Prowadzenie:
Joanna Zinczuk-Zielazna

Prowadzenie:
Anna Gąsiorowska-Krawczyk

Prowadzenie:
Jowita Wycisk

Program ramowy - Sobota 23.10.2021 r.

8:30 - 9:15

Pokój nr 1 Pokój nr 2 Pokój nr 3

Wykład plenarny
TE-VI program for witnesses of domestic violence: a complex 

trauma approach
dr Mar Alvarez Segura

Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona, Hiszpania
(wykład tłumaczony symultanicznie)

Sesja plakatowa
nr 1

Sesja plakatowa
nr 2

9:15 - 10:00

Pokój nr 1 Pokój nr 2

Wykład plenarny
Psychoanaliza w praktyce - myślenie grupowo-analityczne 

w pracy z pacjentami psychotycznymi
prof. dr hab. med. Katarzyna Prot-Klinger

Wykład plenarny
Przystosowanie do przewlekłej choroby somatycznej   

z perspektywy „ucha słonia”
prof. UŁ dr hab. Joanna Miniszewska

10:00 - 10:40
Wykład plenarny

Metody fenomenologiczne w badaniach zdrowia psychicznego
prof. UM dr hab. Marcin Moskalewicz

Wykład plenarny
“Rozumieć zaburzenie” czy “rozumieć zachowanie” - 

implikacje praktyczne koncepcji schematów
dr hab. Dorota Mącik

10:40 - 11:10 Przerwa na kawę
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Program ramowy - Sobota 23.10.2021 r.
11:30 - 13:30 Sesje równoległe

Pokój nr 1 Pokój nr 2 Pokój nr 3 Pokój nr 4 Pokój nr 5 Pokój nr 6

12 SYMPOZJUM 13 SYMPOZJUM 14 SYMPOZJUM 15 SESJA 16 SYMPOZJUM 17 SESJA
Analiza Więzi Prenatalnej 

w teorii i praktyce oddziaływań 
psychoterapeutycznych, czyli 
o pomocy kobietom w ciąży 

i parom - perspektywa 
psychoanalityczna

Rola mentalizacji w wyjaśnianiu 
zdrowia i zaburzeń

Diagnoza i terapia 
neuropsychologiczna osób 

z dysfunkcją ośrodkowego układu 
nerwowego

Problemy regulacji zachowania Analiza transakcyjna w teorii 
i praktyce Konteksty przywiązania

Prowadzenie:
Teresa Gałązka-Bazydło

Prowadzenie:
Dominika Górska

Prowadzenie:
Natalia Nowaczyk

Prowadzenie:
Ryszard Poprawa

Prowadzenie:
Izabella Bobrowska

Prowadzenie:
Aleksandra Pilarska

13:30 - 14:30 Przerwa obiadowa
14:30 - 16:30 Panele dyskusyjne

Pokój nr 1 Pokój nr 2 Pokój nr 3 Pokój nr 4

Panel dyskusyjny Panel dyskusyjny Panel dyskusyjny Panel dyskusyjny
Psychologia kliniczna zaburzeń psychicznych Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży Badania naukowe w psychologii klinicznej Neuropsychologia kliniczna

Prowadzenie:
dr Dominika Górska

Prowadzenie:
prof. UZ dr hab. Iwona Grzegorzewska

Prowadzenie:
dr Paweł Kleka

Prowadzenie:
dr Agnieszka Pawełczyk

16:30 - 17:00 Uroczyste zakończenie konferencji
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SESJA 1 SESJA 2

Psychologia kliniczna chorych somatycznie Rodzinne czynniki ryzyka w rozwoju zaburzeń 
psychicznych

Gotowość do podejmowania działań prozdrowotnych a obraz własnej 
choroby pacjentów z rozpoznaniem cukrzycy typu II

Występowanie agresji w rodzinie i ocena rodziny przez adolescentów 
a wiek ich inicjacji alkoholowej, nikotynowej i narkotykowej

Funkcjonowanie poznawcze starszych osób z nadciśnieniem 
tętniczym - znaczenie wieku i edukacji

Wybrane czynniki rodzinne a częstość upijania się
wśród adolescentów w wieku 13-16 lat

Poznawcze efekty leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci Ocena funkcjonowania rodzin nastolatków z zaburzeniami 
depresyjnymi z perspektywy nastoletnich pacjentów i ich matek

Monitorowanie funkcji poznawczych u pacjentki poddanej terapii 
CAR T-cell z powodu opornego nawrotowego chłoniaka DLBCL. Opis 

przypadku jako pilotaż do stworzenia nowych standardów opieki 
w przebiegu terapii CAR T-cell

Sytuacja rodziców w obliczu choroby nowotworowej ich dziecka. 
Radzenie sobie skoncentrowane na znaczeniu oraz religijne 

strategie radzenia sobie ze stresem a doświadczane emocjebadanie 
pilotażowe

Doświadczanie przemocy w dzieciństwie a powstawanie wczesnych 
nieadaptacyjnych schematów

Psychologia kliniczna zaburzeń psychicznych 
w dorosłości Aspekty diagnostyczne w psychologii klinicznej

Struktura Ja w schizofrenii. Związek z objawami negatywnymi Polska adaptacja i walidacja Modified Reasons for Smoking Scale

Deficyty językowe a deficyty poznawcze w schizofrenii
Fobia tłuszczu – charakterystyka zjawiska i jego pomiar. 

Zastosowanie polskiej wersji Skali Fobii Tłuszczu w grupie klinicznej 
i nieklinicznej

Czy mózg emocjonalny ma przewagę? Neuroafektywne systemy 
emocjonalne w depresji. Mulemodalny system do funkcjonalnej diagnostyki dzieci 

z zaburzeniami ze spektrum autyzmuZastosowanie praktyki opartej na danych naukowych w psychoterapii 
– zalety i wady

Osobowościowe i społeczne zdrowia psychicznego Psychologia kliniczna w obliczu Covid 19

Frustracja podstawowych potrzeb psychologicznych a stres 
i radzenie sobie

Rok z COVID-19 - ewaluacja postaw względem zagrożenia w grupie 
młodych dorosłych

Ryzyko nawrotu w uzależnieniu od alkoholu w kontekście
zaspokojenia i frustracji podstawowych potrzeb

psychologicznych Czego obawiają się religijni ludzie? Rola postrzeganej dotkliwości 
chory, lęku przed COVIDem, lęku przed śmiercią i wiary w życie 

pozagrobowe w wyjaśnianiu zachowań chroniących przed 
zachorowaniem na COVID-19.

Natura szczęścia - jak kontakt z naturą wpływa na samopoczucie 
i zdrowie psychiczne?

Wspólnotowość a zdrowie psychiczne.

Sesje plakatowe
Modele uprawiania psychologii klinicznej w teorii i praktyce

Poznań | 21-23.10.2021 r.

I Komisja konkursowa
przewodnicząca 

prof. UZ dr hab. Iwona Grzegorzewska
prof. Helena Sęk

prof. UJ dr hab. Bernardetta  Izydorczyk

II Komisja konkursowa
przewodnicząca 

prof. Beata Pastwa-Wojciechowska
prof. UAM dr hab. Emilia Soroko

prof. UŁ dr hab. Jan Chodkiewicz
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IV Krajowa Konferencja
Psychologii Klinicznej

PSYCHOLOGIA KLINICZNA W TEORII I PRAKTYCE
ODDZIAŁYWAŃ PSYCHOLOGICZNYCH

21-23 października 2021 r
on-line

platforma ZOOM

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
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PIĄTEK
22 PAŹDZIERNIKA

SESJE RÓWNOLEGŁE

11:30-13:30
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1 
SYMPOZJUM

Problemy dzieci, młodzieży i młodych 
dorosłych z perspektywy psychopatologii 

rozwojowej

Prowadzenie: Iwona Grzegorzewska

Iwona Grzegorzewska
Uniwersytet Zielonogórski 

Rozwijająca się osobowość borderline u adolescentów – 
studium przypadku

Okres dojrzewania opisywany jest w literaturze popularnej i klinicznej jako faza rozwo-
jowa charakteryzująca się problemami psychicznymi, impulsywnością, dramatycznym 
i szybko zmieniającym się nastrojem oraz zwiększoną podatnością na załamanie ada-
ptacyjne. Tożsamość dopiero się kształtuje, a napady rozpaczy przeplatają się z poczu-
ciem mocy i niezwyciężoności. W ciągu ostatnich trzech dekad klinicyści i badacze coraz 
częściej zauważają, że u znacznego odsetka nieprzystosowanych nastolatków występują 
struktury objawowe dysregulacji afektywnej, impulsywności i niestabilności w związkach 
i obrazie siebie, które trudno odróżnić od obrazu objawowego, który kwalifikuje się do 
diagnozy zaburzenia osobowości typu borderline (BPD) u osób w wieku powyżej 18 lat. Re-
ferat przedstawia przypadek 15-letniej pacjentki, której złożony obraz objawów wskazuje 
na nieprawidłowy rozwój osobowości w kierunku borderline. Omówione zostaną przyczy-
ny zgłoszenia, zgłaszane dolegliwości przez pacjentkę, historia jej terapii, doświadczenia 
życiowe, tło rodzinne, wyniki badań psychologicznych, weryfikacja postawionych hipotez 
oraz próba wyjaśnienia postawionej diagnozy w kontekście psychologicznych mecha-
nizmów leżących u podłoża zgłaszanych objawów. Referat jest też okazją do dyskusji 
na temat zasadności stawiania diagnozy BPD u osób poniżej 18 r. ż i wskazań do terapii.
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Sara Gałęzowska
Iwona Grzegorzewska
Uniwersytet Zielonogórski

Wybrane predyktory nieprawidłowego rozwoju 
osobowości u dzieci i młodzieży

Występowanie zaburzeń osobowości u młodzieży jest tematem trudnym i kontrower-
syjnym. Zaburzenie typu borderline jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń 
w dzisiejszych czasach, a dotychczasowe badania wskazują, że jego początki można za-
obserwować już w wieku rozwojowym. Celem przeprowadzonego badania było ustalenie, 
czy czynniki takie jak doświadczenia traumatyczne, problemy z samoregulacją emocji, 
a także zaburzenia internalizacyjne i eksternalizacyjne mają związek z występowaniem 
tego zaburzenia oraz wskazanie, czy zjawisko samookaleczenia pośredniczy w relacji po-
między BPD a tymi czynnikami, a także sprawdzenie, czy istnieją różnice pomiędzy mło-
dzieżą z BPD a młodzieżą zdrową w zakresie występowania tych czynników. Przebadano 
60 nastolatków w wieku od 13 do 19 roku życia, 29 osób znalazło się w grupie klinicznej. 
W badaniu zostały użyte następujące metody: Kwestionariusz Zaburzenia Osobowości 
Borderline Leichsenringa, Kwestionariusz Doświadczeń Traumatycznych T.E.C, Skala 
Regulacji Emocji ERQ, zmodyfikowany Kwestionariusz ASEBA T. Achenbacha oraz In-
wentarz Samookaleczeń OSI. Wyniki badania pozwoliły wnioskować, że związek z BPD 
u adolescentów mogą mieć przeżywane w młodym wieku doświadczenia traumatyczne, 
problemy z samoregulacją emocji, a w tym stosowanie strategii tłumienia ekspresji emo-
cji oraz występowanie zaburzeń o charakterze internalizacyjnym i eksternalizacyjnym. 
Badanie wykazało, że zjawisko samookaleczeń może pośredniczyć w relacji pomiędzy 
zaburzeniami internalizacyjnymi a zaburzeniem borderline oraz że istnienie różnic w za-
kresie doświadczeń traumatycznych, problemów z samoregulacją emocji oraz zaburzeń 
internalizacyjnych i eksternalizacyjnych pomiędzy grupą kontrolną a kliniczną. U mło-
dzieży z borderline występowanie tych czynników jest nasilone. Przedstawione w niniej-
szej pracy badanie wykazało także, że u młodzieży z zaburzeniem borderline problemy 
związane z internalizacją i eksternalizacją zachowań nasiliły się dopiero w adolescencji.

Kornelia Frącek
Piotr Przybylski
Uniwersytet Zielonogórski

Wybrane cechy osobowości a jakość relacji partnerskich 
u młodych dorosłych

Celem badań własnych była próba ustalenia, czy istnieje korelacja między wybranymi 
cechami osobowości a jakością relacji partnerskiej wśród osób we wczesnej dorosłości 
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oraz czy ten związek jest różny w grupie klinicznej (DDA) i w grupie kontrolnej. W badaniu 
wzięło udział 313 młodych dorosłych, w tym 133 osoby z grupy klinicznej (118 kobiet, 15 
mężczyzn) i 180 osób z grupy kontrolnej (136 kobiet, 44 mężczyzn). Osoby badane mieściły 
się w przedziale wiekowym 19-26 lat. Narzędziami badawczymi były IVE – Kwestiona-
riusz Impulsywności, SES – Skala Samooceny Rosenberga, KKP – Kwestionariusz Stylów 
Przywiązania oraz KKM – Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej. Założono, że wybrane 
cechy osobowości – empatia, samoocena oraz temperament – wpływają na jakość relacji 
partnerskiej, której wskaźnikami były komunikacja oraz styl przywiązania. Ponadto za-
łożono też, że wpływ ten będzie różny w grupie kontrolnej oraz w grupie klinicznej, którą 
reprezentowały osoby dorosłe, wychowane w rodzinach alkoholowych. Wyniki badań 
wykazały, że istnieje związek między wybranymi cechami osobowości a jakością relacji 
partnerskiej i jest on różny w zależności od rodziny pochodzenia. Okazuje się, że średnia 
wartość samooceny jest wyższa w grupie kontrolnej niż w grupie klinicznej, co więcej, 
samoocena koreluje dodatnio z bezpiecznym stylem przywiązania. Analiza dowiodła, 
że osoby z grupy klinicznej charakteryzują się mniej bezpiecznym stylem przywiązania 
w porównaniu z grupą kontrolną. Średnia wartość na skali impulsywności była wyższa 
wśród DDA. Stwierdzono, że koreluje ona ujemnie z jakością relacji partnerskiej – im wyż-
sza impulsywność, tym mniej bezpieczny styl przywiązania oraz niższe wsparcie. Warto 
również zaznaczyć, że empatia dodatnio koreluje z bezpiecznym stylem przywiązania.

Marcin Szulc
Beata Pastwa - Wojciechowska
Uniwersytet Gdański

Portrety psychologiczne i motywy sprawców school 
shooting 

W USA średnio w ciągu tygodnia zdarza się jeden incydent z bronią w szkole, zaś uwa-
runkowania i motywy sprawców tych ataków nie są do końca jasne i dobrze zbadane, 
gdyż większość z nich ginie, najczęściej śmiercią samobójczą lub w tzw. suicide by cop. 
School schooting definiuje się jako planowany akt szkolnej przemocy przeprowadzony 
przez ucznia lub byłego ucznia, wymierzony w rówieśników, nauczycieli, innych pracow-
ników szkoły, którego celem jest uderzenie w instytucję, porządek społeczny lub zemsta 
na konkretnych osobach za doznane realnie lub wyobrażone krzywdy (Newman i in. 2005; 
Muschert, 2007; Ferguson i in., 2011). Sprawcy mogą mieć konkretny cel, ale ofiary często 
bywają postrzelone przypadkowo, zaś celem sprawcy jest zabicie jak największej liczby 
osób (Semenov i in, 2010). W literaturze przedmiotu najczęściej wskazuje się na trzy typy 
sprawców: psychopatycznych, psychotycznych i traumatyzowanych (Langman, 2009; 
Langman, 2015). Bardzo często szkolnymi strzelcami są dzieci z poważnymi problemami 
psychicznymi, co często nie jest dość wyraźnie artykułowane w raportach i analizach 
(Langman, 2009). Interesującą grupą sprawców są tak zwani incele (involuntary celibate), 
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mężczyzni należący do manosfery, którzy wbrew swojej woli nie podejmują aktywności 
seksualnej w związku z poczuciem bycia mało atrakcyjnymi. Złość kierowana w stosunku 
do kobiet przybiera czasem rozmiary przemocy z użyciem broni (Ging, 2017; Zimmer-
man i in., 2018). Celem wystąpienia jest przybliżenie sylwetek sprawców ataków z bronią 
w szkołach i próba wyjaśnienia motywów ich postępowania.

Beata Pastwa-Wojciechowska
Instytut Psychologii Uniwersytet Gdański 

Czynniki predysponujące do antyspołecznych/
psychopatycznych zaburzeń osobowości u młodych 
dorosłych 

Pojęcie antyspołecznych/psychopatycznych zaburzeń osobowości stanowi obszar wielu 
badań zmierzających do określenia czynników bądź ścieżek rozwojowych sprzyjających 
kształtowaniu się tego zaburzenia. Warto zwrócić uwagę, że zaburzenie to definiowane 
jest jako rozwojowe zaburzenie neuropsychologiczne (Anderson, Kiehl, 2014), charak-
teryzujące się stosunkową stabilnością objawów w czasie. Problem polega na tym, że 
behawioralny wymiar osobowości antyspołecznej/psychopatycznej wciąż stanowi naj-
ważniejszy obszar identyfikowania rozwojowej drogi dzieci i młodzieży ku psychopatii/
antyspołecznym zaburzeniom osobowości w dorosłym życiu. Dlatego też, aby poznać 
rozwój osobowości przyjmuje się pominięcie analizy zachowań antyspołecznych, co ma 
w rezultacie pomóc w zrozumieniu zaburzeń osobowości u osób dorosłych. Ten sposób 
wnioskowania klinicznego z jednej strony pozwolił na sformułowanie pewnych prawidło-
wości dotyczących zależności między zachowaniami antyspołecznymi a okresami roz-
wojowymi, niemniej jednak w znacznym stopniu stał się ograniczeniem badań i analiz 
klinicznych. Dlatego też koncentracja na czynnikach emocjonalnych, interpersonalnych, 
ale także psychopatologicznych w kontekście rozwojowym przybliża nas do identyfikacji 
i zrozumienia roli czynników wpływających na rozwój osobowości psychopatycznej/an-
tyspołecznej. Coraz częściej akcentuje się rolę takich czynników, jak lęk, poczucie winy 
czy empatia, natomiast połączenie cech psychopatycznych i innych form psychopatolo-
gii może zwiększać prawdopodobieństwo występowania typowych lub nakładających się 
czynników etiologicznych. Natomiast inne zaburzenia mogą powodować objawy przypo-
minające cechy psychopatyczne. Warto także wspomnieć o roli czynników ochronnych, 
które pozwalają na lepsze funkcjonowanie tych osób w życiu osobistym i społecznym. 
Dlatego też w wystąpieniu omówione zostaną złożone zależności kształtowania różnych 
ścieżek rozwojowych wpływających na efektywność funkcjonowania w okresie wczesnej 
dorosłości.
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2 
SYMPOZJUM

Zdalna pomoc psychologiczna - wyzwania 
i adaptacje

Prowadzenie: Monika Zielona-Jenek

Monika Frąckowiak-Sochańska
Marcin Hermanowski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Psychoterapeutki i psychoterapeuci w czasie pandemii 
COVID-19 – podsumowanie dwóch etapów badań 

Celem wystąpienia jest prezentacja wyników z dwóch etapów reprezentatywnych dla 
populacji psychoterapeutek i psychoterapeutów, ogólnopolskich badań zrealizowanych 
w ramach projektu „Psychoterapia w czasie pandemii COVID-19”. Pierwszy etap został 
zrealizowany w sierpniu i wrześniu 2020 roku, a drugi od grudnia 2020 do końca marca 
2021 roku. Uzyskane wyniki pozwalają prześledzić najważniejsze tendencje związane z: 
dostosowaniem systemu eksperckiego psychoterapii do pracy w warunkach zagrożenia 
epidemiologicznego oraz natężeniem określonych problemów zdrowia psychicznego bę-
dących konsekwencją pandemii, obserwowalnych z perspektywy gabinetów psychotera-
peutycznych. Wyniki badań odnoszą się również do kondycji psychicznej psychoterapeutów 
– stanowiącej kluczowy czynnik z perspektywy efektywności pomagania. W drugim etapie 
badań pytaliśmy również o to, czy osoby, z którymi badani pracują terapeutycznie wnosiły 
na sesje wątki w jakiś sposób powiązane z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 22 
października 2020 roku mówiącego, że aborcja ze względu na „duże prawdopodobieństwo 
ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej 
jego życiu” jest niezgodna z Konstytucją oraz z protestami wobec w/w orzeczenia oraz po-
prosiliśmy o zarysowanie tych wątków. Uzyskane wyniki badań pozwalają zrekonstruować 
relacje pomiędzy uwarunkowaniami społecznymi oraz kondycją psychiczną jednostek.
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Maciej Borzyszkowski
Emilia Soroko
Paweł Kleka
Klaudia Chmielak, Zuzanna Pawlak, Maja Skory
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Badanie trafności polskiej wersji Kwestionariusza Postaw 
Wobec Internetowych Interwencji Psychologicznych 
(APOI) 

W okresie pandemii COVID-19, postawy wobec psychologicznych interwencji online (POI) 
zarówno w populacji ogólnej, jak i w wielu grupach klinicznych mogą stać się kluczową 
informacją dla świadczeniodawców opieki zdrowotnej. Pozytywne postawy wobec POI są 
postrzegane jako ważny czynnik determinujący skuteczność wdrażania pomocy online 
w służbie zdrowia. Celem sprawozdawanych badań było określenie właściwości psycho-
metrycznych polskiej wersji kwestionariusza Attitudes towards Psychological Online In-
terventions (APOI-PL) na próbie ochotników z populacji ogólnej. W badaniu 1 (N = 304) kon-
firmacyjna analiza czynnikowa dostarczyła wsparcia dla pierwotnych czterech czynników 
(korzyści z anonimowości, zagrożenie technologizacją, wiara w skuteczność, sceptycyzm 
i percepcja ryzyka) i dla adekwatnej spójności wewnętrznej. APOI-PL wykazał częściową 
niezmienność względem płci. W badaniu 2 (N = 162) badano trafność kryterialną przy użyciu 
miary osobowości (International Personality Item Pool NEO-Five Factor Inventory-50) oraz 
wirtualnej integracji społecznej. Podsumowując, nasze badania potwierdzają, że APOI-PL 
ma dobre właściwości psychometryczne, jeśli stosuje się go w populacji ogólnej.

Monika Zielona-Jenek
Agnieszka Izdebska
Emilia Soroko
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Terra incognita. Doświadczenia psychoterapeutów 
psychodynamicznych związane z pracą z pacjentami na 
początku epidemii COVID-19 w Polsce 

Początek pandemii COVID-19 dla psychoterapeutów psychodynamicznych – w większości 
posiadających bardzo niewielkie doświadczenie w świadczeniu usług drogą zdalną – wiązał 
się z koniecznością uwzględnienia w pracy z pacjentami działania w środowisku wirtual-
nym. Istotnym kontekstem związanego z tym wyzwania była zasadniczo sceptyczna posta-
wa lokalnych autorytetów w zakresie psychoterapii psychodynamicznej wobec takiej formy 
pracy. Celem prezentowanego badania była analiza doświadczeń polskich psychoterapeu-
tów psychodynamicznych dotyczących pracy z pacjentami w zdalnych warunkach. Meto-
dy: 183 polskich psychoterapeutów (160 kobiet i 23 mężczyzn) w wieku 26-66 lat (średnia 
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wieku 38 lat) wypełniło ankietę dotyczącą własnej pracy terapeutycznej w czasie pandemii 
COVID-19. Dane analizowano zgodnie wytycznymi analizy tematycznej wg Braun i Clarke. 
Wyniki: Zidentyfikowano pięć ogólnych tematów opisujących doświadczenia terapeutów: 1. 
Stając wobec tabu; 2. (Mimo wątpliwości) trzeba dobrze pracować; 3. Covid jako “Trzeci”; 4. 
Kim jestem, co robię? 5. Kto jest autorem zasad terapeutycznych? Tematy obrazują zestaw 
dylematów ujawnionych w społeczności początkowo nieakceptującej psychoterapii po-
wadzonej zdalnie, która musiała dostosować się do pracy z pacjentami w trudnym okresie 
pandemii COVID-19. Wnioski: W obliczu wyzwań związanych z nowym kontekstem pracy, 
psychoterapeuci psychodynamiczni eksplorowali jej wcześniej niepraktykowaną formę 
i formowali pierwsze refleksje na temat tego nowego doświadczenia.

Arkadiusz Wesołowski
Julianna Skawińska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Pomoc psychologiczna online w doświadczeniu osób 
(badanych) 

Trwająca pandemia koronawirusa wywarła duży wpływ na wiele aspektów ludzkiego życia 
w tym na dostęp do stacjonarnej pomocy psychologicznej (WHO, 2020). Wskutek obecno-
ści koronawirusa pomoc psychologiczna online osiągnęła niespotykaną dotąd skalę. Po-
wyższe okoliczności skłoniły nas do zbadania doświadczeń związanych z relatywnie nową 
(a czasami jedyną) możliwością podjęcia/kontynuowania terapii lub uzyskania pomocy 
psychologicznej. Cel. Celem badania było określenie jaki obraz pomocy psychologicznej 
online widoczny jest w doświadczeniach osób badanych oraz jakie doświadczenia osób 
badanych wiążą się z tematyką pomocy psychologicznej świadczonej online? Metoda. Do-
konano analizy tematycznej (Braun, Clarke, 2006) wypowiedzi osób biorących udział w kwe-
stionariuszowym badaniu na temat pomocy psychologicznej online, które dobrowolnie (N 
= 77) podzieliły się własną refleksją w odniesieniu do pomocy online. Kodowania dokony-
wali autorzy referatu, którzy pracowali niezależnie z całym materiałem, a w końcowej fazie 
w toku dyskusji ustalili wspólną listę tematów oraz zasilających je kodów, dbając o spełnia-
nie kryteriów metodycznej poprawności tego typu badań. Wyniki. Analiza danych pozwo-
liła na wyodrębnienie następujących tematów: 1. Pomoc psychologiczna online frustruje 
potrzeby, 2. Pomoc psychologiczna online wzbudza negatywne emocje, 3. Pomoc psycho-
logiczna online to przymusowe przystosowanie się do rzeczywistości, 4. Pomoc psycho-
logiczna online, występuje w cieniu pomocy stacjonarnej, 5. Pomoc psychologiczna online 
może być szkodliwa, 6. Pomoc psychologiczna online pełni różne funkcje. 7. Każda pomoc 
psychologiczna jest ważna. Wnioski. Podsumowując, istnieje wiele potrzeb, których pomoc 
psychologiczna online zdaje się nie zaspokajać (np. dyskrecji, bezpieczeństwa, realnego 
kontaktu) i przeważają negatywne emocje (głównie lęku) związane z różnymi aspektami po-
mocy psychologicznej online oraz ogólnie ocenianie pomocy psychologicznej jako gorszej 
od terapii stacjonarnej. Główną zaletę pomocy psychologicznej online było to, że zaspokaja 
frustrowaną w czasie pandemii, ogólną potrzebę korzystania z pomocy psychologicznej. 
Opisane spostrzeżenia zostaną poddane w referacie dyskusji.



22

5 
SYMPOZJUM

Seksualność z różnych perspektyw

Prowadzenie: Grzegorz Iniewicz

Gabriela Gore-Gorszewska
Uniwersytet Jagielloński  

Różnorodność rozumienia seksu wśród starszych kobiet 
i mężczyzn w Polsce 

Badania prowadzone w ostatnich latach na arenie międzynarodowej jednoznacznie wska-
zują, że część starszych dorosłych pozostaje aktywna seksualnie pomimo upływu lat. 
Jednakże ani w literaturze, ani wśród praktyków nie ma zgody co do tego, co właściwie 
osoby starsze mają na myśli, gdy mówią o „seksie”. Niniejsze badanie miało na celu do-
precyzowanie tego zagadnienia wśród starszych Polaków. Bazując na 30 pół-ustruktury-
zowanych wywiadach pogłębionych z kobietami i mężczyznami w wieku 65-82 lat podjęto 
próbę określenia, co oznacza dla nich „seks” i „aktywność seksualna”. Dane z wywiadów 
zostały poddane analizie tematycznej w kontekście teorii skryptów seksualnych oraz 
specyficznego tła społeczno-kulturowego uczestników (Polska). Wyniki wskazują na duże 
zróżnicowanie opinii starszych dorosłych na temat tego, czym jest seks: od klasycznego 
stosunku płciowego, poprzez różne formy bliskości fizycznej, aż po intymność emocjonal-
ną jako pojęcie centralne. Dominujące w młodości wśród uczestników postrzeganie seksu 
jako tylko i wyłącznie stosunku płciowego ewoluowało w kierunku aktywności partnerskiej 
zorientowanej na bliskość i intymność. Czynnikami wywołującymi tą zmianę okazały się 
często specyficzne wydarzenia życiowe - zakończenie wieloletniego małżeństwa lub zaan-
gażowanie się w dorosłym życiu w nowy związek. Wyniki sugerują, że w starszej dorosłości 
kobiety i mężczyźni w podobny sposób rozumieją składowe satysfakcjonującego seksu. 
Świadomość zniuansowanego rozumienia seksu wśród starszej populacji jest krokiem do 
lepszego zrozumienia specyfiki seksualności w tej grupie wiekowej, a także może mieć 
korzystny wpływ na oferowaną im opiekę w zakresie zdrowia i dobrostanu seksualnego.
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Anna Strzelczak 
Uniwersytet Jagielloński
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie  

Jedna aseksualność czy wiele różnych aseksualności? 
O potrzebie bliskości fizycznej wśród osób aseksualnych 

Od roku 2004 fenomenem budzącym kontrowersje, a zarazem stanowiącym wyzwanie 
dla badaczy jest aseksualność. Z uwagi na niewielką liczbę badań wiedza z zakresu asek-
sualności wymaga ciągłej weryfikacji i stanowi szerokie pole do popisu. Jak podkreśla 
literatura przedmiotu, tematem szczególnie wartym uwagi jest funkcjonowanie osób asek-
sualnych w bliskich związkach. Jednym z celów niniejszego badania było zrozumienie jak 
osoby aseksualne doświadczają bliskości fizycznej z partnerem. W badaniu zastosowano 
metodologię jakościową, a dokładnie Interpretacyjną Analizę Fenomenologiczną (IPA). Ba-
danie oparto na próbie 14 osób będących częścią internetowej społeczności aseksualnej 
i zrekrutowanych na podstawie braku pociągu seksualnego. Pogłębione wywiady z respon-
dentami przeprowadzono bezpośrednio w różnych miastach Polski, jak również poprzez 
komunikator Skype. Wyniki pokazują, że osoby aseksualne prezentują różnorodne zapo-
trzebowanie na bliskość fizyczną z partnerem, w specyficzny sposób rozumieją również bli-
skość seksualną i nieseksualną. Znamiennym terminem staje się dla nich pojęcie „granicy” 
odnoszącej się do indywidualnej strefy komfortu, która u każdej osoby aseksualnej może 
być odmienna. Różnorodny stopień akceptacji bliskości fizycznej sprawia, że aseksualność 
widziana jest jako swego rodzaju continuum preferencji i oczekiwań, zaś sama społecz-
ność aseksualna jawi się jako zróżnicowana wewnętrznie grupa wielu sub-tożsamości. 
Wydaje się, że o aseksualności można zatem mówić w dwojaki sposób. Z jednej strony 
jako o uniwersalnym modelu braku pociągu seksualnego, z drugiej - indywidualnym wzorcu 
aseksualności wyrażanym w określonym zapotrzebowaniu na kontakt fizyczny. Powyższe 
sugestie mogą mieć znaczenie w kontekście pomocy psychologicznej i terapii par z udzia-
łem osób aseksualnych.

Anna Połeć
Grzegorz Iniewicz 
Uniwersytet Jagielloński  

Dostrzec człowieka w człowieku. Seksualność osób 
bezdomnych 

Celem badań był opis i próba zrozumienia doświadczania seksualności przez osoby bez-
domne, a w szczególności udzielenie odpowiedzi na pytania: czym dla tych osób jest sek-
sualność i jak jest realizowana. Pomysł na badania zrodził się z dostrzeżenia potrzeby uzu-
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pełnienia luki w literaturze. Za pośrednictwem techniki wywiadu pogłębionego częściowo 
ustrukturyzowanego przeprowadzono 13 wywiadów z osobami, które obecnie znajdują się 
w kryzysie bezdomności lub z niej wychodzą. Były to osoby w wieku od 25 do 56 lat, kobiety 
i mężczyźni, przebywający zarówno na ulicy, jak i w ośrodkach pomocowych. Wszystkie wy-
wiady analizowane i interpretowane były za pomocą IPA. Badania wykazały istnienie różnic 
między bezdomnymi ulicznymi, a tzw. udomowionymi, jeżeli chodzi o to, jak seksualność 
jest realizowana. Wyniki były interpretowane w kontekście psychologicznych aspektów 
bezdomności (samotność, wstyd, strach, poczucie kontroli, nadzieja podstawowa), seksu 
dla przetrwania, kontroli urodzeń, kwestii zdrowotnych, czy wpływu seksu na jakość życia. 
Wnioski płynące z tych badań wskazują na to, jak niska jest świadomość dotycząca anty-
koncepcji w tej grupie społecznej oraz jak często podejmowane są ryzykowne zachowania 
seksualne. Co istotne, uwidoczniło się to, jak bardzo seks jest związany z uzależnieniami, 
tak powszechnymi wśród osób bezdomnych.

Anna Niebudek
Maja Jakóbczyk
Klaudia Grzyb 
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny  

Kink a coming out. Proces ujawniania swoich preferencji 
w narracji osób praktykujących BDSM 

Celem badań była próba opisu, jak osoby praktykujące BDSM (sadomasochizm (S/M), 
bondage and discipline (B/D)) rozumieją swoją seksualność. W badaniach zastosowano 
metodologię badań jakościowych - teorię ugruntowaną. Zgodnie z jej założeniami, celem 
jest zbudowanie teorii średniego zasięgu w oparciu o dużą ilość różnorodnych danych. 
Grupę badaną stanowiły osoby w wieku 20-49 lat identyfikujące się jako praktykujące 
BDSM. Przeprowadzono wywiady intensywne z 10 osobami. Na podstawie analizy językowej 
wywiadów wyodrębniono kategorie: początek BDSM, poszukiwanie wiedzy o BDSM, roz-
wijanie preferencji, coming out oraz społeczność BDSM. Za pomocą kategorii stworzono 
model teoretyczny dotyczący procesu rozwoju preferencji u osób praktykujących BDSM. 
Jednym z ważnych aspektów w narracjach był proces ujawniania własnych preferencji 
u osób badanych, które nierzadko są częścią różnorodnościowej tożsamości osoby prakty-
kującej BDSM i mogą być istotne w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji seksualnych 
czy partnerskich. Osoby badane dzieliły się informacją o swoich preferencjach najczęściej 
tylko z partnerami oraz osobami, które określały jako najbliższe; rzadziej była to rodzina 
czy współpracownicy. Często wynikało to z poczucia lęku o reakcję innych, obawy przez 
patologizowaniem ich seksualności oraz rozumienia BDSM jako prywatnego obszaru życia. 
Preferencje seksualne są jednym z wymiarów ludzkiej seksualności, dlatego też wydają 
się być one istotne w kontakcie ze specjalistami zajmującymi się zdrowiem psychicznym 
i seksualnym. Rozmowa o nich z pacjentami może być przestrzenią na poszerzenie kontek-
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stu funkcjonowania pacjenta, a tym samym pozytywnie wpłynąć na relację terapeutyczną. 
Perspektywa jakościowa pokazuje, jak różnorodnie mogą wyglądać procesy związane z co-
ming outem, co wskazuje jak ważne jest uwzględnianie kontekstu oraz tożsamościowego 
aspektu osób praktykujących BDSM przez profesjonalistów.

Zuzanna Kołodziej 
Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Iwinach  

Seksualne zachowania kobiet i ich determinanty 
w warunkach izolacji penitencjarnej

Dane Centralnego Zarządu Służby Więziennej wykazują, że około 4% całości rodzimej po-
pulacji osób skazanych stanowią kobiety. Pozbawienie wolności i związane z tym faktem 
wszechobecne ograniczenia w istotny sposób modyfikują funkcjonowanie jednostek, skła-
niając je do wdrażania alternatywnych zachowań (w tym natury seksualnej) ukierunkowa-
nych na utrzymanie dobrostanu psychoseksualnego. Celem przygotowanego wystąpienia 
będzie wyjaśnienie determinantów wpływających na psychoseksualne aspekty życia kobiet 
w warunkach osadzenia w oparciu o istniejące modele teoretyczne (deprywacji - szczegól-
nie akcentując deficyty emocjonalne; transmisji - przeniesienie ról i zachowań seksualnych 
z wolności do więzienia, prizonizacji - w tym uczestnictwa w podkulturze) i badania doty-
czące zachowań seksualnych kobiet pozbawionych wolności. Celem właściwej eksplikacji 
charakteru budowanych przez penitentki relacji interpersonalnych i seksualnych w wystą-
pieniu omówione zostaną także koncepcje nawiązujące do wielowymiarowości kobiecej 
seksualności, która nie pozostaje obojętna na formalne obostrzenia związane z polityką 
karną i specyfiką placówki, w której penitentka odbywa karę.
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6 
SYMPOZJUM

Emocje, procesy poznawcze i fizjologiczne - 
stałość i zmienność

Prowadzenie: Olga Sakson-Obada

Marta Molińska
Aleksandra Parobkiewicz-Jasielska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

Funkcjonowanie wyobraźni przestrzennej a doświadczanie 
lęku - wyniki badań własnych 

Lęk może przyjmować formę normatywnego, chwilowego doświadczenia lub zaburzenia 
o charakterze klinicznym. Interesujące jest, jak to doświadczenie może przełożyć się na 
poznawczą sferę funkcjonowania człowieka. Wyniki badań wskazują dwojakie oddziaływa-
nie: część podkreśla jego facylitujący i mobilizujący wpływ na wykonywanie zadań poznaw-
czych, a część dezorganizujący i hamujący ich poprawną realizację. Takie zróżnicowanie 
zostało również zaobserwowane w badaniach wyobraźni przestrzennej, zwłaszcza w za-
kresie procesów nawigowania, jak i rotacji umysłowych. Większość badań brała jednak 
pod uwagę lęk rozumiany w kategoriach trwałej dyspozycji, a nie przemijającego stanu. 
Aby zweryfikować wpływ lęku sytuacyjnego na funkcjonowanie wyobraźni przestrzennej 
przeprowadzono badanie eksperymentalne (N=84), w którym indukowano lęk w warunkach 
laboratoryjnych. Badani wykonywali zadanie angażujące procesy wyobraźni przestrzennej 
- komputerową wersję Testu Przyjmowania Perspektywy (ang. Perspective Taking Test; 
Hegarty, Kozhevnikov, Waller, 2008). Analiza wyników wykazała, iż lęk wpływa u osób ba-
danych na szybsze wykonywanie zadań w porównaniu z grupą kontrolną. Wyniki te kore-
spondują m.in. z rezultatami badań prowadzonych przez zespół Stephena Kosslyna (2008) 
nad emocjonalnym primingiem i wykonywaniem zadań na rotacje mentalne. Nie odnoto-
wano istotnych statystycznie różnic w zakresie poprawności wykonywania zadań pomiędzy 
grupą kontrolną i eksperymentalną. Można uznać, iż wyniki podkreślają adaptacyjną rolę 
lęku przemijającego, który mobilizuje do radzenia sobie z zagrażającą sytuacją poprzez 
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przyspieszenie czasu reakcji. Być może za pogorszenie wykonywania zadań poznawczych 
odpowiada w większym stopniu lęk rozumiany jako względnie stała cecha. Wyniki te warto 
przedyskutować także w świetle Teorii Kontroli Uwagowej (ang. Attentional Control Theory) 
autorstwa Michaela Eysencka (2010), która podkreśla mechanizmy uwagowe stojące za 
wpływem lęku na procesy poznawcze.

Pavel Larionov
Karolina Mudło-Głagolska
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  

Ocena aktywacji, intensywności i czasu trwania emocji 
pozytywnych i negatywnych: standaryzacja polskiej 
Skróconej Wersji Skali Reaktywności Emocjonalnej Perth

Skala Reaktywności Emocjonalnej Perth–Wersja Skrócona (PERS–S) to nowy, 18-pozycyjny 
kwestionariusz samoopisowy pozwalający na ocenę wielowymiarowych cech reaktywności 
emocjonalnej (RE). W badaniu kwestionariuszem PERS–S można określić (1) aktywację, 
która charakteryzuje się szybkością/łatwością wystąpienia reakcji emocjonalnej na bodź-
ce wywołujące emocje, (2) intensywność i (3) czas trwania w stosunku do negatywnych 
i pozytywnych emocji oddzielnie. Celem pracy jest standaryzacja polskiej wersji PERS–S. 
Badanie walidacyjne przeprowadzono w kilku próbach zawierających łącznie 675 osób 
w wieku 18–80 lat. Trafność teoretyczną, w tym strukturę czynnikową i równoważność po-
miaru w różnych kategoriach płci i wieku, zweryfikowano za pomocą konfirmacyjnej analizy 
czynnikowej. Trafność zbieżną i różnicową oceniono na podstawie zależności (r-Pearsona) 
między wynikami PERS–S a strategiami regulacji emocji, odczuwanym stresem, dobro-
stanem psychicznym, subiektywną witalnością oraz inną miarą RE. Za pomocą regresji 
logistycznej oszacowano prawdopodobieństwo wystąpienia chorób psychosomatycznych 
na podstawie wyników PERS–S, płci i wieku. Oryginalna 6-czynnikowa struktura skali była 
doskonale dopasowana do danych (CFI=0,963; TLI=0,953; RMSEA=0,053 [90%CI: 0,046; 
0,061]; SRMR=0,057) i charakteryzowała się równoważnością pomiaru względem dwóch 
kategorii płci i wieku. Zgodnie z oczekiwaniami wszystkie podskale PERS–S korelowały 
z innymi konstruktami psychologicznymi oraz wykazały wysoką rzetelność. Podskala ak-
tywacji emocji pozytywnych była silnym czynnikiem chroniącym (OR=0,881) w chorobach 
psychosomatycznych, podczas gdy wiek (OR=1,057) i intensywność emocji negatywnych 
(OR=1,073) predysponowały do nich. Ze względu na obecność różnic międzypłciowych 
w cechach RE normy obliczono oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Standaryzowana polska 
wersja skali PERS–S ma bardzo dobre właściwości psychometryczne. PERS–S może zna-
leźć szerokie zastosowanie w psychologii klinicznej i zdrowia.
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Olga Sakson-Obada
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

Schizofrenii nie towarzyszy zobojętnienie na ból - 
omówienie wyników badań

Spektakularne doniesienia kliniczne na temat tzw. dużych samookaleczeń w psychozie 
powiązane z eksperymentalnie badaną obniżoną wrażliwością na ból, doprowadziły do 
sformułowana tezy na temat tzw. globalnej anestezji w schizofrenii. Chociaż mechanizm 
omawianych zakłóceń nie jest do końca jasny, to udowodniono, że obniżonej wrażliwości 
na ból nie można przypisać zakłóceniom narządów zmysłu lub szlaków aferentnych u osób 
z rozpoznaniem schizofrenii. Oznacza to, że w tej chorobie zakłócone przetwarzanie bólu 
wynika z procesów psychologicznych, a nie biologicznych. Można tutaj zaliczyć odłączenie 
afektu od doznania bólowego lub trudność w ocenie napływającej stymulacji. Tym nie-
mniej, eksperymentalny pomiar wrażliwości na ból był prowadzony na grupach o niewielkiej 
liczebności, nierzadko bez uwzględnienia fazy choroby. W referacie zostaną przedstawione 
wyniki eksperymentalnego pomiaru progu bólu w grupie 82 osób z diagnozą schizofrenii 
w fazie remisji choroby. Wbrew oczekiwaniom, dowiodły one większej wrażliwości na ból 
u osób z diagnozą schizofrenii w porównaniu do osób z grupy kontrolnej. Dane te zesta-
wione z eksperymentalnym i deklaratywnym pomiarem cenestopatii pozwolą przedstawić 
mechanizm rejestracji bólu w schizofrenii.

Helena Rempała
Harding Hospital Outpatient Clinic, The Ohio State University  

Czy stary niedźwiedź rzeczywiście mocno śpi? 
Poznawczo-Behawioralna Terapia Bezsenności (CBT-I) i jej 
zastosowania kliniczne

Behawioralno-poznawcza terapia bezsenności (CBT-I) jest obecnie uznana za najskutecz-
niejszą i najefektywniejszą terapię bezsenności w USA. CBT-I jest krótkoterminową terapią 
opartą na a) edukacji pacjenta co do fizjologicznych mechanizmów snu, b) ograniczeniu 
czasu spędzonego w łóżku oraz c) nauczeniu pacjenta kontroli nad fizycznymi, środo-
wiskowymi i psychicznymi bodźcami związanymi z zasypaniem. Stosowana z ogromnym 
powodzeniem wśród młodzieży i dorosłych, CBT-I często zawodzi w populacji seniorów 
oraz wśród osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. Skrócony czas snu, spłycony sen 
oraz zmiany w amplitudach wydzielanej melatoniny i w gospodarce hormonalnej wymagają 
zmian w charakterze terapii na bezsenność z osobami powyżej 65 roku życia. Niektóre 
zaburzenia psychiczne niwelują skuteczność CBT-I (np. zespół deficytu uwagi z nadru-
chliwością - ADHD) lub powodują że CBT-I jest niewskazana (np. w zburzeniach afektyw-
nych dwubiegunowych). Referat przedstawi kliniczne przykłady, jak adaptować CBT-I aby 



29

w pełni wykorzystać wszechstronność tego podejścia w populacji źle śpiących dorosłych 
zdrowych psychicznie (z uwzględnieniem seniorów) oraz wśród dorosłych cierpiących na 
wybrane zaburzenia (ADHD, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, nerwicę pourazową - 
PTSD, nerwicę obsesyjno-kompulsywną - OCD).

Piotr Olesiński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

Terapia oparta na współczuciu – w poszukiwaniu 
uniwersalnego modelu zdrowia psychicznego

Terapia oparta na współczuciu (CFT) jest relatywnie nową formą psychoterapii. Zalicza się 
ją do trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej, chociaż sam twórca tej formy oddzia-
ływań, Paul Gilbert, nie zgadza się z tym przyporządkowaniem, podkreślając holistyczne 
i aparadygmatyczne spostrzeganie człowieka charakteryzujące CFT. Terapia oparta na 
współczuciu jest psychoterapią integracyjną, w której specyficzne techniki psychotera-
peutyczne usytuowane są na drugim planie. Korzysta ona z dorobku neuronauki, psycho-
logii ewolucyjnej, społecznej i rozwojowej, nawiązuje również do systemów filozoficznych. 
Obecnie stosowana jest w stosunku do osób doświadczających różnorodnych problemów 
psychicznych – od psychoz po zaburzenia lękowe. Celem referatu jest przedstawienie głów-
nych założeń tego ujęcia, rozważając przy tym odpowiedź na pytanie: czy możliwy jest 
jeden model zdrowia psychicznego, wspólny różnym systemom psychoterapeutycznym? 
W referacie omówione zostaną zależności pomiędzy lękiem i bezpieczeństwem związane 
z pytaniem: czy brak realnych bądź spostrzeganych zagrożeń tożsamy jest z poczuciem 
bezpieczeństwa – safety vs safeness. Poruszony zostanie również wątek dotyczący pozy-
tywnych emocji o niskim natężeniu – niezwiązanych ani z osiąganiem czegoś, ani z unika-
niem sytuacji awersyjnych. Analizie poddany zostanie również termin „safe haven” – zakres, 
w jakim ujmuje on znaczenie bliskich relacji w życiu człowieka. Ukazany zostanie również 
związek współczucia z uważnością.
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3 
SESJA

Kliniczne aspekty rozwoju i rodziny

Prowadzenie: Michał Dolczewski

Kamil Janowicz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Trudności w rozwoju tożsamości a zdrowie psychiczne, 
poczucie sensu w życiu i samoocena u nastolatków 
i młodych dorosłych 

Rozwój tożsamości to kluczowe wyzwanie okresu dorastania. Obecnie obserwuje się, 
że rozwiązanie kryzysu tożsamość vs rozproszenie tożsamości przesuwa się nierzadko 
na początek wczesnej dorosłości a coraz więcej młodych osób ma poważne trudności 
w stworzeniu spójnej i dojrzałej tożsamości. Celem niniejszego badania było zweryfiko-
wanie zależności między trudnościami w zakresie rozwoju tożsamości a zdrowiem psy-
chicznym, poczuciem sensu w życiu i samooceną u nastolatków i młodych dorosłych. 
W badaniu przeprowadzonym za pomocą MS Forms udział wzięło w nim 247 osób (73% 
kobiet) w wieku od 18 do 25 lat. Dane zebrano za pomocą polskich adaptacji następujących 
narzędzi: Identity Distress Survey (IDS), Dimensions of Identity Development Scale (DIDS), 
General Health Questionnaire (GHQ-30), Meaning in Life Questionnaire (MLQ) i Rosenberg 
Self-Esteem Scale (SES). Przeprowadzone analizy wykazały liczne istotne (umiarkowane 
i silne) korelacje pomiędzy doświadczaniem silnego dystresu tożsamościowego i wyższym 
natężeniem eksploracji ruminacyjnej a wyższym natężeniem objawów depresyjnych i lę-
kowych, poważniejszymi problemami interpersonalnymi, wyższym poziomem problemów 
w zakresie funkcjonowania ogólnego, niższą samooceną, a także niższym poczuciem sen-
su w życiu. Także status tożsamości różnicował poziom zdrowia psychicznego, poczucia 
sensu i samooceny młodych ludzi. Osoby o tożsamości osiągniętej, w porównaniu do tych 
o tożsamości rozproszonej, miały wyższą samoocenę i poczucie sensu w życiu oraz mniej 
problemów w zakresie funkcjonowania ogólnego. Uzyskane wyniki wskazują, że problemy 
w zakresie formowania się tożsamości i doświadczanie nienormatywnego dystresu toż-
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samościowego są u młodych ludzi powiązane z niższym poziomem zdrowia psychicznego, 
niższym poczuciem sensu w życiu i niższą samooceną. Wskazuje to na potrzebę rozwijania 
interwencji wspierających młodych ludzi w zakresie formowania tożsamości.

Justyna Cieślińska
Uniwersytet Warszawski 

Doświadczenie ojcostwa w sytuacji narodzin dziecka 
zagrożonego niepełnosprawnością – analiza narracyjna 

Celem badań było poszerzenie wiedzy na temat spostrzeganej przez ojców niemowląt re-
lacji z dzieckiem w sytuacji zagrożenia jego niepełnosprawnością, a także obrazu dziec-
ka w ich umyśle oraz nadawanym przez ojców znaczeń sytuacji ryzyka zaburzeń rozwoju. 
W badaniach poszukiwane były odpowiedzi na pytania o różnorodność doświadczeń ojców 
dzieci z wielu grup ryzyka zaburzonego rozwoju. Przeprowadzono 15 częściowo-ustruk-
turyzowanych wywiadów z ojcami niemowląt uczestniczących w terapii neurorozwojowej 
w ośrodkach rehabilitacyjnych. Przyjęto jakościowe, tematyczne podejście do analizy. Wy-
niki: W narracjach ojców można wyróżnić trzy główne tematy: 1. Ojcostwo jako szansa na 
rozwój osobisty, 2. Wyzwania związane z łączeniem obowiązków zawodowych z uczestnic-
twem w terapii i rehabilitacji dziecka, 3. Znaczenie wsparcia społecznego w codziennym 
życiu i funkcjonowaniu rodziny. Ojcowie zagrożonych niepełnosprawnością niemowląt wy-
soko cenili swoje zaangażowanie w sprawy swoich dzieci i starali się nauczyć, jak najlepiej 
wspierać rozwój dziecka.

Krystyna Buszman
Uniwersytet Śląski w Katowicach 

Znaczenie czynników ryzyka i czynników ochronnych 
w kształtowaniu obrazu ciała u kobiet z zaburzeniami 
odżywiania 

Wiele dotychczas prowadzonych badań nad kształtowaniem się obrazu ciała u osób zma-
gających się z zaburzeniami odżywiania koncentrowało się wokół analizy czynników, które 
doprowadziły do pojawiania się objawów choroby. Coraz więcej w literaturze przedmiotu 
spotkać można doniesień dotyczących znaczenia wsparcia społecznego w procesie le-
czenia i powrocie do zdrowia osób z anoreksją i bulimią psychiczną. Badania Fitzsimmons 
i Bardone-Cone (2011) dowodzą, że wsparcie społeczne może pełnić rolę moderatora 
w relacji między lękiem a objawami zaburzeń odżywiania, a zatem może stanowić czynnik 
ochronny oraz sprzyjać budowaniu akceptacji siebie i swojego ciała. Celem wystąpienia 
jest prezentacja wyników badań własnych – stanowiących część większego projektu ba-
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dawczego - ukazujących znaczenie wsparcia społecznego w relacji między zmiennymi sta-
nowiącymi czynniki ryzyka (m.in. perfekcjonizmem, lęk przed przytyciem) a obrazem ciała 
u kobiet z anoreksją i bulimią psychiczną. W badaniach wzięło udział 126 kobiet w wieku 
18-35 lat z udokumentowaną medyczną diagnozą anoreksji lub bulimii psychicznej, pozo-
stających aktualnie w procesie leczenia. Do zbadania interesujących zmiennych wykorzy-
stano: Wielowymiarową Skalę Spostrzeganego Wsparcia Społecznego (MSPSS – Zimeta 
i wsp.), Skalę Wsparcia Aktualnie Otrzymywanego (BSSS), Kwestionariusz Zaburzeń Odży-
wiania (EDI-3), Inwentarz Cechy Lęku STAI, Skalę Fobii Tłuszczu (GFFS). Wykonane analizy 
statystyczne ukazały istotne znaczenie czynników ochronnych w relacji między czynnika-
mi ryzyka a poszczególnymi wymiarami obrazu ciała w grupie badanych kobiet. Uzyskane 
wyniki będą dyskutowane podczas wystąpienia.

Magdalena Kolańska-Stronka
Łukasz Nikel
Uniwersytet Zielonogórski 

Depresja, nadużywanie telefonu komórkowego i phubbing 
wśród nastolatków: analiza moderowanej mediacji 

Badania związku depresji i uzależnień technologicznych wśród nastolatków to dość nowy 
temat i wymagający ciągłej eksploracji. Mniej wiadomo o różnicach indywidualnych jako 
predyktorach tych zależności. W badaniu przebadano łącznie 419 (56,6% mężczyzn) nasto-
latków w wieku od 13 do 17 lat za pomocą Skali AMPUH (Smetaniuk, 2014), Skali S-CESD ( 
Radloff, 1977; Eaton i in., 2004), Skali Phubbingu TPS (Karadağ i in., 2015) oraz Skali Dystresu 
(Kessler i in., 2003). Przewidywano, że relacji między depresją a phubbingiem pośredniczy 
nadużywanie telefonu komórkowego (H1), a siła tej mediacji jest moderowana przez dystres 
(H2) i wiek nastolatków (H3). W przypadku phubbingu obsesyjnego odnotowano częściową 
mediację przez uzależnienie telefonu, a w przypadku phubbingu komunikacyjnego całko-
witą mediację. Wyniki wskazują również, że wraz ze wzrostem dystresu psychologicznego 
związek depresji i nadużywania telefonu komórkowego słabnie (b=-0,16 p<0,001). Ponad-
to odnotowano, że im starsi nastolatkowie, tym związek depresji i nadużywania telefonu 
słabnie (b=-0,20 p<0,05).
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SESJA

Psychologia zdrowia i choroby

Prowadzenie: Michał Ziarko

Michał Ziarko
Aleksandra Jasielska
Maria Izbaner
Magdalena Warzocha
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Poznawcza reprezentacja choroby a poziom depresji 
wśród pacjentów z cukrzycą typu I. Mediująca rola 
akceptacji choroby 

Osoby chore przewlekle, w tym także chorych na cukrzycę typu I, cechuje podwyższony 
poziom depresji w porównaniu z populacją ogólną. Istotne wydaje się zidentyfikowanie 
czynników ryzyka i czynników chroniących przed wystąpieniem depresji wśród pacjentów 
chorujących na cukrzycę typu I. Celem zrealizowanego projektu badawczego było ziden-
tyfikowanie korelatów depresji o charakterze emocjonalno-poznawczym. Upatrywano ich 
w poznawczej reprezentacji choroby oraz stopniu jej akceptacji. Dodatkowo zaplanowano 
sprawdzenie, czy relacja: poznawcza reprezentacja choroby - depresja jest mediowana 
przez stopień akceptacji choroby.
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Patrycja Uram
Polska Akademia Nauk 

Osobowość typu D i akceptacja choroby u osób 
z nieswoistymi stanami zapalnymi jelit. Mediująca rola 
samooceny 

Osobowość typu D jest coraz częściej analizowana w kontekście różnych chorób przewle-
kłych, w tym chorób jelit. Na akceptację choroby ma wpływ wiele czynników, które ułatwia-
ją przystosowanie się do trudności i ograniczeń oraz wspierają proces zdrowienia. Celem 
badania było sprawdzenie, czy samoocena pośredniczy w relacji między skłonnością do 
osobowości typu D a akceptacją choroby u osób z nieswoistymi stanami zapalnymi jelit 
(inflammatory bowel disease - IBD). W badaniu wzięło udział 159 osób w wieku od 18 do 65 
lat. 65% (N=104) osób deklarowało, że choruje na Wrzodziejące Zapalenie Jelita Grubego 
(Ulcerative Colitis), a 35% (N=55) osób na chorobę Leśniowskiego-Crohna (Crohn Disease). 
W badaniu zastosowano następujące narzędzia pomiarowe: Rosenberg Self-Esteem Scale 
(RSES), Acceptance of Illness Scale (AIS), and Personality Type D Scale (D14). W wyniku 
przeprowadzonych analiz zostały stwierdzone istotne korelacje pomiędzy wszystkimi ba-
danymi elementami. Wykazano, że samoocena jest pełnym mediatorem w relacjach mię-
dzy negatywną afektywnością (pierwszy wymiar osobowości typu D) a akceptacją choroby 
oraz między osobowością typu D (postrzeganą jako połączenie obu wymiarów) a akcep-
tacją choroby u osób z chorobami jelit. Analiza mediacyjna nie potwierdziła jednak, że 
samoocena jest mediatorem pomiędzy zahamowaniem społecznym a akceptacją choroby. 
Uzyskane wyniki wskazują, że samoocena stanowi istotny zasób jednostki w zakresie ra-
dzenia sobie z przystosowaniem się do choroby. W związku z tym zapewnienie pacjentom 
wsparcia w zakresie wzmacniania samooceny może okazać się jednym z elementów ma-
jących znaczenie w zaakceptowaniu choroby.

Magdalena Liberacka-Dwojak
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

Komunikacja seksualna z osobami z chorobą 
nowotworową 

Prognozuje się, że do 2040 r. liczba nowych przypadków nowotworu wzrośnie do 29,5 milio-
na. Diagnoza i leczenie nowotworu mogą mieć negatywny wpływ na jakość życia pacjentów 
i ich rodzin. Do najczęstszych objawów dla zdrowia psychicznego należą lęk, dystres, de-
presja, zakłócenie ról rodzinnych, zawodowych i społecznych. Dodatkowo, proces leczenia 
może powodować wiele komplikacji, które znacząco zakłócają, a niekiedy wręcz uniemoż-
liwiają aktywność seksualną. Przeprowadzono dwa systematyczne przeglądy badań: psy-
chospołeczne wyznaczniki komunikacji seksualnej oraz funkcjonowanie seksualne kobiet 



35

z chorobą nowotworową szyjki macicy. Na ich podstawie dokonano krótkiego przeglądu 
badań komunikacji seksualnej u osób z chorobą nowotworową. Wpływ nowotworu na sek-
sualność zawiera się w kilku obszarach: zmiany w obrazie ciała, samoocenie, satysfakcji 
seksualnej; konieczność renegocjacji własnego obrazu jako osoby seksualnej; zaburze-
nia reakcji genitalnej, ból i inne dysfunkcje seksualne. Celem badania było podkreślenie 
istotności rozmów na tematy seksualne z pacjentami. Wykazano, że otwarta komunikacja 
seksualna, zarówno z pracownikami ochrony zdrowia, jak i z partnerami, odgrywa ważną 
rolę w adaptacji do zmian seksualności w chorobie nowotworowej. Taka komunikacja może 
być powiązana z lepszą jakością życia, zmniejszeniem natężenia dystresu, może wzmac-
niać satysfakcję seksualną, czy prowadzić do polepszenia bliskości między partnerami. 
Dodatkowo, przedstawiono również dwa modele komunikacji seksualnej na poziomie le-
karz-pacjent: PLISSIT oraz BETTER. Wskazano implikacje dla praktyki klinicznej w obu 
obszarach – pacjent-pracownik ochrony zdrowia, pacjent-partner.

Małgorzata Stańczyk
Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu 

Mariola Pawlaczyk
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

Zastosowanie muzykoterapii w leczeniu 
przeciwnowotworowym 

Zastosowanie leków cytostatycznych w leczeniu przeciwnowotworowym jest związane 
z ryzykiem występowania różnorodnych uciążliwych objawów ubocznych. Istnieje koniecz-
ność zapewnienia wielokierunkowego wsparcia na płaszczyźnie emocjonalnej i psycho-
społecznej pacjentkom leczonym z powodu nowotworu piersi. Szereg prac empirycznych 
potwierdza skuteczność zastosowania muzykoterapii w procesie kompleksowego lecze-
nia onkologicznego. Muzykoterapia stanowi formę terapii uzupełniającej i wspierającej 
o znacznej efektywności głównie w zakresie łagodzenia psychologicznych, emocjonalnych 
skutków choroby nowotworowej, jak również skutków ubocznych zastosowanego leczenia. 
Celem badania była ocena wpływu muzyki relaksacyjnej na stan emocjonalny pacjentek 
leczonych z powodu nowotworu piersi. Badaniem objęto 100 pacjentek Dziennego Oddziału 
Chemioterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Badanie przeprowadzono 
w oparciu o autorski kwestionariusz ankiety opracowany na potrzeby niniejszego badania. 
W przebiegu badania zastosowano muzykoterapię receptywną w formie grupowej. Dodat-
kowo dokonano weryfikacji preferencji muzycznych w sytuacji klinicznej. Dokonano rów-
nież analizy zależności pomiędzy preferowaną muzyką a danymi socjodemograficznymi, jak 
również pomiędzy preferowaną muzyką a problemami somatycznymi i emocjonalnymi. Na 
podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że muzyka relaksacyjna emitowana 
w trakcie podawania leków cytostatycznych przyczynia się do poprawy nastroju, relaksuje 
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i uspokaja, a dodatkowo pobudza wyobraźnię i motywuje. Uzyskane wyniki badań pozwalają 
na stwierdzenie, iż muzyka relaksacyjna oddziałuje korzystnie na stan emocjonalny pacjen-
tek leczonych z powodu nowotworu piersi i może stanowić dla nich dodatkową płaszczyznę 
emocjonalnego wsparcia. Potwierdzono zasadność kontynuowania badań nad zastosowa-
niem muzykoterapii w trakcie leczenia pacjentek z wdrożoną chemioterapią.

Maja Stańko-Kaczmarek
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

„Tańcz do radia” - czyli: wpływ twórczości na zdrowie 

Związki pomiędzy szeroko rozumianą twórczością a zdrowiem są przedmiotem licznych 
obserwacji i rozważań naukowych, jak również coraz większej liczby badań empirycznych. 
Jednak zgromadzona dotychczas wiedza ma niespójny charakter. Z jednej strony obser-
wuje się współwystępowanie twórczości i różnych form psychopatologii, a z drugiej istnie-
ją niezbite dowody na pozytywny wpływ twórczości na zdrowie i dobrostan. Wystąpienie 
zawiera syntezę dotychczasowych ustaleń na temat wpływu różnych typów twórczości na 
zdrowie w jego holistycznym ujęciu oraz propozycję pogodzenia sprzecznych stanowisk. 
Przedstawione zostaną również wyniki badań własnych nad związkami pomiędzy uprawia-
niem odmiennych dziedzin twórczości (tj. twórczość akademicka, wizualna, codzienna i in.) 
a poczuciem dobrostanu. Dodatkowo zaprezentowany zostanie autorski model teoretyczny 
wyjaśniający mechanizm oddziaływania twórczości i sztuki na człowieka, uwzględniający 
czynniki biologiczne, psychologiczne, behawioralne i społeczne oraz kontekst twórczości 
mający wpływ obserwowane zmiany. Ukazane zostaną również propozycje aplikacji prak-
tycznych w postaci propozycji wykorzystania potencjału twórczości na rzecz promocji, 
profilaktyki i przywracania zdrowia.
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8 
SYMPOZJUM 

Nieprzystosowawcze schematy Younga - teoria 
i praktyka

Prowadzenie: Jan Chodkiewicz

Krzysztof Gąsior
Uniwersytet Jana Kochanowskiego 
Jan Chodkiewicz
Uniwersytet Łódzki  

Traumy dzieciństwa a złożony stres pourazowy 
u kobiet uzależnionych. Mediacyjna rola wczesnych 
nieadaptacyjnych schematów

Istotne znaczenie w narastaniu u kobiet problemów związanych z nadużywaniem alkoholu 
mogą mieć negatywne i traumatyczne doświadczenia dzieciństwa oraz złożony stres po-
urazowy. Celem badań było określenie związków negatywnych doświadczeń dzieciństwa, 
dezadaptacyjnych schematów wczesnodziecięcych oraz złożonego stresu pourazowe-
go u kobiet uzależnionych. Międzynarodowy Kwestionariusz Negatywnych Doświadczeń 
Dzieciństwa (ACE-IQ), Międzynarodowy Kwestionariusz Traumy (ITQ), Kwestionariusz Nie-
adaptacyjnych Schematów (YSQ-S3) Younga. Badana grupa to kobiety uzależnione (N=78). 
Negatywne doświadczenia dzieciństwa u kobiet uzależnionych są wysoce zróżnicowane 
i powiązane z nasileniem złożonego stresu pourazowego. Dezadaptacyjne schematy wcze-
snodziecięce powiązane z traumatycznymi doświadczeniami dzieciństwa pełnią istotną 
rolę wpływającą na objawy złożonego stresu pourazowego. Kobiety z doświadczeniami 
wielomodalnej traumy i dysfunkcji domu rodzinnego oraz mobbingu w szkole charakte-
ryzują się wysokim nasileniem objawów złożonego stresu pourazowego. Poznanie roli 
dezadaptacyjnych schematów wczesnodziecięcych w powstawaniu złożonego stresu po-
urazowego wymaga dalszych badań.
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Dorota Mącik
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  

Tryby schematów a cechy zaburzonej osobowości - 
wstępna ocena zależności 

Koncepcja schematów Jeffreya Younga powstała w efekcie prób poradzenia sobie 
z trudnością, jaką jest efektywne leczenie zaburzeń osobowości, zwłaszcza borderline. 
Young wskazuje dwa jej elementy: nieadaptacyjne schematy oraz ich tryby. Schemat to 
względnie stały wzorzec poznawczo-emocjonalny odpowiadający za sposób interpretacji 
siebie i innych. Tryb schematu z kolei to obserwowalne, chwilowe stany funkcjonowania, 
które w największym stopniu determinują zmienność zachowań, myślenia i przeżywania. 
O ile osoby z zaburzoną osobowością różnią się od zdrowych głównie nasileniem schema-
tów, ale nie ich treścią, o tyle tryby funkcjonowania są bardziej charakterystyczne. Celem 
badań było sprawdzenie, jakie tryby schematów wyjaśniają wybrane typy osobowości 
nieprawidłowej oraz jakie są wzajemne zależności pomiędzy nimi. Przebadano 567 doro-
słych osób z grupy nieklinicznej przy użyciu kwestionariuszy SCID-II (osobowość border-
line, narcystyczna, unikająca i zależna) oraz SMI 1.1 (kwestionariusz trybów schematów). 
Przeprowadzono analizy eksploracyjne, w wyniku których okazało się, że dla każdego 
z analizowanych typów osobowości istotnym trybem rodzicielskim jest Rodzic karzący. 
Osobowość borderline i narcystyczna wiążą się z trybami dziecka rozzłoszczonego i im-
pulsywnego, zaś unikająca i zależna z trybem dziecka wrażliwego. Najbardziej różnicują-
ce są tryby radzenia sobie: Odcięty obrońca dla typu borderline, Zastraszanie i atak oraz 
Wzmacnianie siebie dla typu narcystycznego, Uległy poddany dla typów zależnego oraz 
unikającego. Badania potwierdziły zasadność rozumienia i leczenia zaburzeń osobowo-
ści w ujęciu trybów schematów. Zależności pomiędzy trybami wskazują na ich wzajemne 
wzmacnianie się, co może mieć znaczenie przy projektowaniu celów terapeutycznych.

Monika Talarowska
Uniwersytet Łódzki  

Neuroafektywne korelaty osobowości a wczesne 
nieadaptacyjne schematy w zaburzeniach depresyjnych 

J. Panksepp wyróżnił w mózgach ssaków siedem pierwotnych systemów emocjonalnych, 
którym odpowiada siedem systemów neuronalnych mózgu zlokalizowanych w obszarach 
podkorowych. Ponieważ emocje stanowią bazę naszej osobowości, tendencja do reago-
wania określonym wzorcem afektywnym związanym z aktywacją odpowiedniego systemu 
emocjonalnego może być związana z kształtowaniem się określonego wzorca reagowa-
nia, czyli tworzy zręby osobowości. Celem badania jest poznanie związków podkorowych 
systemów emocjonalnych z wyróżnionymi w teorii J. Younga domenami wczesnych niea-
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daptacyjnych schematów. W badaniu wzięły udział 64 osoby w wieku 18-65 lat (M=47,71; 
SD=12,97), leczone z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych nawracających (K=46, 71,88%; 
M=18, 28,12%). W badaniu wykorzystano Skalę Depresji Hamiltona (HDRS), Kwestionariusz 
wczesnych nieadaptacyjnych schematów J. Younga (YSQ-S3-PL) oraz Neuroafektywną 
Skalę Osobowości K.L. Davisa i J. Pankseppa (ANPS). Skala ANPS składa się z 7 podskal: 
SZUKANIE (seeking), GNIEW (rage/anger), STRACH (fear/anxiety), POŻĄDANIE (lust/sexu-
ality), OPIEKA (care/nurturance), PANIKA (panic/separation), ZABAWA (play/joy). Średnie 
nasilenie objawów depresji w badanej grupie mierzone skalą HDRS wynosiło M=25,08 
(SD=7,42). W skali ANPS badani uzyskali najwyższe wyniki w podskali OPIEKA (M=24,42; 
SD=6,72) oraz STRACH (M=24,02; SD=6,03). Analiza korelacji wykazała istotne zależności 
w przypadku większości analizowanych zmiennych. Najwyższą wartość współczynnika 
uzyskano dla: ROZŁĄCZENIE / ODRZUCENIE - SZUKANIE (R=-0,734; p < 0,001); OSŁA-
BIONA AUTONOMIA - SZUKANIE (R=0,684; p < 0,001); USZKODZONE GRANICE - OPIE-
KA (R=-0,634; p < 0,001) oraz GNIEW (R=0,666; p < 0,001); NAKIEROWANIE NA INNYCH 
- SZUKANIE (R=-0,645; p < 0,001); NADMIERNA CZUJNOŚĆ I ZAHAMOWANIE - SZUKANIE 
(R=-0,667; p < 0,001).

Patrycja Zaława
Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy

Krzysztof Gąsior
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  

Wczesne nieadaptacyjne schematy i złożony stres 
pourazowy a zadowolenie z życia u kobiet z zaburzeniami 
odżywiania

Celem badań było określenie związków między złożonym stresem pourazowym a po-
ziomem zadowolenia z życia i wczesnymi nieadaptacyjnymi schematami. Zastosowano 
Międzynarodowy Kwestionariusz Traumy (ITQ), Test Schematów Younga (YSQ-S3) i Kwe-
stionariusz Zadowolenia z Życia (FLZ). Badana grupa to kobiety (N=70) z zaburzeniami 
odżywiania. Średni wiek badanych wynosił 23 lata, przy rozpiętości od 15 do 52 lat. Do 
opracowania statystycznego zastosowano analizę korelacji oraz analizę prostej mediacji. 
W badanej grupie kobiet z zaburzeniami odżywiania wykazano silny związek złożonego 
stresu pourazowego i poziomu zadowolenia z życia z pośredniczącą rolą domeny rozłą-
czenie/odrzucenie. Okazało się, że wraz ze wzrostem złożonego stresu pourazowego 
obniża się poziom zadowolenia z życia z jednoczesnym występowaniem domeny schema-
tów. Zależność złożonego stresu pourazowego z zadowoleniem z życia przy mediacyjnej 
roli schematów należy dalej badać w grupie osób z zaburzeniami odżywiania.
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Chodkiewicz Jan
Wydrzyński Mateusz
Talarowska Monika
Instytut Psychologii Uniwersytet Łódzki  

Wczesne nieadaptacyjne schematy J. Younga a objawy 
„męskiej depresji” u kobiet i mężczyzn 

W obrazie tak zwanej męskiej depresji występuje więcej objawów nieswoistych, eks-
ternalistycznych, a tym samym trudniejszych do zdiagnozowania. Objawy takie mogą 
występować zarówno u mężczyzn, jak i, znacznie rzadziej, u kobiet. Celem badania była 
ocena wzajemnych powiązań wczesnych nieadaptacyjnych schematów poznawczych 
z wskaźnikami natężenia męskiej depresji u kobiet i mężczyzn. Wykorzystano Gender-
-Sensitive Depression Screening (GSDS-26) A.M. Möller-Leimkühler oraz Kwestionariusz 
wczesnych nieadaptacyjnych schematów J. Younga (YSQ-S3-PL). Do udziału w badaniu 
zakwalifikowano 99 kobiet i 75 mężczyzn w wieku 18-50 lat. Wynik ogólny skali GSDS-26 
oraz poszczególne wskaźniki męskiej depresji są silnie dodatnio skorelowane z nasile-
niem wszystkich 5 domen kwestionariusza YSQ-S3-PL u obu płci. Najwyższą wartość 
współczynnika korelacji uzyskały obszary: „Rozłączenie / odrzucenie”; oraz „Nadmierna 
czujność i zahamowanie”. Natomiast wyniki regresji wielokrotnej ujawniły, iż dla objawów 
atypowych depresji u mężczyzn najbardziej istotna była domena „Osłabiona autonomia 
i brak dokonań”. W przypadku kobiet najsilniejszym predyktorem okazała się domena 
„Rozłączenie/ Odrzucenie”. Wnioski: 1. Wyniki uzyskane w skali GSDS-26 wykazują do-
datnie związki z każdą z domen kwestionariusz YSQ-S3-PL. 2. Atypowe objawy depresji 
u kobiet i mężczyzn różnią się ich predyktorami, na co warto zwrócić uwagę w pracy 
terapeutycznej.
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10 
SYMPOZJUM 

„Czuły Narrator” – o settingu w psychoterapii 
psychoanalitycznej

Prowadzenie: Anna Gąsiorowska-Krawczyk

Anna Gąsiorowska-Krawczyk
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, Ośrodek Psychoterapii i Myśli 
Psychoanalitycznej w Poznaniu  

„Czuły Narrator” – o settingu w psychoterapii 
psychoanalitycznej. Wprowadzenie

Kontakt dwóch osób, jakim jest psychoterapia psychoanalityczna, potrzebuje „bezpiecz-
nego domu”. Odbywa się w przestrzeni, czy w polu analitycznym. Tym co buduje warunki 
konieczne dla kontaktu analitycznego jest setting. Autorzy stawiają pytania wokół podsta-
wowych zagadnień budowania i utrzymywania relacji analitycznej, tego co ją umożliwia i za-
bezpiecza. Temat settingu stał się jeszcze bardziej złożony w czasie pandemii COVID-19. 
Setting często opisywany jest jako to, co obiektywizuje sytuację analityczną, „coś ojcow-
skiego”, rzadziej jako tworzenie czułego receptywnego środowiska, coś co pełni funkcje 
macierzyńskie. Tak rozumiany setting staje się „Czułym Narratorem” (Tokarczuk, 2020) 
a psychoterapeuta, czy sesja psychoterapeutyczna bezpiecznym środowiskiem, które 
poprzez trwającą w czasie stałość, pozwala rodzić się nowemu. Metaforą przedstawianej 
perspektywy może być opowieść Olgi Tokarczuk o zdjęciu matki, która tęskni i czeka na 
swoją niepoczętą jeszcze córkę i to czekanie „przyprowadza dziecko” na świat. Autorzy 
wystąpień, psychoterapeuci, przybliżają różne perspektywy myślenia o settingu ilustrując 
je winietami klinicznymi. Nadia Kostrzewa w referacie „Sny i zabawy. Refleksje na temat 
psychoanalitycznej ramy” zakłada, że analityczny setting oferuje pacjentowi specyficz-
ną żywą ramę, w której możliwym staje się wyłanianie wcześniej niereprezentowanych 
doświadczeń. Referat Joanny Szczepaniak-Gałęckiej, odwołujący się do prac W. Biona, 
jest próbą rozumienia i zobrazowania settingu jako zewnętrznej reprezentacji kontenera, 
w aktywny sposób oddziałującego na proces. Michał Knapiński w referacie „Setting psy-
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choanalityczny jako funkcja ojcowska” akcentuje znaczenie bezpiecznych granic dla ana-
lizowania niepokojących obszarów osobowości pacjenta. W referacie „Psychoanalityczne 
łono a percepcja ramy gabinetu” Melisa Maras odnosząc się do międzycielesnej faktury 
doświadczenia analizuje aspekty ciała jako elementy settingu.

Nadia Kostrzewa
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, Kujawsko-Pomorskie koło PTPP  

Sny i zabawy. Refleksje na temat psychoanalitycznej ramy 

Podstawowym warunkiem tworzenia jest możliwość odnalezienia „pojemnika”, który 
obejmie i użyczy miejsca pojawiającym się aktom kreatywności. W sztuce może to być 
muzyczna pięciolinia, bryła gliny lub kartka papieru. Analityczny setting oferuje pacjen-
towi specyficzną żywą ramę, w której możliwym staje się wyłanianie wcześniej nierepre-
zentowanych doświadczeń. Wnętrze ramy ma inny status i będzie rozpatrywane z innego 
punktu widzenia niż to, co dzieje się na zewnątrz. Jest konkretne, gdyż nie odrywa się 
od realności, jednocześnie pozostając symbolicznym. To pozornie sprzeczne połączenie 
Donald Winnicott nazwał przestrzenią przejściową, w której pierwotnie matka i dziecko, 
a później pacjent i analityk, mogą wspólnie się bawić, umieszczając w niej wszystko, co 
pojawi się „w” oraz „pomiędzy” dwoma stronami diady. Dzięki temu w analityczną prze-
strzeń wkracza zakazane, tajemnicze oraz niemożliwe, pojawiają się przeniesieniowe 
namiętności oraz obronne fortyfikacje. Referat będzie próbą pokazania, czym może być 
przestrzeń analityczna wyznaczana przez setting. Podążając za metaforą placu zabaw 
(Donald Winnicott) fotograficznego kadru (Judith Mitrani) oraz snu (Thomas Ogden) 
wskażę, jak ważnym narzędziem jest setting. Będzie on rozumiany nie tylko jako zbiór 
zewnętrznych warunków, lecz także jako wewnętrzna przestrzeń w umyśle analityka oraz 
pole tworzone wspólnie z pacjentem.

Joanna Szczepaniak-Gałęcka
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, Poradnia Psychoterapeutyczna Instytutu 
Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal  

Setting zewnętrzna reprezentacja kontenera. Praca 
z Panią G. 

Szeroki zakres literatury dotyczącej settingu w pracy psychoanalitycznej pokazuje, 
jak różnie może być on rozumiany. Tym co wydaje się jednak najistotniejsze jest fakt, 
iż pomimo tej różnorodności jesteśmy gotowi przyjąć, że stanowi on zestaw warunków 
koniecznych, aby pomiędzy pacjentem a terapeutą mogła powstać szczególna relacja. 
Relacja, w której psychiczny, wewnętrzny świat pacjenta i terapeuty staje się równie waż-



44

ny, jak świat zewnętrzny. Pojawiając się w gabinecie terapeutycznym pacjent reaguje 
na zewnętrzne warunki settingu, który od tej pory obowiązuje i jego, i terapeutę, jednak 
sposób w jaki na nie reagują, ukazuje bogactwo ich psychicznego świata, funkcjonowania 
ego, wewnętrznych konfliktów oraz nieświadomych fantazji. Referat jest próbą rozumie-
nia settingu jako zewnętrznej reprezentacji kontenera w aktywny sposób oddziałującego 
na proces. Odwołuje się do teorii W. Biona, który podążając za teorią identyfikacji projek-
cyjnej M. Klein, urozmaicił ją i poszerzył otwierając możliwość głębokiego myślenia o re-
lacji, jaka zachodzi pomiędzy matką i dzieckiem, a myśląc o tym, co dzieje się w gabinecie 
terapeutycznym także pomiędzy terapeutą i pacjentem. Jak podkreślała w swojej pracy 
R. Malcolm kontenerowanie w koncepcji Biona jest aktywnym procesem angażującym 
dwie osoby. Kreatywna zdolność terapeuty do kontenerowania wyraża się w spotkaniu 
pomiędzy kontenerem a kontenerowanym. Ważne wydaje się także przywołanie ujęcia 
D. Quinodoz w obrazujący sposób opisującego setting jako aktywny kontener rodzący 
swoją zawartość, w którym kontenerowane oznaczałoby zarówno obiekt zrodzony i ro-
dzący go. Dla zilustrowania takiego sposobu myślenia przedstawione zostaną fragmenty 
pracy z pacjentką.

Melisa Maras
Kujawsko-Pomorskie Koło PTPP  

Psychoanalityczne łono a percepcja ram gabinetu 

Przyjmując, że ciało analityka jest stałą składową settingu, a pierwotne symbiotyczne 
zlanie się z obiektem służyć ma jako podtrzymanie równowagi psychicznej, by urucha-
miać proces wyodrębniania się z symbiozy – można uznać, że setting jest psychoanali-
tyczną formą matczynego łona. Koncepcja łona jest spójna z faktem, że pierwsze spo-
strzeżenia i fantazje mają charakter zmysłowy, że są to często fantazje presymboliczne. 
Matka i płód w jej brzuchu są jednym ciałem, a jednak dwoma. To ciało często widziane 
jako pojemnik, ale też jako kontener, noszący dziecko, trzymający, by się nie rozlało. Po-
jęcie ramy analitycznej, settingu psychoterapeutycznego – to najogólniej ujmując jakiś 
zespół reguł, które podtrzymują ciało-umysł pacjenta w procesie rozwoju podczas trwa-
nia psychoterapii. „Nawet w łonie matki dochodzi do przekraczania granic […]. Widzimy, 
jak [płód] aktywnie połyka i wydala, żuje, liże i ssie części ciała lub pępowinę, ziewa, 
naciska, kopie i oddaje mocz. Pojawia się nawet zdolność różnicowania […]”1. Matka/psy-
choterapeuta „karmi” swoimi wewnętrznymi płynami, a płód próbuje przekroczyć granice 
„łona” już od najwcześniejszych etapów swojego istnienia/procesu. Łonoumysł przyjmuje 
nowe treści, fantazje, koncepty i w twórczy sposób, trzyma i przekształca te idee. Tekst 
łączy różne perspektywy i poddaje refleksji setting jako ciało-łono-umysł odnosząc się 
do koncepcji międzycielesności z filozoficznych rozważań fenomenologicznych, a także 
rozważań o ciele w psychoanalizie i światach wewnętrznych fantazji, które towarzyszą 
ciąży.
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Michał Knapiński
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  

Setting psychoanalityczny jako funkcja ojcowska 

Na setting w terapii można spojrzeć bardzo różnie. Może on być traktowany jako symbo-
liczna funkcja ojcowska, wspierające otoczenie wyznaczające bezpieczne miejsce dla 
psychoterapeuty i pacjenta pozwalające na wspólne zaangażowanie się w proces sesji. 
Bezpośrednio o funkcji ojcowskiej pisze J. Lacan - w jego teorii jest to rolą Ojca, żeby za-
pewnić bezpieczeństwo w relacji matki z niemowlęciem. „Ojciec” to pewne zinternalizo-
wane zasady, ale też wszystko to, co przypomina matce o jej życiu poza dzieckiem, o tym, 
że bycie matką to tylko jeden z obszarów jej tożsamości. Chroni to więc matkę i dziecko 
przed utknięciem w byciu nawzajem swoim „całym światem”. D. Winnicott z kolei wyróż-
nia stan Pierwotnej Troski Macierzyńskiej - przez pewien krótki czas niemal całkowite 
dopasowanie się do jego potrzeb, co stwarza silny fundament do dalszego rozwoju. Jed-
nym z warunków, by matka mogła zaangażować się w taki sposób jest coś, co Winnicott 
nazywa „wspierającym środowiskiem”. Pełni ono funkcję bionowskiego „kontenera” dla 
matki-z-dzieckiem. Jeśli rozumieć je jako funkcję ojcowską, miałoby ono za zadanie 
z jednej strony chronić diadę matka-dziecko przed zakłóceniami z zewnątrz, a z drugiej 
ochraniać ją przed zlaniem, utratą granic. Analogiczną rolę pełni setting w trakcie psy-
choterapii. Jest to zbiór reguł, który pozwala zapewnić spokój w sytuacji terapeutycz-
nej oraz bezpieczne oparcie. W sytuacji wspólnego zagłębienia w niepokojące obszary 
osobowości może pojawić się lęk przed utratą granic. Granica między wewnętrznym 
i zewnętrznym zostaje naruszona i pojawia się przerażenie. Aby psychoanaliza takich 
obszarów była możliwa, potrzebny jest więc setting, który - niczym symboliczny ojciec 
- utrzymuje ramy jako elastyczny, ale stabilny.
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SESJA

Zaburzenia osobowości - diagnoza i terapia

Prowadzenie: Emilia Soroko

Emilia Soroko
Anna Starus
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

Dymensjonalny model zaburzeń osobowości 
a zniekształcenia postrzegania w kontekście teorii 
interpersonalnej 

W części III najnowszego wydania Kryteriów Diagnostycznych Zaburzeń Psychicznych za-
warto Alternatywny Model Zaburzeń Osobowości oferujący dymensjonalne, oparte o cechy 
spojrzenie na zaburzenia osobowości. Aby poszerzyć jego możliwości opisu i wyjaśnia-
nia proponuje się uzupełnienie go o teorię interpersonalną, która nieco lepiej uwzględnia 
dynamiczne aspekty osobowości. Celem niniejszego badania było powiązanie modelu 
dymensjonalnego i interpersonalnego. W badaniu internetowym wzięła udział grupa 200 
ochotników w wieku od 18 do 31 lat. Zastosowano następujące narzędzia: Self and Inter-
personal Functioning Scale, Inwentarz osobowości PID-5 DSM-5, The Mentalization Scale 
oraz Kwestionariusz Sytuacji Interpersonalnych, czyli autorskie narzędzie do badania znie-
kształceń postrzegania, które zostały uznane za kluczowe w powstawaniu dysregulacji, 
głównego objawu patologii osobowości według teorii interpersonalnej. Rezultaty badania 
pozwalają na wnioskowanie o empirycznej zgodności teorii interpersonalnej i dymensjo-
nalnego modelu zaburzeń osobowości. Potwierdzono, że głębszy poziom zaburzeń wiąże 
się z występowaniem zniekształceń, a specyfika tych zniekształceń zmienia się w zależ-
ności od poziomu funkcjonowania osobowości. Zaobserwowano, że patologiczne cechy 
osobowości negatywnego afektu i izolacji są najsilniej związane z występowaniem znie-
kształceń. Ponadto, próbna analiza regresji wykazała, że poziom głębokości zaburzeń, 
cechy osobowości i zdolność do mentalizacji pozwalają na przewidywanie występowania 
zniekształceń w 60%. 
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Michał Dolczewski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

Metoda badania regulacji poczucia własnej wartości 
w sytuacjach społecznych poprzez analizę autonarracji 

W badaniach nad narcyzmem i narcystycznym zaburzeniem osobowości często podkre-
śla się kluczową rolę poczucia własnej wartości w mechanizmach tego zaburzenia. W do-
tychczasowych badaniach poczucie własnej wartości często traktowano jako stałą cechę 
jednostki i badano przy wykorzystaniu kwestionariuszy samoopisowych lub w niektórych 
przypadkach przy pomocy metod eksperymentalnych (np. Implicit Association Test lub 
Name Letter Test). Przyjmując założenie, że poczucie własnej wartości może się różnić 
w zależności od sytuacji i może podlegać procesom regulacyjnym, należy użyć odmiennych 
niż dotychczas metod w celu obserwacji tych procesów. Na potrzeby badania przygoto-
wano autorską metodę wywiadu pół-ustrukturyzowanego badającego regulację poczucia 
własnej wartości w sytuacjach społecznych oraz system kodowania pozwalający sędziom 
kompetentnym ocenić autonarracje osób badanych. Badanie zostało przeprowadzone 
w dwóch etapach. Pierwszym z nich była ankieta internetowa z wykorzystaniem kwe-
stionariuszy badających narcyzm (Narcissistic Personality Inventory oraz Hypersensitive 
Narcissism Scale). Na podstawie wyników kwestionariuszowych, spośród osób badanych 
wyrażających chęć udziału w wywiadach wybrano 20 osób i stworzono grupę kliniczną 
(osób o wysokim poziomie narcyzmu) oraz grupę kontrolną (osób o niskim/przeciętnym 
poziomie narcyzmu), z którymi przeprowadzono online wywiady zgodnie z przygotowaną 
procedurą. Transkrypty wywiadów zostały ocenione przez sędziów kompetentnych zgod-
nie z przygotowanym systemem kodowania. Przedstawione zostaną wyniki badań, wnioski 
dotyczące użyteczności i trafności procedury w zakresie regulacji poczucia własnej war-
tości w sytuacjach społecznych oraz różnice w procesie regulacji poczucia własnej war-
tości pomiędzy osobami narcystycznymi a nienarcystycznymi, a także refleksje dotyczącej 
możliwości udoskonalenia i dalszego wykorzystania prezentowanej metody.

Aleksandra Kubiak
Lidia Cierpiałkowska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

„Utracone dzieciństwo” a integracja osobowości we 
wczesnej dorosłości 

Doświadczenie parentyfikacji często niesie ze sobą poważne konsekwencje dla dobrostanu 
dzieci, w tym przede wszystkim dla ich rozwoju. Celem badań było porównanie poziomu in-
tegracji tożsamości u osób, które doświadczyły parentyfikacji i wywodzą się z rodzin zma-
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gających się z jednym z dwóch typów problemów: uzależnieniem od alkoholu lub chorobą 
somatyczną o przewlekłym przebiegu. Założono, że warunki rozwoju osób z w/w grup są 
w pewnych aspektach podobne. W obu typach systemów rodzinnych z powodu obciążeń 
zdrowotnych dorośli nie są w stanie pełnić skutecznie opieki nad potomstwem, jednak 
kontekst społeczny tych dwóch sytuacji jest odmienny. Zbadano 35 osób z rodzin z pro-
blemem alkoholowym i 30 osób z rodzin, w których rodzic chorował na chorobę soma-
tyczną. Wykorzystano następujące narzędzia badawcze: Children of Alcoholics Screening 
Test (CAST; Jones i Pilat, 1984, adaptacja: Guziak, Młożniak i Zając, 1998), Filial Respon-
sibility Scale for Adult (FRS-A; Jurkovic i Thirkield, 1999, polska adaptacja: Publicewicz 
i Oleszkowicz, 2020), The Mentalization Scale (MENTS; Dimitrijevic, Hanak, Dimitrijevic, 
Marjanovic, 2015, polska adaptacja: Jańczak, w druku), Short Self-Report for the Assess-
ment of DSM–5 Level of Personality Functioning for Personality Disorders: The Self and 
Interpersonal Functioning Scale (SFS; Gamache, Savard, Leclerc i Côté, 2019, adaptacja 
polska: Cieciuch i Strus, w druku) oraz ankietę własną. Na podstawie uzyskanych wyni-
ków badań stwierdzono, że występują różnice w zakresie nasilenia poszczególnych typów 
parentyfikacji między grupami. Zaobserwowano niewielkie różnice międzygrupowe pod 
względem poziomu integracji tożsamości. Natomiast silniejsze związki wystąpiły między 
parentyfikacją (a także mentalizacją) a integracją tożsamości.

Anna Kaczmarska-Pająk
Krakowskie Centrum Psychodynamiczne  

Dylematy diagnostyczne i techniczne w pracy 
z pacjentami z różnych poziomów organizacji borderline 

W swoim wystąpieniu chciałabym dokonać krótkiego zarysu analizy porównawczej funk-
cjonowania pacjentów z różnych wysokości poziomu borderline. W szczególności chcia-
łabym zwrócić uwagę na elementy diagnozy różnicowej pomiędzy pacjentami z poziomu 
niskiego i średniego borderline oraz średniego i wysokiego borderline. Będę się starała 
pokazać różnice pomiędzy pacjentami z różnych poziomów zaburzenia borderline w obsza-
rach takich, jak tożsamość, funkcjonowanie społeczne, intymne relacje, poziomy testowa-
nia rzeczywistości, funkcjonowanie moralne, mechanizmy obronne. Prezentując te zagad-
nienia mam nadzieję zwrócić uwagę na ich złożoność i trudności, jakie mogą stawiać przed 
psychoterapeutą w procesie podejmowania decyzji diagnostycznych oraz w konsekwencji 
w doborze technik terapeutycznych. Będę opierać się na założeniach teoretycznych Psy-
choterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (Transference Focused Psychotherapy, TFP) 
opracowanej przez Otto Kernberga oraz jego współpracowników z Uniwersytetu Cornell 
w Nowym Jorku.
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Joanna Mostowik
Michał Mielimąka
Krzysztof Rutkowski
Uniwersytet Jagielloński

Tadeusz Ostrowski
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego  

Dynamika przymierza terapeutycznego 
w krótkoterminowej psychoterapii grupowej wśród 
pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i osobowości 

Przymierze terapeutyczne w psychoterapii stanowi jeden z kluczowych czynników wpły-
wających na efekty leczenia. Zagadnienie to jest istotnie w większym stopniu analizowane 
w psychoterapii indywidualnej, niż w psychoterapii grupowej. Wyniki badań przedstawia-
ją niejednoznaczne rezultaty co do dynamiki rozwoju przymierza i jej związku z efektami 
leczenia. Niewiele z badań podjęło analizę tego zagadnienia w terapii grupowej. Celem 
pracy jest ukazanie dynamiki zjawiska w trakcie krótkoterminowej psychoterapii grupowej. 
Badanie przeprowadzono w grupie 81 pacjentów Oddziału Dziennego Leczenia Nerwic i Za-
burzeń Behawioralnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Pacjenci wypełniali zestaw 
kwestionariuszy na początku oraz na końcu leczenia. Ponadto jakość przymierza była mo-
nitorowana kilkukrotnie w trakcie psychoterapii. Analiza wykazała trzy wzorce, według któ-
rych kształtuje się jakość przymierza z zespołem terapeutycznym (1) kształt U, (2), linearny 
wzrost, (3) linearny spadek. Nieco odmienne wzorce wykazano w relacjach indywidualnych 
z terapeutami prowadzącymi grupę. Wzorce wykazują istotny związek z wyjściowym pozio-
mem organizacji osobowości. Żaden ze wzorców nie wiązał się w sposób istotny z efektami 
uzyskiwanymi na koniec leczenia. Jakkolwiek związek z efektami leczenia korelował z jako-
ścią przymierza ocenianą w dziewiątym tygodniu leczenia. Wykazane zależności zwracają 
uwagę na różnorodną dynamikę kształtowania się przymierza w trakcie intensywnego, 
krótkoterminowego leczenia, nieprzesądzającą o końcowych efektach leczenia. Wyniki 
dostarczają istotnych informacji pogłębiających rozumienie funkcjonowania pacjentów 
w trakcie trwania leczenia.
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Sytuacja pandemii COVID-19 a zdrowie 

Prowadzenie: Joanna Zinczuk-Zielazna

Joanna Zinczuk-Zielazna
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

Pasja studiowania a samoregulacja, przeżywane emocje 
i jakość relacji akademickich w trakcie nauczania 
zdalnego

Pasja to zamiłowanie do jakiejś aktywności, którą osoba wysoko ceni i przypisuje jej 
dużą wartość, której poświęca czas i wysiłek oraz uważa za część swojej tożsamości 
(Vallerand i in., 2003). Dualistyczny model pasji zakłada istnienie dwóch ortogonalnych 
wymiarów pasji - harmonijnej i obsesyjnej, które, odpowiednio, są albo w zgodzie, albo 
w konflikcie z innymi aspektami Ja osoby. W badaniu przeprowadzonym w maju i czerw-
cu 2021 roku w trakcie trwania pandemii COVID-19 zweryfikowano, w jaki sposób po-
siadanie pasji, zwłaszcza w jej harmonijnym wymiarze, do studiowanej dziedziny nauki, 
wiąże się z przeżywaniem pozytywnych i negatywnych emocji podczas studiowania, sa-
moregulacją w nauce, jakością relacji akademickich (koleżeńskich oraz z wykładowcami), 
a także z rezultatami nauczania w postaci ocen akademickich. Uczestnikami badania 
było 617 studentów polskich uczelni wyższych w wieku od 18 do 34 lat (M = 21.81, SD = 
2.11). Do pomiaru zmiennych wykorzystano zrewidowaną Skalę Pasji (Marsh, Vallerand 
i in., 2013), w polskiej adaptacji Mudło-Głagolskiej, Lewandowskiej i Kasprzak (2019), PA-
NAS-X w polskiej adaptacji Fajkowskiej i Marszał-Wiśniewskiej (2009), Kwestionariusz 
Samoregulacji w Studiowaniu autorstwa Zinczuk-Zielaznej oraz Skalę Jakości Relacji 
Interpersonalnych (SJRI) (Senécal i in., 1992). W sytuacji restrykcji związanych z epidemią 
COVID-19 pasjonaci studiowania, w porównaniu do osób niespełniających kryteriów pasji, 
silniej przeżywali pozytywne emocje w procesie studiowania oraz dokonywali bardziej 
autonomicznej samoregulacji. Ponadto pasjonaci nawiązywali lepsze jakościowo rela-
cje akademickie (poziome i pionowe) oraz uzyskali wyższe oceny akademickie. Studenci 
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pasjonujący się swoim kierunkiem przeżywali mniej negatywnych emocji, podczas nauki 
zdalnej oraz w mniejszym stopniu kierowali się zewnętrzną motywacją rozumianą jako 
unikanie kary, uleganie regułom.

Grzegorz Wójcik
Uniwersytet Jagielloński

Jolanta Życińska
Uniwersytet SWPS, Filia w Katowicach  

Stres związany z tranzycją ze szkoły średniej na 
uniwersytet w trakcie pandemii COVID–19 a dobrostan 
psychologiczny studentów pierwszego roku

Rozpoczęcie studiów w roku akademickim 2020/2021 stało się wyzwaniem ze względu na 
pandemię COVID-19 i wprowadzone w związku z tym obostrzenia na wszystkich uczelniach, 
do których przede wszystkim należy zaliczyć zdalne nauczanie. W dodatku, w polskiej lite-
raturze psychologicznej, temat tranzycji na uniwersytet jest właściwie nieobecny, dlatego 
konieczne wydaje się wypełnienie owej luki. Celem niniejszego referatu jest określenie po-
ziomu dobrostanu psychologicznego oraz jego podwymiarów w populacji studentów pierw-
szego roku w kontekście doświadczanego stresu związanego z tranzycją na uniwersytet 
w trakcie epidemii COVID-19. Kolejnymi celami było sprawdzenie, czy poczucie własnej 
skuteczności mediuje związek między doświadczanym stresem a poczuciem dobrostanu 
oraz weryfikacja hipotezy głoszącej, że spostrzegane wsparcie społeczne stanowi mode-
rator mediacji poczucia własnej skuteczności w relacji między doświadczanym stresem 
związanym z tranzycją na uniwersytet a poczuciem dobrostanu u studentów I roku. Grupę 
badaną stanowiło 157 studentów pierwszego roku trzech kierunków studiów prowadzo-
nych w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w roku akademickim 
2020/2021. Grupę porównawczą stanowiło 61 studentów tej samej uczelni będących na 
drugim oraz piątym roku. Uzyskane wyniki potwierdziły ujemny związek stresu związane-
go z tranzycją na uniwersytet z ogólnym poczuciem dobrostanu psychologicznego oraz 
jego podwymiarami u rozpoczynających studia. Analiza modeli mediacyjnych wykazała 
częściową mediację poczucia własnej skuteczności w relacji między stresem związa-
nym z tranzycją a dobrostanem psychologicznym. Wyniki nie potwierdziły moderacyjnej 
roli spostrzeganego wsparcia społecznego w grupie badawczej, natomiast wykazano, że 
zarówno poczucie własnej skuteczności, jak i spostrzegane wsparcie społeczne stano-
wią predyktory dobrostanu studentów pierwszego roku. Rezultaty badania wskazują na 
potrzebę rozwijania poczucia własnej skuteczności wśród rozpoczynających studia przez 
władze uczelni wyższych.
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Agata Rudnik
Uniwersytet Gdański
Szpital MSWiA w Gdańsku

Paulina Anikiej-Wiczenbach
Uniwersytet Gdański  

Aleksandra Szulman-Wardal
Uniwersytet Gdański
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie

Mariola Bidzan
Uniwersytet Gdański

Wsparcie psychologiczne studentek i studentów podczas 
pandemii COVID-19 – wstępna ewaluacja 

Celem prezentacji jest przedstawienie spostrzeżeń na temat inicjatywy zapewnienia bez-
płatnej pomocy psychologicznej dla studentek i studentów Uniwersytetu Gdańskiego (UG) 
podczas lockdownu wywołanego sytuacją epidemiologiczną w marcu 2020 roku, a także 
zaprezentowanie działań prowadzonych przez Akademickie Centrum Wsparcia Psycholo-
gicznego UG. Całość opiera się na ukazaniu kluczowych konsekwencji psychologicznych 
pandemii, ze szczególnym uwzględnieniem Teorii Zarządzania Pandemią (The Pandemic 
Management Theory, PMT; Stueck, 2021). Opisane zostaną również najważniejsze problemy 
i wyzwania, z jakimi zgłaszały się do nas osoby poszukujące wsparcia, w tym m.in. trudno-
ści z zaplanowaniem dnia, konflikty w relacjach, problemy ze snem, objawy depresji czy za-
burzeń lękowych. Nasze wnioski oparte zostały na obserwacjach w grupie pilotażowej 108 
osób w wieku od 19 do 35 r.ż. (M = 22.7; SD = 2.8), wśród których zdecydowaną większość 
stanowiły osoby identyfikujące się z płcią żeńską (94%). Podczas prezentacji wstępnie 
sformułowane zostaną interwencje psychologiczne, takie jak m.in. psychoedukacja, czy 
odpowiednia, spersonalizowana relaksacja. Pragniemy również przedstawić inicjatywę 
utworzenia w marcu 2021 roku Akademickiego Centrum Wsparcia Psychologicznego UG, 
wierząc, że ukazanie naszych doświadczeń sprzyjać będzie dalszym dyskusjom i przyczyni 
się do poprawy skuteczności przyszłych programów wsparcia psychologicznego nie tylko 
podczas pandemii.
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Kamil Janowicz
Emilia Soroko
Paweł Kleka
Michał Dolczewski
Maciej Borzyszkowski
Apolonia Borzęcka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  

Czy dzienniczkowe interwencje autonarracyjne podczas 
pandemii COVID-19 przyczyniają się do poprawy zdrowia 
psychicznego?

Pandemia COVID-19 przyczyniła się do pogorszenia zdrowia psychicznego wielu osób. 
Bazując na wynikach wcześniejszych badań wskazujących na znaczenie narracyjnego 
przetwarzania trudnych doświadczeń dla zdrowia psychicznego, eksperymentalnie zwe-
ryfikowano efektywność dzienniczkowych interwencji autonarracyjnych dla zdrowia psy-
chicznego dorosłych w okresie pandemii. W badaniu udział wzięły 424 osoby w wieku od 
18 do 45 lat, które podzielono losowo na trzy grupy. Grupa eksperymentalna przez trzy dni 
z rzędu opisywała w formie dzienniczka autonarracyjnego istotne doświadczenie z minio-
nego dnia (związane z pandemią). Pierwsza z grup kontrolnych przez trzy dni codziennie 
była proszona o odpowiedź na kilka pytań dot. aktywności w minionym dniu. Druga grupa 
kontrolna nie wykonywała żadnego zadania. Na wstępie zbadano poziom zdrowia psychicz-
nego, nastrój, poziom funkcjonowania osobowości, świadomość tożsamości narracyjnej, 
inklinację autonarracyjną, właściwości temperamentu oraz poziom refleksyjności. Aby 
ocenić skuteczność zastosowanej interwencji, poziom zdrowia psychicznego, nastrój 
oraz poziom funkcjonowania osobowości zbadano także dzień po zakończeniu manipula-
cji eksperymentalnej, dziesięć dni po jej zakończeniu i dwa miesiące po jej zakończeniu. 
Przeprowadzone analizy wykazały spadek problemów w zakresie zdrowia psychicznego 
we wszystkich grupach, ale nie było różnic pomiędzy grupą eksperymentalną a grupami 
kontrolnymi. Wbrew przewidywaniom, poziom inklinacji autonarracyjnej oraz świadomo-
ści tożsamości narracyjnej i właściwości autonarracji nie moderowały skuteczności prze-
prowadzonej interwencji. Uzyskanie wyniki wskazują na to, że dzienniczkowe interwen-
cje autonarracyjne nakierowane na przetwarzanie bieżących doświadczeń mogą nie być 
skuteczną metodą wpływającą na poziom zdrowia psychicznego w okresie pandemii. Te 
rezultaty zostaną przedyskutowane w odniesieniu do wyników innych badań dotyczących 
skuteczności interwencji narracyjnych w obszarze zdrowia psychicznego – realizowanych 
zarówno przed pandemią, jak i podczas niej.
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Dariusz Drążkowski
Radosław Trepanowski
Patrycja Chwiłkowska
Magda Majewska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  

Wpływ autoperswazji ukierunkowanej na ochronę zdrowia 
innych ludzi na gotowość do zaszczepiania się przeciw 
COVID-19

Autoperswazja polega zmianie zachowań w oparciu o argumenty, które jednostka sama 
tworzy (Aronson, 1999). Celem projektu było sprawdzenie wpływu autoperswazji na inten-
cję do zaszczepienia się przeciw COVID-19 oraz próba określenia mechanizmów wyjaśnia-
jących testowane zależności. Przeprowadzono trzy badania eksperymentalne online na 
łącznej grupie prawie 2000 osób. W każdym z badań połowie osób badanych prezentowa-
no bezpośrednią perswazję zachęcającą do szczepień, a drugą połowę proszono o samo-
dzielnie napisanie argumentów na rzecz szczepienia się przeciw COVID-19 w sposób jawny 
(badanie 1 i 3) lub ukryty (badanie 2) poprzez prezentację sloganów zawierających pytania 
otwarte („Dlaczego ty powinieneś się zaszczepić?”). Wyniki badania 1 pokazały, że autoper-
swazja zorientowana na zdrowie innych osób jest skuteczniejszym sposobem zwiększania 
intencji zaszczepienia się przeciwko COVID-19, niż autoperswazja zorientowana na własne 
zdrowie oraz niż perswazja bezpośrednia. Wyniki badania 2 pokazały, że pytania otwarte 
nie prowadzą do większej gotowości do zaszczepienia się przeciw COVID-19, niż perswazja 
bezpośrednia. W badaniu 3, w którym osoby badane otrzymywały wynagrodzenie za udział 
w badaniu, nie udało się zareplikować wyników badania 1. Ponadto w badaniach wykazano 
zależności między empatią, reaktancją, spostrzeganą powagą choroby, znajomością osoby 
chorej na COVID-19, płcią i wiekiem a gotowością do zaszczepiania się przeciw COVID-19 
i czynnikami powiązanymi (postawą, normami społecznymi i moralnymi, spostrzeganą kon-
trolą zachowania). Wyniki trzech badań sugerują, że w warunkach nie wywierania presji do 
autoperswazji (brak wynagrodzenia za udział w badaniu) osoby badane mogą zwiększyć 
swoją gotowość do zaszczepienia się przeciw COVID-19, o ile jawnie proszone stworzą ar-
gumenty na rzecz szczepienia się w celu ochrony zdrowia innych osób.
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Michalina Ilska
Anna Brandt-Salmeri
Anna Kołodziej-Zaleska
Uniwersytet Śląski w Katowicach  

Lęk porodowy w pierwszym roku pandemii COVID-19 – 
skala zjawiska i czynniki ryzyka

Ciąża jest okresem przynoszącym szereg głębokich zmian na poziomie biologicznym i psy-
chologicznym. Dynamika tych zmian czyni kobiety w ciąży grupą szczególnie narażoną na 
stres. Bezprecedensowa sytuacja pandemii sprawia, że muszą one radzić sobie z dodatko-
wym obciążeniem, jakim jest tzw. stres pandemiczny. Jest to specyficzny rodzaj dystresu 
o przewlekłym charakterze i podostrym przebiegu, a do jego źródeł można zaliczyć m.in. 
wymuszoną izolację społeczną, niestabilność finansową, lęk o zdrowie własne i najbliż-
szych. Doświadczane w czasie pandemii ograniczenia związane z opieką prenatalną, czy 
obawy o przebieg ciąży to tylko niektóre z wielu czynników, które mogą niekorzystnie wpły-
wać na kobiety ciężarne, ich przygotowanie do porodu oraz poziom odczuwanego przez nie 
lęku porodowego. Celem prezentowanych badań była ocena nasilenia lęku porodowego 
u kobiet w ciąży podczas pierwszej, drugiej i trzeciej fali pandemii COVID-19 w Polsce. Po-
nadto celem była ocena związku lęku porodowego z czynnikami socjodemograficznymi 
i położniczymi, sytuacją życiową, czynnikami związanymi z COVID-19 oraz z dwoma wy-
miarami stresu pandemicznego: pierwszego związanego z przygotowaniem do porodu 
w warunkach pandemii oraz drugiego związanego z ryzykiem zakażenia okołoporodowego 
siebie lub dziecka. Przebadano łącznie 2485 ciężarnych kobiet rekrutowanych za pośred-
nictwem mediów społecznościowych w Polsce podczas pierwszej (n=1079), drugiej (n=1109) 
i trzeciej (n=297) fali pandemii COVID-19. Badanie obejmowało zmienne położnicze, czynni-
ki związane z COVID-19 oraz wystandaryzowane testy psychologiczne: FOBS (lęk porodowy) 
i PREPS (stres pandemiczny). W trzech próbach zaobserwowano wysokie wskaźniki lęku 
porodowego i stresu pandemicznego. Zidentyfikowano poszczególne grupy kobiet podat-
nych na wysoki lęk porodowy, w tym te wskazane we wcześniejszych badaniach.
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Oblicza stresu i traumy 

Prowadzenie: Jowita Wycisk

Paulina Michalska
Nina Ogińska-Bulik
Uniwersytet Łódzki  

Empatia i poznawcze przetwarzanie traumy a objawy 
wtórnego stresu traumatycznego u profesjonalistek 
pracujących z osobami po doświadczeniu przemocy

Specjaliści pomagający osobom po doświadczeniu przemocy mogą być narażeni na rozwój 
objawów wtórnego stresu traumatycznego (STS). Czynnikami ważnymi w procesie rozwoju 
STS wydają się być zarówno empatia, jak i poznawcze przetwarzanie traumy. Celem badań 
było ustalenie związku między empatią i poznawczym przetwarzaniem traumy a objawami 
wtórnego stresu traumatycznego u kobiet, które w ramach swoich obowiązków zawodo-
wych pomagają osobom po traumie związanej z przemocą. Analizie poddano wyniki uzy-
skane od 154 profesjonalistek reprezentujących 3 grupy zawodowe (terapeutki, pracownice 
socjalne i kuratorki sądowe). Wiek badanych mieścił się w zakresie 26-67 lat (M=43,98; 
SD=10,83). W badaniach wykorzystano: zmodyfikowaną Listę Zaburzeń po Stresie Trauma-
tycznym, Skalę Wrażliwości Empatycznej, mierzącą trzy aspekty empatii (empatyczną tro-
skę, osobistą przykrość, przyjmowanie perspektywy), Skalę Poznawczego Przetwarzania 
Traumy pozwalającą na ocenę 5 strategii zaradczych (pozytywna restrukturyzacja poznaw-
cza, porównywanie w dół, rozwiązanie/akceptacja, zaprzeczanie, żal) oraz opracowaną na 
użytek badań ankietę. Uzyskane wyniki wskazały na dodatnie korelacje wszystkich trzech 
aspektów empatii oraz trzech spośród pięciu uwzględnionych poznawczych strategii za-
radczych (zaprzeczanie, żal, porównywanie w dół) z STS. Ponadto empatia dodatnio korelo-
wała z niektórymi poznawczymi strategiami radzenia sobie. Strategie żalu i porównywania 
w dół okazały się mediatorami w relacji między empatyczną troską oraz przyjmowaniem 
perspektywy a STS. Natomiast strategie żalu i zaprzeczania pełniły rolę mediatora w relacji 
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między osobistą przykrością a STS. Empatia i poznawcze przetwarzanie traumy odgrywają 
ważną rolę w rozwoju objawów STS. Uwzględnienie empatii i poznawczego przetwarzania 
traumy w programach profilaktycznych dla profesjonalistów pomagających osobom po 
traumie związanej z przemocą może przyczynić się do zmniejszenia objawów STS.

Joanna Górniak
Pomorskie Centrum Psychotraumatologii  

Atak na myślenie jako konsekwencja traumy. Uwagi 
z perspektyw neurobiologii i psychodynamicznej

Przedstawiony zostanie mechanizm utraty zdolności do pomyślenia myśli jako jednej 
z konsekwencji traumatycznego doświadczenia. Mechanizm ten zostanie omówiony z per-
spektywy psychodynamicznej w połączeniu z wiedzą neurobiologiczną. Zaprezentowane 
zostaną konsekwencje ataku na myślenie dla funkcjonowania pacjenta oraz dla pracy tera-
peutycznej. Wyjaśnienie teoretyczne zostanie uzupełnione przykładami z pracy klinicznej.

Michał Sieński 
Michał Ziarko 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

Psychospołeczny mechanizm rewiktymizacji. 
Psychologiczna analiza kobiet doznających przemocy 
w rodzinie

Prezentowana praca badawcza miała na celu wskazać na psychospołeczne czynniki ryzyka, 
jak również zweryfikować hipotetyczny mechanizm prowadzący do wystąpienia rewiktymi-
zacji w grupie kobiet, które doznały przemocy w rodzinie. Na podstawie teorii wczesnych 
nieadaptacyjnych schematów Jeffreya Younga i doniesień badawczych opracowano me-
chanizm uwzględniający interakcję następujących czynników: przemocy w dzieciństwie, 
zaburzeń dysocjacyjnych, wczesnych nieadaptacyjnych schematów i trybów. Przeprowa-
dzono badanie na grupie 238 dorosłych kobiet, które na różnych etapach życia doznały 
przemocy. W badaniu użyto następujących kwestionariuszy: CTQ, CTS2-R, DES-II, YSQ-S3, 
SMI. Przeprowadzone analizy wskazały na dwa specyficzne czynniki ryzyka doświadcze-
nia rewiktymizacji: wyższe niż w grupach porównawczych nasilenie schematu nieufność/
skrzywdzenie, jak również silniejsza tendencja do aktywizacji trybu podporządkowania 
się schematowi. Potwierdzono również zakładane związki pomiędzy zmiennymi. Okazało 
się, że doświadczenie przemocy w dzieciństwie pozwala przewidzieć wystąpienie rewik-
tymizacji po uwzględnieniu 3 czynników, tj. nasilonych objawów zaburzeń dysocjacyjnych, 
schematu nieufność/skrzywdzenie, jak również trybu podporządkowania schematowi.
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Jowita Wycisk 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

Stres mniejszościowy a zdrowie psychiczne kobiet 
żyjących w związkach jednopłciowych i wychowujących 
dzieci

W porównaniu z heteroseksualną większością, u osób homo- i biseksualnych obserwu-
je się większe nasilenie objawów depresyjnych i lękowych, co współcześnie wyjaśnia 
koncepcja stresu mniejszościowego. Zakłada ona, że powszechne uprzedzenia związa-
ne z homoseksualnością (heteroseksizm), narażają osoby z mniejszości seksualnych na 
doświadczenie przemocy oraz powodują u nich oczekiwanie odrzucenia społecznego, 
życie w ukryciu i brak samoakceptacji. Jednocześnie, w badaniach prowadzonych w za-
chodnim kręgu kulturowym, pomiędzy matkami-lesbijkami a kobietami, które wychowują 
dzieci w heteronormatywnych związkach nie stwierdza się różnic w zakresie zdrowia psy-
chicznego. W Polsce, jak dotąd, nie badano zdrowia psychicznego, ani jego związków ze 
stresem mniejszościowym w tej specyficznej grupie. W referacie zostaną zaprezentowa-
ne wyniki internetowych badań kwestionariuszowych przeprowadzonych w latach 2020-
21 w grupie 110 matek-lesbijek i 80 matek z grupy kontrolnej. Kobiety badano pod kątem 
wskaźników depresji i lęku, jak również - w grupie badawczej - czynników stresogennych 
o charakterze dystalnym (doświadczenia przemocy / odrzucenia) i proksymalnym (ocze-
kiwanie odrzucenia, życie w ukryciu, uwewnętrzniona homofobia). W badaniu dodatkowo 
uwzględniono zjawisko rozszerzonego stresu mniejszościowego, w którym bierze się pod 
uwagę psychologiczne obciążenie matek związane z potencjalnym zagrożeniem poczucia 
bezpieczeństwa ich dzieci.
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Nina Ogińska-Bulik 
Uniwersytet Łódzki 

Piotr Gurowiec 
Uniwersytet Opolski 

Paulina Michalska 
Uniwersytet Łódzki

Edyta Kędra 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Wyznaczniki objawów wtórnego stresu traumatycznego 
wśród personelu medycznego

Personel medyczny to grupa zawodowa szczególnie narażona na wtórny stres trauma-
tyczny. Wśród czynników warunkujących jego występowanie wymienia się czynniki orga-
nizacyjne, związane z wykonywaną pracą oraz indywidualne właściwości jednostki. Celem 
badań było ustalenie wyznaczników wtórnego stresu traumatycznego (Secondary Trauma-
tic Stress – STS) w grupie personelu medycznego uwzględniając obciążenie zawodowe, 
satysfakcję z pracy, wsparcie społeczne oraz poznawcze przetwarzanie traumy. Analizie 
poddano wyniki uzyskane od 419 przedstawicieli personelu medycznego, tj. ratowników 
medycznych oraz personelu pielęgniarskiego. Wiek badanych mieścił się w zakresie 19-65 
lat (M=39,6; SD=11,03). W badaniach wykorzystano opracowaną na użytek badań ankietę 
zawierającą pytania o wskaźniki obciążenia pracą oraz cztery standardowe narzędzia po-
miaru, tj. Inwentarz Wtórnego Stresu Traumatycznego, Skalę Satysfakcji z Pracy, Skalę 
Wsparcia Społecznego, mierzącego cztery źródła wsparcia (przełożeni, współpracownicy, 
rodzina, znajomi) oraz Skalę Poznawczego Przetwarzania Traumy pozwalającą na ocenę 
pięciu poznawczych strategii zaradczych (pozytywna restrukturyzacja poznawcza, porów-
nywanie w dół, rozwiązanie/akceptacja, zaprzeczanie, żal). Uzyskane rezultaty wskazały, że 
głównym predyktorem objawów STS w badanej grupie personelu medycznego jest satys-
fakcja z pracy. W przewidywaniu wystąpienia objawów STS mają także udział dwie poznaw-
cze strategie radzenia sobie z traumą, tj. żal (związek dodatni) i rozwiązanie/akceptacja 
(związek ujemny). Obciążenie pracą oraz wsparcie społecznej nie pozwalają na przewidy-
wanie negatywnych konsekwencji wtórnej ekspozycji na traumę wśród personelu medycz-
nego. Ratownicy medyczni oraz personel pielęgniarski są w znacznym stopniu narażeni 
na wystąpienie wtórnych zaburzeń pourazowych. Wskazane jest zatem objęcie personelu 
medycznego oddziaływaniami mającymi na celu zapobieganie i redukcję objawów STS.
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Anna Piekacz 
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Maria Matuszkiewicz 
Uniwersytet SWPS w Warszawie

Niedojrzałość neuromotoryczna u dzieci 
z doświadczeniami traumy złożonej 

W niniejszym wystąpieniu prelegentki analizują wyniki obserwacji własnych, w jaki sposób do-
świadczenia traumatyczne mogą wpływać na procesy dojrzewania układu nerwowego. Współ-
czesne ujęcie biopsychospołeczne pokazuje wzajemny system powiązań reakcji organizmu na 
wielu płaszczyznach. Dla układu nerwowego każda substancja, czy zdarzenie które nadmiernie 
obciążają organizm może działać traumatyzująco. Doświadczenia traumatyczne mogą mieć miej-
sce w życiu prenatalnym, perinatalnym i postnatalnym (A. Shore, B. Perry, Bessel van der Kolk. 
F. Ruppert). Instytut Psychologii Neurofizjologicznej INPP (The Institute for Neuro-Physiological 
Psychology, Chester) definiuje niedojrzałość neuromotoryczną jako stałe występowanie zespołu 
odruchów pierwotnych powyżej pierwszego roku życia i brak w pełni rozwiniętych odruchów po-
sturalnych powyżej wieku 3 i pół roku. Obecność lub brak odruchów pierwotnych i posturalnych na 
kluczowych etapach rozwoju jest istotnym wskaźnikiem świadczącym o dojrzałości ośrodkowego 
układu nerwowego. Naturalne odpowiedzi motoryczne mogą zostać zakłócone poprzez: proble-
my w ciąży i porodu, infekcje bakteryjne i wirusowe z wysoką temperaturą występujące w okresie 
niemowlęctwa, liczne infekcje ucha środkowego, urazy głowy. Trauma złożona to doświadczenie 
psychofizjologiczne (pobudzenie autonomicznego układu nerwowego), obejmuje ekspozycję na 
liczne i chroniczne traumatyczne wydarzenia, często w niedostrojonym do potrzeb środowisku, 
a więc z ryzykiem pozabezpiecznego przywiązania. W psychotraumatologii podkreśla się, że 
traumatyczne doświadczenia mogą mieć wpływ na wszystkie główne procesy molekularne za-
angażowane w rozwój mózgu. Im wcześniej nastąpi uraz, tym ma większy wpływ. Powoduje to, 
że u każdego indywidualna historia skutkuje unikalnym profilem dysfunkcji. W tym ujęciu trau-
ma nie dotyczy tylko wydarzeń przekraczających możliwości poradzenia sobie, ale każdy wpływ 
silnie destabilizujący działanie organizmu. Efektem traumy złożonej może być zaburzony rozwój 
w każdej sferze – poznawczej, uwagi, percepcji, języka, ruchowy, emocjonalny, społeczny. Odruchy 
pierwotne i odruchy posturalne tworzą fundament fizycznych i funkcjonalnych zdolności do nawią-
zywania więzi i obrony. Podczas wystąpienia zaprezentowane zostaną wstępne wyniki obserwacji 
klinicznej dzieci w wieku 4-10 lat po doświadczeniach traumy złożonej, które zostały zgłoszone do 
diagnozy neurozwojowej wg procedury Sally Goddard. Zaobserwowano, iż u większości badanych 
dzieci stwierdzono występowanie niedojrzałości neuromotorycznej. Szczególnie obserwowano 
nieprawidłowości w obszarze następujących odruchów: Toniczny Odruch Błędnikowy (TOB), Asy-
metryczny Toniczny Odruch Szyjny (ATOS), odruch Moro, nieprawidłowe odruchy posturalne Amfibii 
i Stopniowego Obrotu Tułowia. Przeprowadzone obserwacje uprawniają do sformułowania hipo-
tezy roboczej, iż doświadczenia traumatyczne mogą mieć znaczenie dla integracji odruchów pier-
wotnych i rozwoju odruchów posturalnych. U dzieci po traumatycznych doświadczeniach w związku 
z ryzykiem zaburzenia dojrzewania układu nerwowego na różnych poziomach można podejrzewać 
prawdopodobieństwo występowania nieprawidłowej odruchowości.
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SYMPOZJUM 

Analiza Więzi Prenatalnej w teorii i praktyce 
oddziaływań psychoterapeutycznych, 

czyli o pomocy kobietom w ciąży i parom - 
perspektywa psychoanalityczna

Prowadzenie: Teresa Gałązka-Bazydło

Teresa Gałązka-Bazydło
Ośrodek Psychoterapii i Psychologii Klinicznej, Poznań, Polskie Towarzystwo Psychoterapii 
Psychoanalitycznej  

Wprowadzenie do Analizy Więzi Prenatalnej - perspektywa 
psychoanalityczna

Psychoanaliza i psychoterapia psychoanalityczna towarzyszy w cyklach życia człowieka, się-
gając po najwcześniejsze doświadczenia okresu prenatalnego, jak też wczesne stany umysłu. 
Węgierscy psychoanalitycy G. Hiddas i J. Raffai opracowali metodę Analizy Więzi Prenatalnej 
wspierającą przedurodzeniową więź matki z dzieckiem, pary z dzieckiem. Spędzili wiele ty-
sięcy godzin na badaniach i terapii więzi matka-płód. Dzięki tej metodzie mogli uzyskać wgląd 
w nieświadome procesy, które determinują strukturę wewnątrzmacicznego self dziecka oraz 
zmiany self matki. Procesy te wyznaczają wzór stopniowo rozwijającej i formującej się więzi 
w stworzonej przez nich wspólnie przestrzeni psychicznej. Proces wewnątrzmaciczny prowa-
dzi od fuzji matki i płodu, jedności i identyczności doświadczeń matki i płodu, braku granic aż 
do różnorodności, odmienności, czyli do rozwoju ciała płodu i jego granic ego. Odczuwanie 
płodu przez matkę, a następnie zbudowanie obrazu płodu w nieświadomości matki na pod-
stawie tego odczuwania, ma fundamentalne znaczenie dla powstawania granic ciała i granic 
ego płodu. Analiza Więzi Prenatalnej polecana jest kobietom doświadczającym lęku przed 
porodem, narażonym na depresję poporodową, doświadczającym bezsenności, innych zakłó-
ceń psychicznych, zdrowotnych, czy komplikacji w okresie ciąży oraz posiadającym bolesną 
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historię w obszarze macierzyństwa (jak poronienia, traumatyczne porody, traumy międzypo-
koleniowe). W referacie Sylwii Kuczyńskiej – Horst ,,Duchy nad kołyską – o znaczeniu przekazu 
transgeneracyjnego w Analizie Wiezi Prenatalnej” zostaną przedstawione założenia twórców 
wymienionej w tytule teorii, dotyczące możliwych źródeł zaburzeń psychicznych w okresie pło-
dowym, a także przekazu traum międzypokoleniowych mających wpływ na dostrojenie matki 
i dziecka oraz budowanie więzi w tej parze. W referacie Any Petrović—Chojnackiej ,,Dialog Mat-
ka - Embrion jako forma psychologicznego wsparcia podczas zapłodnienia metodą in-vitro” 
zostanie przedstawiona teoria niemieckiej psychoanalityczki dr. med. Ute Auhagen-Stepha-
nos, wyjaśniająca, jak przyszła matka może wspierać proces zagnieżdżenia się zarodka wobec 
naturalnie działających procesów odrzucenia immunologicznego przez ciało. Według para-
dygmatu psychoanalitycznego macica może reprezentować postać wewnętrznej matczynej 
figury i w związku z tym poprzez identyfikacje projekcyjne wpływać na zdolność do zajścia 
i utrzymania ciąży. W referacie Marzeny Witkowskiej ,,Przeszkody w komunikacji matka – dziec-
ko w Analizie Więzi Prenatalnej. Droga do dialogu” zostanie omówiony proces stawania się 
matką, przeszkody w doświadczaniu własnej podmiotowości i w doświadczeniu dziecka jako 
podmiotu oddzielnego od matki, choć rozwijającego się w łonie. Winiety kliniczne zilustrują 
szanse i znaczenie uwewnętrznienia przez kobietę w ciąży doświadczenia bycia podmiotem 
dla receptywnego obiektu – terapeuty. W referacie Agaty Buszman ,,Problematyka separacji 
a przygotowanie do porodu” zostanie przedstawiona polemika między teoriami konfliktu se-
paracyjnego M. Mahler a węgierskimi psychoanalitykami - twórcami Analizy Więzi Prenatalnej. 
Zostanie omówione, w jaki sposób przy pomocy Analizy Więzi można wspierać kobietę w cią-
ży w rozwoju jej zdolności separacyjnych, a poprzez to poczucie odrębności i cielesnego self 
u prenatalnego dziecka oraz przygotowanie do porodu. Wszystkie referaty będą ilustrowane 
winietami klinicznymi.

Sylwia Kuczyńska-Horst
Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Dobra4 w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa 
Psychiatrycznego  

Duchy nad kołyską - przekaz transgeneracyjny w Analizie 
Więzi Prenatalnej

Referat będzie poświęcony Analizie Więzi Prenatalnej - metodzie pracy z kobietą ciężarną 
oraz znaczeniu przekazów transgeneracyjnych w tym okresie. Materiał powstał w oparciu 
o doświadczenia z indywidualnej pracy z pacjentką ciężarną w gabinecie prywatnym. Jednym 
z podstawowych zadań kobiety w ciąży jest stworzenie więzi z dzieckiem. Nie dla każdej matki 
to zadanie okazuje się możliwe do zrealizowania. Podczas swojej wieloletniej praktyki klinicznej 
spotkałam wiele ciężarnych kobiet, które zmagały się z lękiem przed bliskością i zależnością, 
czy miały za sobą doświadczenie traumy okołoporodowej, zarówno na poziomie mentalnym, 
emocjonalnym, jak i cielesnym. Z pomocą tym kobietom przychodzi Analiza Więzi Prenatalnej. 
Ojcami tej metody są psychiatra i psychoanalityk Dr. György Hidas oraz psycholog Dr. Jenő 
Raffai, którzy w oparciu o własne doświadczenie kliniczne doszli do wniosku, że wiele zaburzeń 
psychicznych ma swoje korzenie w traumach, do których dochodzi wewnątrz macicy, w życiu 
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płodowym. W tej płodowej przestrzeni znajdują się również nasze najwcześniejsze doświad-
czenia relacyjne, zarówno te dobre, jak i te złe, w których zawarte są także doświadczenia re-
lacyjne naszych przodków. Kobieta ciężarna, a więc i dziecko, może zetknąć się również z tran-
sgeneracyjnymi, odziedziczonymi traumami i negatywnymi wzorcami, które mają swoje źródło 
w poprzednich pokoleniach i których początki sięgają dalekiej przeszłości. To obciążenie może 
zakłócić dostrojenie się matki do dziecka i utrudniać jej tworzenie więzi z nim. György Hidas 
i Jenő Raffai chcąc zapobiec traumatyzacji kolejnych pokoleń, w oparciu o podstawy psycho-
analityczne, stworzyli Analizę Więzi Prenatalnej - metodę profilaktyki mającą na celu zbliżenie 
emocjonalne matki do dziecka oraz doświadczenia głębokiego macierzyńskiego dostrojenia 
do niego, co sprzyja wzmocnieniu matczynych kompetencji. Z kolei w przypadku dziecka te 
emocjonalne doświadczanie matki mają głęboki wpływ na życie, jakiego doświadcza w macicy, 
jego rozwój i dobrostan. Poruszana tematyka będzie ilustrowana winietami klinicznymi.

Ana Petrović-Chojnacka
Prywatny Gabinet Psychoterapii, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, Instytut 
Studiów Psychoanalitycznych im. H. Segal  

Dialog Matka - Embrion jako forma psychologicznego 
wsparcia podczas zapłodnienia metodą in-vitro

Niemiecka psychoanalityczka dr. med. Ute Auhagen-Stephanos, pracując z kobietami boryka-
jącymi się z trudnościami z zajściem w ciążę, zmodyfikowała metodę Analizy Więzi Prenatalnej 
uwzględniając jeszcze wcześniejszy etap przed poczęciem i zaproponowała metodę Dialogu 
Matka – Embrion (MED - Mother – Embryo Dialogue). Technika pracy opiera się na „dialogu” mie-
dzy przyszłą matką, jej narządami rodnymi i embrionem. Przyszła matka „dialogując” wspiera 
proces zagnieżdżenia się zarodka wobec naturalnie działających procesów odrzucenia immu-
nologicznego przez ciało matki. Praca za pomocą Dialogu Matka-Embrion wzmacnia poten-
cjalną płodność osób korzystających z technik wspomaganego rozrodu oraz tworzy podwaliny 
pod budowanie więzi psychologicznej poprzez mówienie i oczekiwanie na dziecko na pogłę-
bionym emocjonalnie poziomie. W niniejszym referacie skupię się na rozwinięciu teoretycz-
nych podstaw Dialogu Matka – Embrion. Tworzenie się przestrzeni wewnętrznej dla dziecka 
na poziomie psychicznym, jak i fizycznym ściśle jest związane z możliwością przyjęcia je do 
macicy. W związku z tym istnieje konieczność doświadczenia macicy jako dobrej i przyjmu-
jącej przestrzeni wewnętrznej. Macica może reprezentować postać wewnętrznej matczynej 
figury i w związku z tym poprzez identyfikacje projekcyjne wpływać na zdolność do zajścia 
i utrzymania ciąży. Wyżej wymieniona technika pracy pozwala uzyskać łatwiejszy dostęp do 
kluczowych nieświadomych fantazji pochodzących nawet z okresu samego poczęcia, życia 
płodowego bądź momentu porodu przyszłej matki. Zilustruję winietą kliniczną, w jaki sposób 
zidentyfikowanie oraz praca psychoterapeutyczna nad nieświadomą projekcją pomaga uwolnić 
przestrzeń wewnątrzmaciczną oraz przygotować ją do miłosnego przyjęcia dziecka ułatwia-
jąc proces zagnieżdżenia zarodka podczas transferu. Zebrany przeze mnie materiał pochodzi 
z indywidualnej psychoterapii pacjentów.
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Marzena Witkowska
Ośrodek Psychoterapii Sensum Radość Warszawa, Prywatny Gabinet Psychoterapii Warszawa, 
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej  

Przeszkody w komunikacji matka – dziecko w Analizie 
Więzi Prenatalnej. Droga do dialogu

Referat dotyczy trudności w zastosowaniu metody dialogu matka - dziecko w Analizie 
Więzi Prenatalnej w przypadku niektórych matek oraz możliwości przezwyciężania tych 
trudności w pracy terapeutycznej. Teoria Analizy Więzi Prenatalnej zakłada, że spo-
dziewający się dziecka rodzice mogą w jakiś sposób odczytać jego potrzeby i w mia-
rę możliwości je zaspokoić. Mówi o odrębnych podmiotach, które posiadają narzędzie 
komunikacji. Budowanie tej komunikacji w okresie ciąży przygotowuje do bycia rodzi-
cem. Niniejszy referat odnosi się do pracy terapeutycznej z ciężarnymi matkami, pracy 
pomagającej w doświadczaniu własnej podmiotowości i w doświadczeniu dziecka jako 
podmiotu oddzielnego od matki, choć rozwijającego się w jej łonie. Wiele ciężarnych 
kobiet nie wyobraża sobie, że może zwracać się do swojego dziecka, jak do istniejące-
go, doświadczającego podmiotu. Bywa, że wydaje im się to śmieszne, niepoważne. Albo 
też zaabsorbowanie przeżywanymi problemami, które dotyczą bieżących spraw osobi-
stych, w tym trudna relacja z ojcem dziecka, nieprzeżyta żałoba, komplikacje zdrowotne, 
kieruje ich uwagę na siebie i czyni mało dostępnymi dla dziecka. Kobiety, które same 
nie rozwinęły dostatecznie poczucia własnej podmiotowości natrafiają na przeszkody 
w odnoszeniu się do dziecka jako odrębnej mającej własne doświadczenie jednostki. Ele-
mentem utrudniającym rozwój podmiotowości jest doświadczanie pomieszania w relacji 
z własną matką. W pracy z tymi kobietami droga do dialogu z dzieckiem prowadzi przez 
doświadczenie bycia podmiotem dla receptywnego obiektu - terapeuty, doświadczenie 
odzwierciedlenia i rozumienia w relacji terapeutycznej. Referat będzie ilustrowany wi-
nietami z pracy klinicznej.

Agata Buszman
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej  

Problematyka separacji a przygotowanie do porodu

Margaret Mahler – węgierska psychoanalityczka – stworzyła w latach 70-tych teorię 
rozwoju psychicznego zakładającą, że rozwój człowieka przebiega stadialnie i zależy 
głównie od emocjonalnej relacji z matką. Mahler po okresie symbiozy dziecka z matką 
wyróżniła stadium separacji – indywiduacji, czyli różnicowania, tworzenia granic w relacji 
dziecko - matka. Proces separacji rozpoczyna się według Mahler około 6. miesiąca życia 
dziecka. Jednak – jak podkreśla psychoanalityk Antonino Ferro: „Model to coś, dzięki 
czemu zyskujemy tymczasowy ogląd obserwowanego zjawiska. Aby model był płodny, 
musi być przemijający”. Węgierscy psychoanalitycy - Raffai i Hidas – tworząc w latach 
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90tych XX wieku koncepcję Analizy Więzi Prenatalnej – umiejscowili rozpoczęcie procesu 
separacji już w okresie prenatalnym. Wydaje się to ważnym krokiem, jako że prenatalne 
dziecko i jego matkę nieuchronnie czeka poród – pierwsza separacja, która niewątpliwie 
odbywa się nie tylko na poziomie fizycznym, ale również psychicznym. W nawiązaniu do 
teorii Raffai i Hidasa oraz na bazie winiet klinicznych zostanie omówione, w jaki sposób 
przy pomocy Analizy Więzi można wspierać kobietę w ciąży w rozwoju jej zdolności se-
paracyjnych, a poprzez to poczucie odrębności i cielesnego self u prenatalnego dziecka. 
Analiza Więzi Prenatalnej ukierunkowana jest - między innymi - na rozpoznanie przez 
matkę odrębności dziecka. Ponadto ostatni etap Analizy Więzi polega na przygotowaniu 
kobiety i dziecka do porodu od strony psychologicznej.
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13 
SYMPOZJUM 

Rola mentalizacji w wyjaśnianiu zdrowia 
i zaburzeń

Prowadzenie: Dominika Górska

Monika Jańczak
Emilia Soroko
Dominika Górska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

Obronność i mentalizacja w odpowiedzi na bodziec 
emocjonalno-relacyjny u osób z organizacją osobowości 
borderline

Mimo 20 lat badań nad mentalizowaniem osób borderline nadal nie do końca wiemy, 
jakie mechanizmy są odpowiedzialne za zmienność poziomu mentalizacji u osób z tej 
grupy - wyniki badań wciąż są niejednoznaczne. Celem prezentowanych badań jest po-
szerzenie szeroko dyskutowanych w literaturze modeli typu „borderline – mentalizacja” 
o rolę obronności w ujawnianiu się zdolności do mentalizowania. Osoby badane: 69 osób 
z organizacją borderline i 71 osób z grupy kontrolnej. W obu grupach porównawczych 
przeważały kobiety ze średnim wykształceniem. Metoda: The Borderline Personality 
Inventory (Leichsenring, 1999); Experiences in Close Relationships – Relationship Struc-
tures (Fraley i in., 2011); The Metacognition Assessment Scale-Revised (MAS, Carcione 
i in., 2010); Skala obronności ogólnej (Soroko, 2014). Wyniki: Badane grupy nie różnią 
się pod względem zdolności do mentalizacji, natomiast osoby z organizacją osobowo-
ści borderline prezentują wyższy poziom obronności w odpowiedzi na zagrażający bo-
dziec niż osoby z grupy kontrolnej. Analiza kowariancji wskazuje jednak, że po usunięciu 
wpływu obronności ujawniają się różnice międzygrupowe w zakresie mentalizacji. Ana-
liza mediacji wskazuje na pośredniczącą rolę obronności w relacji między mentalizacją 
a cechami borderline. Wnioski: Rozpatrywanie poziomu mentalizacji bez uwzględnienia 
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procesów obronnych zaangażowanych w odpowiedź na relacyjny bodziec pobudzający do 
mentalizowania prowadzi do pominięcia pewnych ważnych właściwości funkcjonowania 
osób z patologiczną strukturą osobowości. Okazuje się, że siła uruchamianego procesu 
obronnego ma znaczenie dla funkcjonowania w zakresie mentalizacji u osób z tej grupy.

Małgorzata Gambin
Małgorzata Woźniak-Prus
Uniwersytet Warszawski  

Związki jakości więzi emocjonalnej w relacji z matką 
i ojcem z różnymi aspektami zdolności do mentalizacji 
u adolescentów

Zarówno teoria P. Fonagy’ego, jak i szereg badań wskazuje na to, że zdolności do menta-
lizacji kształtują się w ramach bliskiej relacji z opiekunami, jednak nadal rzadko uwzględ-
niana jest w badaniach jakość więzi emocjonalnej oddzielnie w relacji z matką i ojcem. 
Niewiele badań dotyczących tej tematyki przeprowadzanych jest w grupie adolescentów. 
Jednym z celów prezentowanych projektów badawczych było zbadanie związków różnych 
aspektów zdolności do mentalizacji z jakością więzi emocjonalnej w relacji z matką i oj-
cem. W pierwszym badaniu przeprowadzonym w szkołach średnich wzięło udział 530 
nastolatków w wieku 15-18 lat, którzy wypełnili Kwestionariusz Funkcjonowania Reflek-
syjnego RFQ i Skalę Ufności Więzi. Wyniki badań pokazały, że wyłącznie poziom ufno-
ści więzi emocjonalnej z ojcem jest istotnym predyktorem zdolności do mentalizacji. 
W drugim badaniu przeprowadzonym za pomocą panelu internetowego wzięło udział 371 
adolescentów w wieku 16-18 lat. Wykorzystano następujące narzędzia badawcze: Kwe-
stionariusz ECR-RS, Test poznania społecznego MASC, Test Dziwnych Historyjek, Kwe-
stionariusz Funkcjonowania Refleksyjnego oraz podskalę Przyjmowanie Perspektywy 
ze Skali Wrażliwości Empatycznej. Wyższy poziom lęku w relacji z matką i ojcem wiązał 
się z niższym poziomem zdolności do mentalizacji mierzonym testami wykonaniowymi: 
testem MASC oraz testem Historyjki. Wyższy poziom unikania w relacji z matką wiązał 
się z niższymi zdolnościami do mentalizacji ocenianymi subiektywnie za pomocą kwe-
stionariuszy. Jednak, niezgodnie z przewidywaniami, wyższy poziom unikania w relacji 
z ojcem był związany z wyższym poziomem zdolności do mentalizacji mierzonej testem 
MASC. Siła wszystkich omówionych wyżej zależności była słaba. Omówione zostaną 
wnioski z prezentowanych badań dla praktyki klinicznej oraz wskazane zostaną kierunki 
dalszych badań.
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Dobrochna Kopeć
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Szpital Kliniczny im. K. Jonschera UM im K. Marcinowskiego 
w Poznaniu

Aleksandra Jasielska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

Mentalizowanie, kompetencje werbalne i twórczość 
emocjonalna u osób z organizacją osobowości borderline 
i wyższą

Celem badania było zbadanie różnicy w zdolności do mentalizowania między osobami 
o poziomie organizacji borderline i osobami o wyższej niż borderline organizacji osobo-
wości, jak również związków między mentalizowaniem, kompetencjami werbalnymi oraz 
twórczością emocjonalną oraz sprawdzenie, czy związki te przyjmują taki sam rozkład 
w grupie klinicznej i kontrolnej. W badaniach prowadzonych przez Internet przebadano 
24 osoby z grupy klinicznej i 24 z grupy kontrolnej za pomocą kwestionariuszy Zaburzenie 
Osobowości Borderline (ZOB), Inwentarz Twórczości Emocjonalnej (ECI), Skala Stanów 
Mentalnych (MST) oraz Testu Rozumienia Słów w wersji standardowej (TRS-S). Badania 
wykazały istotnie statystycznie różnice w zdolności do mentalizowania między grupą 
kliniczną a kontrolną oraz w stylach mentalizowania przejawianych przez obie grupy. 
Wykazały również związek między mentalizowaniem a twórczością emocjonalną i ich 
wymiarami. Związki te przyjęły odmienny obraz w grupie klinicznej i kontrolnej. Badania 
nie wykazały związków między mentalizowaniem a kompetencjami werbalnymi. Prze-
prowadzono dodatkowe analizy ilościowe, które wykazały związki między głębokością 
patologii osobowości a mentalizowaniem oraz twórczością emocjonalną. Dokonano rów-
nież analizy jakościowej materiału werbalnego wygenerowanego przez osoby badane 
w odpowiedzi na bodziec aktywizujący system przywiązania w MST. Analiza nie wykaza-
ła istotnych statystycznie różnic w liczbie słów użytych w opowiadaniach przez osoby 
badane w grupie klinicznej oraz kontrolnej, ani w wydźwięku opowiadań, zbadanym za 
pomocą programu CLARIN-PL.
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Małgorzata Woźniak-Prus
Małgorzata Gambin
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego 

Andrzej Cudo
Instytut Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

Adaptacja Kwestionariusza Funkcjonowania 
Refleksyjnego (RFQ-8) jako miary zdolności 
mentalizacyjnych – wnioski z badań i implikacje 
praktyczne

Pojęcie funkcjonowania refleksyjnego zostało wprowadzone przez Petera Fonagy w jego 
koncepcji mentalizacji w celu jej operacjonalizacji. Zdefiniowane jest jako zdolność do 
reflektowania nad stanami mentalnymi zarówno własnymi, jak i innych osób. Zdolność 
ta umożliwia zatem rozumienie zdarzeń społecznych, przewidywanie zachowań zarówno 
własnych, jak i innych ludzi oraz budowanie bliskich relacji. Deficyty w tym obszarze są 
związane z zaburzeniami osobowości, czy objawami psychopatologicznymi innych zabu-
rzeń o charakterze emocjonalnym. W Polsce brakuje narzędzi do badania mentalizacji 
u osób dorosłych, czy adolescentów. Celem prezentowanego badania była w związku 
z tym ocena własności psychometrycznych polskiej adaptacji Kwestionariusza Funk-
cjonowania Refleksyjnego (RFQ-8) autorstwa Fonagy’ego z zespołem (2016). Narzędzie 
to składa się z dwóch podskali mierzących pewność i niepewność stanów mentalnych. 
Analiza obejmowała ocenę zarówno struktury czynnikowej, jak i rzetelności kwestio-
nariusza. W oparciu o wyniki wcześniejszych badań analizowane były związki funkcjo-
nowania refleksyjnego z trudnościami w regulacji emocji, jakością więzi, zaburzeniami 
osobowości borderline, jak i ogólnym stanem zdrowia psychicznego. W badaniu uczest-
niczyło 538 osób w wieku 17-50 lat będących studentami różnych uczelni warszawskich. 
Wykorzystano następujące narzędzia: Skala Trudności w Regulacji Emocji (DERS), Kwe-
stionariusz Doświadczeń w Bliskich Związkach (ECR-RS), Kwestionariusz Osobowości 
Borderline (BPI) oraz Kwestionariusz Oceny Zdrowia Psychicznego (GHQ – 24). Zarówno 
wyniki eksploracyjnej, jak i konfirmacyjnej analizy czynnikowej wskazują, że polska wersja 
kwestionariusza RFQ-8 ma jednoczynnikową strukturę. Z analizy trafności narzędzia wy-
nika, że służyć ono może do oceny niepewności stanów mentalnych. Wydaje się zatem, 
że kwestionariusz może mieć zastosowanie kliniczne, choć w ograniczonym zakresie. 
Otrzymane wyniki nie są spójne z większością badań adaptacyjnych przeprowadzonych 
w innych krajach.
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14 
SYMPOZJUM 

Diagnoza i terapia neuropsychologiczna osób 
z dysfunkcją ośrodkowego układu nerwowego

Prowadzenie: Natalia Nowaczyk

Maria Pąchalska 
Katedra Neuropsychologii i Neurorehabilitacji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego   

NeuroCOVID-19: nowe podejścia do diagnozy i terapii

Od czasu pierwszego potwierdzonego przypadku w Wuhan w Chinach 31 grudnia 2019 r., 
nowy koronawirus (SARS-CoV-2) szybko się rozprzestrzenił, zarażając do końca września 
2021 r. 235 milionów ludzi. Od tego pierwszego wykrycia badania wykazały, że osoby 
zarażone SARS-CoV-2, które przebyły COVID-19, mogą cierpieć nie tylko na problemy 
związane z oddychaniem i innymi narządami, ale także na zaburzenia neurologiczne, neu-
ropsychologiczne i psychiczne. Dla tych zaburzeń uczeni utworzyli nazwę neuroCOVID-19. 
W referacie przedstawię problem odległych neuropsychologicznych skutków neuroCO-
VID-19, który jest podejmowany w ostatnim czasie przez autorów najważniejszych cza-
sopism medycznych. Najczęściej zadawane są trzy główne pytania: 1. Jaka jest etiologia 
i patomechanizm objawów neuropsychologicznych wywołanych zakażeniem SARS-CoV-2 
i jakie są rokowania? 2. Które ze zgłaszanych objawów należy uznać za patognomoniczne 
i jakie jest ich znaczenie? 3. Co klinicyści mogą teraz zrobić dla swoich pacjentów, kiedy 
na powyższe dwa pytania nie ma jeszcze dostatecznie pewnych odpowiedzi potwier-
dzonych badaniami kohortowymi? Wśród wielu propozycji diagnozy i neuroterapii ofe-
rowanych na świecie szczególnie obiecujące są nowe neurotechnologie wykorzystujące 
diagnostykę opartą na neuromarkerach pozwalającą na ocenę pracy mózgu w milise-
kundach oraz wyznaczenie protokołów neuroterapii z wykorzystaniem neurofeedbacku, 
przezczaszkowej stymulacji stałym prądem elektrycznym (tDCS) oraz przezczaszkowej 
stymulacji magnetycznej (rTMS). Na zakończenie zaprezentuję przykłady stosowania 
takiego podejścia diagnostyczno-terapeutycznego.
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Ewa Małgorzata Szepietowska 
Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, Instytut Psychologii UMCS   

Rezerwa poznawcza a funkcje wykonawcze: wstępne 
badania dorosłych Polaków

Rezerwa poznawcza (CR – cognitive reserve) to efekt aktywności człowieka na prze-
strzeni jego życia. Jest ona budowana od wczesnych lat rozwoju i może być wzmacnia-
na w późnych etapach życia. Dane z badań wskazują, że wyższy poziom CR determinuje 
zdolność do tolerowania procesu starzenia się mózgu lub rozwijającej się jego patologii. 
Z tego powodu objawy kliniczne lub powiązane z wiekiem zmiany sprawności poznawczej 
nie przyjmują takiego nasilenia, jakiego można by się spodziewać. Szczególną uwagę 
kieruje się na funkcje wykonawcze, których wyższa sprawność wydaje się być najważ-
niejszym efektem lub też elementem CR. Zrealizowano dwukrotne badania 60 dorosłych 
Polaków (wiek 40+; w grupie dominowały kobiety 76.7%). Za wskaźnik CR przyjęto wynik 
uzyskany w kwestionariuszu samoopisu aktywności podejmowanej w trakcie życia; za 
zmienne zależne uznano wyniki otrzymane w pomiarze podłużnym w technikach oce-
niających nastrój (BDI II), funkcje poznawcze, w tym wykonawcze (m.in. MoCA, TMT A i B, 
Zoo test z baterii BADS i inne) oraz w metodach dotyczących subiektywnego poczucia 
sprawności poznawczej (DEX-S, PRMQ). Uwzględniając dane samoopisowe dotyczące 
aktywności życiowej wyodrębniono 2 grupy respondentów: o wyższym i niższym pozio-
mie CR. Grupy porównano pod względem wyników uzyskanych w I i II pomiarze (analiza 
wariancji dla pomiarów powtarzanych dla danych zależnych). Osoby legitymujące się 
wyższym poziomem CR, niezależnie od etapu pomiaru, popełniały mniej błędów w wy-
branych zadaniach oraz uzyskiwały wyższe rezultaty w części testów. Wnioski. Wyższy 
poziom rezerwy jest związany z wyższymi wyjściowymi kompetencjami kognitywnymi 
i pozwala utrzymywać ich sprawność na wyższym poziomie w krótkiej perspektywie cza-
su. Wyniki będą dyskutowane.

Izabela Kaczmarek 
Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu   

Myślenie kliniczne i doświadczenie kliniczne – a co to 
takiego? Czyli o konceptualizacji pacjenta w praktyce 
neuropsychologicznej – analiza przypadku

Neuropsychologia mimo ugruntowanych i ciągle rozbudowywanych podstaw teoretycz-
nych jest dziedziną praktyczną i odnosi się do badania związków „mózg – zachowanie” 
w różnych populacjach pacjentów, przede wszystkim z chorobami ośrodkowego układu 
nerwowego. „Praktykowanie” neuropsychologii wymaga wiedzy z obszarów m.in. psy-
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chologii, neurobiologii, neurologii, czy psychiatrii. W jaki sposób jednak korzystać z tej 
wiedzy? Jak wygląda konceptualizacja problemu pacjenta oraz diagnoza różnicowa? Jaki 
dobrać test diagnostyczny? W czym pomaga doświadczenie kliniczne? Na te i wiele in-
nych pytań (które rodzą się w dynamicznym procesie diagnozy) pozwoli odpowiedzieć 
analiza tzw. „trudnego” przypadku. Prezentacja będzie miała charakter gry, w której słu-
chacze będą mogli aktywnie uczestniczyć i razem z prowadzącym wspólnie „naśladować” 
proces myślenia klinicznego.

Natalia Nowaczyk
Lidia Cierpiałkowska
Wydział Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu   

Struktura temperamentu jako moderator relacji mózg 
− poznanie oraz wizualizacja neuropsychologicznego 
modelu zmian mózgu u mężczyzn z zaburzeniem używania 
alkoholu – wyniki badań własnych 

Przyjęta w niniejszym badaniu perspektywa neuropsychologiczna opiera się na zało-
żeniach mikrogenetycznej teorii objawu (Brown, 2018; Brown, Pąchalska, 2003). Jedno 
z głównych założeń dotyczy procesu powstawania objawu oraz jego zmienności w czasie. 
Natomiast, strukturę temperamentu u mężczyzn z zaburzeniem używania alkoholu roz-
patrywano w ramach regulacyjnej teorii temperamentu Jana Strelau. W okresie od wrze-
śnia 2018 roku do września 2019 roku zbadano 103 mężczyzn z zaburzeniem używania al-
koholu, których charakteryzowały: czas nadużywania alkoholu oraz głębokość zaburzeń 
używania alkoholu mierzona skalą MAST. W badaniu neuropsychologicznym do pomiaru 
procesów pamięci i uczenia zastosowano Kalifornijski Test Uczenia się Językowego 
i Diagnozowanie Uszkodzeń Mózgu, a do pomiaru temperamentu Kwestionariusz Tem-
peramentu FCZ-KT(R). Badanie neuroobrazowe wykonano za pomocą dwóch skanerów: 
1.5T (GE Healthcare Optima MR360) i 3T (Philips Intera Achieva). Uzyskano sekwencje 
T1-zależne, których analizę przeprowadzono za pomocą programów FSL v6.0 oraz ANTs. 
Wśród mężczyzn z zaburzeniem używania alkoholu o niezharmonizowanej strukturze 
temperamentu zaobserwowano silniejszą zależność między zanikiem podkorowym lub 
korowo-podkorowym mózgu a obniżoną sprawnością pamięci i uczenia oraz obniżonym 
ogólnym poziomem funkcji poznawczych. W neuropsychologicznym modelu poalkoho-
lowych zmian mózgu odnotowano istotne efekty między czasem nadużywania alkoholu, 
głębokością zaburzenia używania alkoholu, zwiększoną objętością układu komorowego 
a trudnościami w utrwalaniu informacji werbalnych w pamięci długoterminowej. Bada-
nia wskazują na moderującą rolę struktury temperamentu w obrazie klinicznym funk-
cji poznawczych u mężczyzn z zaburzeniem używania alkoholu o różnym rodzaju zmian 
strukturalnych mózgu. Natomiast mikrogenetyczna teoria objawu umożliwia pełniejsze 
wyjaśnienie neuropsychologicznego mechanizmu poalkoholowych zmian mózgu.
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Uniwersytet Śląski
Technicenter Sp. z o.o.

Mateusz Blukacz
Uniwersytet Śląski

Karolina Łopata
Technicenter Sp. z o.o.

Tomasz Jastrząb
Technicenter Sp. z o.o.
Politechnika Śląska  

Skuteczność nowego oprogramowania do 
spersonalizowanej rehabilitacji neuropsychologicznej 
ProjektNeuro 

Celem prezentacji jest przedstawienie wyników badań klinicznych dotyczących wery-
fikacji skuteczności nowego programu do spersonalizowanej rehabilitacji neuropsy-
chologicznej ProjektNeuro w grupie pacjentów po udarze mózgu. Program składa się 
z 4 modułów opartych o podstawy teorii mikrogenetycznej: Uwaga, Pamięć, Zdolności 
Wzrokowo-Przestrzenne, Funkcje Wykonawcze. Zawiera ćwiczenia o adaptatywnie 
stopniowalnym poziomie trudności, dopasowane do poziomu wyjściowego pacjenta, 
osadzone treściowo w codziennych sytuacjach życiowych. Narzędzie skierowane jest 
na tablety zapewniając większą dostępność dla pacjentów leżących, niż oprogramowanie 
desktopowe oraz posiada wysoką wartość ekologiczną dostosowaną do osób starszych. 
Grupa 21 pacjentów poudarowych (11 kobiet) w wieku od 44 do 80 lat (med=68 lat; IQR=15 
lat) poddana została trwającej 2 tygodnie serii treningów neuropoznaczych przy użyciu 
aplikacji ProjektNeuro (4 razy w tygodniu po 30 min). Badani byli kwalifikowani do jed-
nego z czterech modułów zależnie od dominującego deficytu. Efektywność rehabilitacji 
neuropsychologicznej oceniana była poprzez porównanie wyników pre- i posttestu w po-
staci testów lub wybranych podskal RBANS, WAIS-R, MoCA, CTT i TUS. Uzyskano wyniki 
wskazujące na poprawę wyniku ogólnego MoCA z med=23,0 pkt w preteście (IQR=6; 13-28 
pkt) do med=25,0 pkt w postteście (IQR=7; 16-30 pkt; p < 0,005), a wzrost surowego wy-
niku zaobserwowano u 16 osób (76%). Poprawę wykryto także w wykonaniu CTT (wersja 
A, p&amp;lt;0,01; wzrost u 13 osób, 62%), w RBANS (Lista słów odtwarzanie, p < 0,001; 
wzrost u 15 osób, 71%; Kopiowanie figury, p < 0,01; 14 osób, 67%; Odpamiętanie figury, 
p < 0,05; 12 osób, 57%; Orientacja linii, p < 0,05; 14 osób 67%) oraz WAIS-R (Klocki, p < 
0,01, 13 osób, 65%; Arytmetyka, p < 0,005; 9 osób, 50%). Wyniki wskazują na obiecującą 
efektywność programu.
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16 
SYMPOZJUM 

Analiza transakcyjna w teorii i praktyce

Prowadzenie: Izabella Bobrowska

Nadia Kruszyńska 
Pracownia Psychologii Klinicznej w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu  

Magdalena Wiśniewska 

Spojrzenie Analizy Transakcyjnej na temat tożsamości 
i orientacji seksualnej - przegląd literatury

Orientacja seksualna, której przykładem jest homoseksualność, to temat poruszany 
przez Analityków Transakcyjnych już od wczesnych etapów pracy Erica Berne’a, jednak 
w stopniu bardzo ograniczonym. Kiedy powstawała AT, homoseksualność była leczona 
jako jednostka kliniczna. Berne postrzegał ją w kategorii skryptu, nadając jej tym samym 
wymiar patologiczny. Od tego czasu zmienił się kontekst społeczny i prawny mniejszości 
seksualnych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Obecnie jest to jedna z orientacji seksu-
alnych i nie spełnia kryteriów zaburzenia. Równocześnie zagadnienia LGBT nadal budzą 
wiele kontrowersji i uprzedzeń. Tematy tożsamości, seksualności i relacji stanowią ważny 
obszar pracy psychoterapeutów. Dlatego przedstawienie przeglądu koncepcji AT w tym 
zakresie ma istotne znaczenie dla praktyki terapeutycznej. Celem wystąpienia jest ana-
liza wybranych modeli AT wyjaśniających zagadnienia tożsamości, orientacji seksualnej, 
jak również homofobii, oraz prezentacja ewolucji konceptualizacji pojęć LGBT w ramach 
tej teorii od pierwotnych założeń do obecnego stanu sztuki.
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Filip Zaręba
Centrum Analizy Transakcyjnej w Poznaniu  

Przejawy i znaczenie kontaminacji w psychoterapii 

Analiza Transakcyjna jest teorią osobowości i systemem psychoterapii ukierunkowanej 
na osobisty rozwój i osobistą zmianę (Vann Joines, Ian Stewart, 2016). Teoria osobowości 
w ujęciu analizy transakcyjnej opiera się na strukturalnym modelu trzech stanów Ja, 
który tworzy się w relacji jednostki z jej środowiskiem rozwoju. Optymalne funkcjono-
wanie psychospołeczne zależy od swobodnego dostępu do każdego z trzech stanów Ja: 
Rodzica, Dorosłego i Dziecka. Ponadto możliwość wyodrębnienia jasnych granic między 
nimi jest warunkiem integralności Dorosłego, kluczowej dla orientowania się w rzeczy-
wistości wewnętrznej i zewnętrznej, stanowiącej również podstawę autonomii. Autor 
koncepcji, Eric Berne (1975), zidentyfikował kilka typów patologii stanów Ja w różny spo-
sób przekładających się na ograniczenia w funkcjonowaniu. Kiedy Dorosły nie koryguje 
w kontakcie z rzeczywistością zapisów Rodzica i/lub Dziecka nabytych w toku indywi-
dualnych doświadczeń, zachodzi kontaminacja Dorosłego, na której skoncentrowane 
będzie niniejsze wystąpienie. Rozpoznawanie kontaminacji ma duże znaczenie w terapii, 
ponieważ pomaga rozumieć aktualną fenomenologiczną rzeczywistość pacjenta i jej po-
wiązania z jego historią. Omówione zostaną przejawy kontaminacji, również w relacji te-
rapeutycznej, a także ich typy, wyjaśniające jak odbiór tego, co „tu i teraz” jest zakłócany 
usztywnionymi przekonaniami i/lub wzorcami reagowania emocjonalnego. Rozróżnia-
nie typów kontaminacji dostarcza wskazówek odnośnie etiologii trudności pacjenta, co 
pomaga w ukierunkowaniu interwencji terapeutycznych. Identyfikowanie kontaminacji 
i adekwatne do ich typu reakcje terapeuty sprzyjają poczuciu pacjenta, że jest rozumiany 
w swojej subiektywności, a praca nad zrozumieniem ich źródeł w osobistym doświad-
czeniu przynosi mu korzyści np. poprzez poszerzenie dostępu do opcji rozwiązywania 
trudności, czy modyfikowania własnej reakcji.

Izabella Bobrowska
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Centrum Analizy Transakcyjnej w Poznaniu 

Oparty na dowodach empirycznych model konceptualny 
analizy transakcyjnej autorstwa Joela Vos’a i Biljany van Rijn 

Od początku istnienia koncepcji na temat analizy transakcyjnej opublikowano prawie 
50 tysięcy tekstów obejmujących podręczniki, artykuły teoretyczne i osobiste perspek-
tywy praktyków. Jest praktykowana na całym świecie, w kilkudziesięciu krajach, dwie 
główne organizacje patronackie zrzeszają aktualnie 10 tysięcy członków praktykujących 
nie tylko w dziedzinie psychoterapii. Zarazem, mimo skali rozwoju i stosowania, analiza 
transakcyjna nie była systematycznie badana pod kątem sprawdzenia empirycznej efek-
tywności i skuteczności teorii i praktyki. W ostatnich dwóch dekadach środowisko ana-
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lizy transakcyjnej, stymulowane rosnącym wpływem modelu evidence-based practice 
na uwarunkowania prowadzenia teorii i rozwój modalności terapeutycznych, podejmuje 
działania na rzecz wypełnienia tej luki. Włącza się w dyskurs nad znaczeniem, filozofią 
i metodologią badań, a także podejmuje wysiłki badawcze zmierzające do sprawdzenia 
trafności kluczowych przesłanek teoretycznych, jak i efektywności oddziaływań terapeu-
tycznych. Analiza transakcyjna rozwijała się głównie poza systemami uniwersyteckimi, 
w obrębie tradycji humanistyczno-psychoanalitycznych, co przekłada się na aktualne 
zróżnicowanie podejść autorów i badaczy: od zorientowanych statystycznie, obiektyw-
nie, do ukierunkowanych na nadawaniu znaczenia, subiektywnych. Niniejszy referat ma 
na celu zaprezentowanie przedsięwzięcia badawczego, którego rezultatem jest oparty na 
dowodach empirycznych model konceptualny analizy transakcyjnej. Dwoje badaczy, Joel 
Vos i Biljana van Rijn (2021), wyłoniło model na podstawie złożonego procesu badaw-
czego obejmującego systematyczny przegląd praktyki psychoterapeutów pracujących 
w nurcie analizy transakcyjnej oraz szczegółową i wszechstronną weryfikację dowodów 
dostarczonych przez badania. Autorzy wskazują również kierunki dalszych badań, uży-
tecznych dla pogłębienia rozumienia mechanizmów zmian zachodzących w terapii pro-
wadzonej w nurcie analizy transakcyjnej.

Piotr Przybylski 
Uniwersytet Zielonogórski
Centrum Analizy Transakcyjnej w Poznaniu  

Specyfika kontraktu trójstronnego w pracy 
terapeutycznej z adolescentem i jego rodzicami 

Psychoterapeuta i pacjent mogą zawrzeć kontrakt, którego przedmiot odnosi się wyłącznie 
do relacji pomiędzy nimi (kontrakt dwustronny). Jeśli jednak ich ustalenia zakładają udział 
osób trzecich np. rodziców, konieczne jest zawarcie kontraktu trójstronnego. Wiedza 
i praktyka kliniczna wskazuje na wiele istotnych kwestii, które należy uwzględnić w przy-
padku kontraktu dwustronnego, znacznie mniej wiemy o istocie kontraktu trójstronnego. 
Szczególnej uwagi wymaga sytuacja ustalenia kontraktu między rodzicami, adolescen-
tem i terapeutą. Celem wystąpienia jest omówienie klasycznej koncepcji kontraktu Erika 
Berne’a (1966) oraz kontraktu trójstronnego Fanity English (1975; Hay, 2012) z perspektywy 
założeń analizy transakcyjnej. W klasycznej koncepcji AT zakłada się, że kontrakt to poro-
zumienie zawarte między Dorosłym (D2) i Rodzicem (R2) psychoterapeuty a Dorosłym (D2) 
i Rodzicem (R2) pacjenta, wspierane przez Dziecko (Dz2), sformułowane językiem dosto-
sowanym do możliwości pacjenta. Cele powinny być transparentne i realistyczne, a decy-
zja świadoma i dobrowolna. Kontrakt trójstronny między psychoterapeutą, adolescentem 
i jego rodzicami powinien uwzględniać nie tylko zasady kontraktu dwustronnego, ale także 
istotne zagadnienia i specyfikę wielostronnego. W wystąpieniu omówię takie zagadnienia, 
jak m.in. granice dyskrecji między stronami kontraktu, ze szczególnym uwzględnieniem 
analizy jawnych i ukrytych procesów prowadzących do sukcesu i porażki w terapii adole-
scenta z perspektywy relacyjnej analizy transakcyjnej (Hargaden, Sills, 2002).
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15 
SESJA

Problemy regulacji zachowania 

Prowadzenie: Ryszard Poprawa

Agnieszka Felińska
Zespół Edukacyjny nr 9 w Zielonej Górze  

Czynniki ryzyka patologicznego korzystania z gier 
komputerowych przez dzieci

Tematem referatu są czynniki ryzyka nadużywania gier internetowych przez dzieci - 
w świetle wyników podłużnych badań własnych prowadzonych wśród dzieci w wieku 
8-12 lat. Przedstawione zostaną trajektorie rozwoju patologicznego korzystania z gier 
online uzyskane w badaniu 453 dzieci w trzech falach badawczych z rocznym odstępem 
pomiędzy każdą falą. Na podstawie uzyskanych wyników oraz w zestawieniu z nielicznymi 
badaniami podłużnymi dotyczącymi w/w problematyki prowadzonymi na świecie wśród 
dzieci w wieku szkolnym zasygnalizowane zostaną kierunki efektywnych działań profi-
laktycznych i terapeutycznych z dziećmi nadużywającymi gier lub dziećmi z grup ryzyka.

Ryszard Poprawa
Julia Dworzańska
Katarzyna Tabiś
Uniwersytet Wrocławski  

Frustracja podstawowych potrzeb psychologicznych 
a ryzyko uzależnienia się od alkoholu

Zgodnie z teorią autodeterminacji udaremnienie zaspokojenia trzech fundamentalnych 
potrzeb psychologicznych: autonomii, więzi i kompetencji prowadzi do złego samopo-
czucia i może zaburzać funkcjonowanie jednostki (Deci i Ryan, 2000). Stany te wymagają 
redukcji przykrego napięcia i kompensacji deficytów (Vansteenkiste i Ryan, 2013). Jeśli 
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używanie alkoholu jest podyktowane potrzebą uśmierzenia przykrości lub wzmagania 
przyjemności, zwiększa się ryzyko uzależnienia (Cooper, Frone, Russell, 1995). Celem 
badania było poznanie relacji frustracji podstawowych potrzeb psychologicznych z ry-
zykiem uzależnienia od alkoholu (RUA). Motywy picia uznano za jej mediatory. Badania 
przeprowadzono na próbie 736 kobiet (52,19%) i mężczyzn (47,81%). Użyto SUA Poprawy 
(2013), BPNS&FS Chen i wsp. (2015) w adaptacji Tabiś i wsp. (2021) oraz DMS Cooper (1994) 
w rozbudowanej adaptacji Poprawy (2010). Ze względu na istotne różnice międzypłciowe 
modelowanie równań strukturalnych przeprowadzono niezależnie dla obu płci. Wśród 
kobiet RUA determinowane było dodatnio przez frustrację potrzeb kompetencji i więzi. 
Wpływ frustracji kompetencji był całkowicie mediowany przez motywy picia, aby radzić 
sobie i w celach towarzyskich. Frustracja więzi oddziaływała na RUA bezpośrednio, ale 
bardzo słabo. U mężczyzn RUA dodatnio determinowane było przez frustracje wszystkich 
trzech potrzeb. Bezpośrednio, ale bardzo słabo, jedynie przez frustrację kompetencji. 
Frustracja autonomii wpływała na RUA dwoma ścieżkami przez motywy towarzyskie i ra-
dzenia sobie. Natomiast frustracja więzi wzmagała RUA poprzez motywy radzenia sobie 
i ucieczki od nudy. W obu modelach picie, aby radzić sobie było wzmacniane przez pozo-
stałe motywy. Używanie alkoholu w kontekście frustracji potrzeb psychologicznych może 
pełnić funkcje redukcji napięcia i kompensacji, a tą drogą zwiększać ryzyko uzależnienia.

Agata Niezabitowska
Marta Rokosz
Ryszard Poprawa
Uniwersytet Wrocławski  

Tolerancja dystresu a używanie nikotyny: pośrednicząca 
rola motywów palenia

Motywy używania substancji psychoaktywnych są dobrze poznanymi i opisanymi media-
torami związku pomiędzy tolerancją dystresu a problemowym używaniem substancji. 
Temat ten był badany w odniesieniu do używania alkoholu i konopi indyjskich, nie był 
natomiast przedmiotem badań w kontekście palenia tytoniu. Zbadaliśmy, czy motywy 
redukcji napięcia i palenia nałogowego/nawykowego pośredniczą, zarówno oddzielnie, 
jak i sekwencyjnie, w związku między tolerancją dystresu a uzależnieniem od nikotyny. 
Próba 451 codziennych, okazjonalnych i byłych palaczy uzupełniła kwestionariusze mie-
rzące poziom tolerancji dystresu, motywy palenia i nasilenie uzależnienia od nikotyny. 
Następnie przeprowadziliśmy analizę mediacji z bootstrappingiem przy użyciu makra 
PROCESS. Zarówno redukcja napięcia, jak i motyw nałogu/nawyku niezależnie pośred-
niczyły w związku między tolerancją dystresu a uzależnieniem od nikotyny. W modelu 
sekwencyjnym stwierdzono istotny pośredni wpływ tolerancji dystresu na uzależnienie 
od nikotyny poprzez motywy palenia: redukcję napięcia i następnie nałóg/nawyk. Nasze 
wyniki sugerują, że osoby o niskiej tolerancji dystresu są szczególnie podatne na uzależ-
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nienie od nikotyny, jeśli traktują palenie jako mechanizm radzenia sobie z problemami 
i mechanizm ten staje się nawykowy. Niniejsze badanie podkreśla znaczenie wielowy-
miarowego podejścia w leczeniu uzależnienia od nikotyny.

Marta Rokosz
Paulina Macyszyn
Ryszard Poprawa
Uniwersytet Wrocławski  

Frustracja podstawowych potrzeb psychologicznych 
a ryzyko problemowego używania Internetu

Zgodnie z teoria autodeterminacji udaremnienie zaspokojenia trzech fundamentalnych 
potrzeb psychologicznych: autonomii, więzi i kompetencji prowadzi do złego samopo-
czucia i może zaburzać funkcjonowanie oraz rozwój jednostki (Ryan i wsp., 1995; Deci, 
Ryan, 2000; Deci i wsp., 2007). Stany te wymagają redukcji przykrego napięcia i kom-
pensacji deficytów (Deci, Ryan, 2000). Zgodnie z teorią motywacji korzystania z Inter-
netu, jeśli jednostki oczekują efektów hedonistycznych i kompensacyjnych, wówczas 
najbardziej ryzykują problemowym jego używaniem (Brand, Laier, Young, 2014; Poprawa, 
2009; 2011). Celem badania było poznanie relacji frustracji podstawowych potrzeb psy-
chologicznych z ryzykiem problemowego jego używania (PUI). Oczekiwane efekty używa-
nia internetu uznano za mediatory tej relacji. Badania przeprowadzono na próbie kobiet 
(59%) i mężczyzn (41%). Użyto Skali Zaspokojenia i Frustracji Podstawowych Potrzeb 
Psychologicznych Chen i wsp. (2015) w adaptacji Tabiś i wsp. (2021), Testu Korzystania 
z Internetu Poprawy (2012) oraz Kwestionariusza Oczekiwanych Efektów Używania Inter-
netu Poprawy (2009). Ze względu na istotne różnice międzypłciowe modelowanie równań 
strukturalnych przeprowadzono niezależnie dla kobiet i mężczyzn.
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17 
SESJA

Konteksty przywiązania 

Prowadzenie: Aleksandra Pilarska

Aleksandra Pilarska
Wydział Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Anna Suchańska
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu  

Konstrukcja i walidacja Kwestionariusza 
samoopiekuńczości (KSO)

Pojęcie funkcji samoopiekuńczej pojawiło się w literaturze stosunkowo dawno. Zasuge-
rowane poprzez ideę popędu samozachowania w pierwszej teorii popędów Freuda (1910), 
powróciło w pracach autorów psychologii ego i teorii relacji z obiektem – Krystala (1978) 
oraz Khantziana i Macka (1983). Na podstawie analizy osób cierpiących z powodu uzależ-
nień i zaburzeń psychosomatycznych autorzy ci wysunęli przypuszczenie, że u podłoża 
zachowań zagrażających i manifestujących brak troski o własne dobro leży funkcjonalny 
deficyt w zakresie zdolności do samoochrony i samoopieki, będący rezultatem wadliwie 
przebiegających wczesnodziecięcych relacji ze znaczącym innym. Referat przedstawia 
proces konstrukcji Kwestionariusza samoopiekuńczości (KSO) opartego na koncepcjach 
Khantziana i Macka oraz Krystala. Za autorami przez samoopiekuńczość rozumiemy zło-
żony syndrom umiejętności koniecznych do realizacji popędu samozachowania i bezpiecz-
nego rozwoju, którego wiodącymi elementami są rozwijane na gruncie naturalnej tendencji 
do życia i rozwoju poczucie wartości własnej osoby i własnego życia oraz wzorce reakcji 
opiekuńczych służących ochronie tych wartości. Narzędzie składa się z 34 twierdzeń upo-
rządkowanych w ośmiu podskalach i charakteryzuje dobrymi parametrami psychometrycz-
nymi w zakresie rzetelności i trafności. W badaniach walidacyjnych przetestowane zostały 
związki KSO z szeregiem innych zmiennych psychologicznych w tym z miarami stosunku do 
samego siebie, przekonań na temat świata, zdolności w zakresie samoregulacji, funkcjo-
nowania społecznego, autodestruktywności oraz ogólnych wymiarów osobowości zaliczo-
nych do Wielkiej Piątki. Uzyskane wyniki wskazują, że KSO ujmuje złożony, wielowymiarowy 
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konstrukt praktycznie użyteczny z uwagi na jego potencjał integrowania właściwości, które 
w psychologii były dotąd badane osobno.

Marcin Sękowski
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej  

Przywiązanie zdezorganizowane w dorosłości a nasilenie 
objawów zespołu przewlekłej żałoby

Chociaż związki lęku przywiązaniowego i unikania przywiązania z nasileniem objawów ze-
społu przewlekłej żałoby (prolonged grief disorder; PGD) zostały już szeroko przebadane, 
nie testowano dotychczas związku zdezorganizowanego przywiązania w dorosłości z ob-
jawami PGD. Celem badania było określenie, czy i w jakiej mierze poziom zdezorganizowa-
nego przywiązania, w porównaniu z poziomami lęku i unikania, wiąże się z nasileniem obja-
wów PGD. Osoby (N = 275), które utraciły członka rodziny między 0,5 a 8 lat przed badaniem 
wypełniły polskie wersje skal Doświadczeń w Bliskich Związkach, Zdezorganizowanego 
Przywiązania w Dorosłości, Kwestionariusz Zdrowia Pacjenta-9 oraz Zespół Przewlekłej 
Żałoby-13. Hierarchiczna analiza regresji pokazała, że model wyjaśniający nasilenie obja-
wów PGD przez przywiązanie, uwzględniający poziom zdezorganizowanego przywiązania 
jako predyktor, wyjaśnia nasilenie PGD istotnie lepiej, niż model uwzględniający tylko po-
ziomy lęku przywiązaniowego i unikania przywiązania jako predyktory. Ponadto, jedynie 
zdezorganizowane przywiązanie było istotnym predyktorem PGD, gdy w modelu kontrolo-
wano nasilenie objawów depresyjnych. Oceniając ryzyko rozwinięcia objawów PGD u osób 
po utracie członka rodziny należy brać pod uwagę ich organizację przywiązania. Ponadto, 
redukcja zdezorganizowanego przywiązania w bliskich związkach stanowić może obiecu-
jący cel interwencji zmierzających do zmniejszenia nasilenie objawów PGD. Badanie zre-
alizowano ze środków Narodowego Centrum Nauki (2019/03/X/HS6/00011).

Magdalena Nowacka
Uniwersytet Gdański  

Wpływ stylów przywiązania w relacji romantycznej na 
motywację seksualną

W badaniach dotyczących aktywności seksualnej rzadko porusza się temat motywacji 
seksualnej. Istnieją jednak dowody na to, że motywacja stanowi istotny komponent satys-
fakcji seksualnej, satysfakcji w związku oraz jakości relacji romantycznej. Celem badania 
było poszukiwanie relacji pomiędzy motywacją seksualną i stylem przywiązania. W bada-
niu ankietowym wzięło udział 127 pełnoletnich osób będących, obecnie lub w przeszłości, 
w związkach trwających ponad rok. Badanie ankietowe zawierało Kwestionariusz Stylów 
Przywiązaniowych (Plopa, 2008) oraz ankietę motywacji seksualnych stworzonej na pod-
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stawie kwestionariusza „YSEX?” autorstwa Meston i Buss (2007). W badaniu zauważono 
istotną relację pomiędzy stylami przywiązania i różnymi grupami motywacji seksualnych. 
Motywacja seksualna okazała się znacznie istotniejszym predyktorem pozabezpiecznych 
stylów przywiązania, niż bezpiecznego stylu przywiązania. Zatem badanie motywacji sek-
sualnych skuteczniej przewiduje niską satysfakcję w związku, która łączy się z stylami 
przywiązania unikowym i lękowo-ambiwalentnym, niż styl bezpieczny i satysfakcję z rela-
cji. Zaskakującą obserwacją jest również brak znaczących różnic w wynikach grup kobiet 
i mężczyzn, które występowały w innych badaniach empirycznych. Możliwe, że jest to wynik 
tego, że efekt istnieje w populacji, jednak jest niewielki. Innym wytłumaczeniem mogą być 
zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach w rolach społecznych kobiet i mężczyzn, w wyniku 
których potrzeby i motywacje obu płci ujednolicają się i wychodzą poza wcześniej tworzo-
ne podziały. Jest to badania podstawowe, skierowane na eksplorację tematu motywacji 
seksualnych, ale zachęcające do dalszych poszukiwań w tym obszarze.

Agata Szekiełda
Lidia Cierpiałkowska
Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM 

Zagrożenia zerwania relacji terapeutycznej z pacjentami 
z pozabezpiecznymi stylami więzi na różnych etapach 
psychoterapii

Badania nad warunkami efektywności psychoterapii pokazują, że istotne są dwie grupy 
czynników leczących: czynniki specyficzne dla danego paradygmatu psychoterapii i czyn-
niki wspólne. Czynniki wspólne ukierunkowane są na badanie relacji terapeutycznej, która 
obejmuje przymierze terapeutyczne, realną relację, przeniesienie i przeciwprzeniesienie. 
Siła i jakość przymierza terapeutycznego odpowiadają za efektywność terapii w 3-28%. 
Jakość przymierza terapeutycznego w ujęciu transteoretycznym to siła więzi pomiędzy 
terapeutą i pacjentem, poziom ustalonych między nimi celów i zadań w terapii (Bordin, 
1979, 1994).

Fluktuacja siły przymierza terapeutycznego jest zjawiskiem naturalnym, jednak takie jego 
osłabienie, które prowadzi do załamania się, jest zjawiskiem niepożądanym, negatywnym. 
Stanowi realne zagrożenie wypadnięcia pacjenta z terapii.

Celem wystąpienia jest pokazanie jakie znaczenie dla fluktuacji przymierza terapeutycz-
nego mają aktywowane u pacjenta na sesjach pozabezpieczne style przywiązania. Punk-
tem wyjścia będzie przedstawienie na podstawie zaleceń M. Main (2000), jakie aspekty 
wypowiedzi pacjenta są pomocne w diagnozowaniu aktualnie dominującego/aktywowa-
nego stylu więzi. Następnie omówione zostaną niektóre wskaźniki osłabienia przymierza 
terapeutycznego u pacjentów z unikającym i ambiwalentnym stylem przywiązania, które 
mogą pojawić się na różnych etapach psychoterapii. Przepracowanie pojawiającego się 
zagrożenia zerwania relacji terapeutycznej jest najczęściej zjawiskiem prowadzącym do 
znaczącej pozytywnej zmiany u pacjenta.
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Psychologia kliniczna chorych somatycznie

Łucja Domańska
Ewa Zawadzka
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  

Gotowość do podejmowania działań prozdrowotnych 
a obraz własnej choroby pacjentów z rozpoznaniem 
cukrzycy typu II

Rozpoznanie cukrzycy stawia przed pacjentem wymagania związane z koniecznością 
dokonania istotnych zmian w dotychczasowym stylu życia oraz zachowania systema-
tyczności leczenia i regularnej, wieloletniej kontroli stanu zdrowia. Nieangażowanie się 
w proces leczenia może mieć wpływ na przebieg choroby i narastanie powikłań. Celem 
badań była ocena relacji między sposobem postrzegania swojej choroby a zaangażo-
waniem w proces leczenia i podejmowania aktywności prozdrowotnej przez chorych. 
W badaniach uczestniczyło 98 pacjentów z cukrzycą typu II, którzy zostali podzieleni na 
dwie grupy: z krótkim i długim czasem od diagnozy. Zastosowano: Inwentarz Zachowań 
Zdrowotnych, Listę Oczekiwań Pacjenta, Skalę Oceny Własnej Choroby (choroba jako: za-
grożenie, korzyść, przeszkoda/strata, wyzwanie, krzywda, wartość). W analizie uwzględ-
niono oczekiwania chorych względem lekarza oraz deklarowaną przez nich gotowość 
do realizowania zaleceń prozdrowotnych. Określono również charakterystyczne profile 
poznawczego ujęcia własnej choroby z uwzględnieniem czasu od diagnozy. U chorych 
z krótkim czasem od diagnozy stwierdzono korelacje między oczekiwaniem wsparcia 
emocjonalnego i wyjaśnienia choroby przez lekarza a ujęciem własnej choroby jako 
korzyści. U osób z długim czasem od rozpoznania ujawniono liczne zależności między 
oczekiwaniami względem lekarza a poznawczym ustosunkowaniem się wobec własnej 
choroby. W tej grupie zależności wystąpiły również między gotowością do realizowania 
zaleceń prozdrowotnych a traktowaniem choroby jako wyzwania oraz wartości. Wśród 
osób z krótkim i długim czasem od zachorowania stwierdzono wewnętrzne zróżnicowa-
nie profili poznawczego ustosunkowania do własnej choroby. Niezależnie od czasu trwa-
nia choroby u pacjentów budujących obraz choroby jako krzywdy pojawia się oczekiwanie 
wszechstronnego wsparcia od lekarza. Pacjenci długo chorujący traktujący chorobę jako 
wyzwanie deklarują zaangażowanie w działania prozdrowotne.
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Ewa Zawadzka 
Łucja Domańska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

Funkcjonowanie poznawcze starszych osób 
z nadciśnieniem tętniczym - znaczenie wieku i edukacji

Zmiany poznawcze w procesie starzenia się mogą utrudniać podejmowanie decyzji w co-
dziennym życiu i obniżać jego jakość. Nadciśnienie tętnicze jest jednym z najczęstszych 
obciążeń narastających wraz z wiekiem. Stanowi czynnik ryzyka patologii mózgu modyfi-
kujący wzorzec aktywności poznawczej. W prezentacji podjęto charakterystykę specyfiki 
funkcji wykonawczych i uczenia się materiału figuralnego oraz powiązań między nimi 
w kolejnych dekadach życia osób z rozpoznaniem nadciśnienia tętniczego. Procedura ba-
dania: W badaniach uczestniczyły 102 osoby w wieku 51-80 lat, leczone z powodu nadci-
śnienia tętniczego. Wyniki analizowano w trzech grupach wiekowych: 51-60, 61-70, 71-80. 
W celu oceny funkcji wykonawczych zastosowano Kolorowy Test Łączenia Punktów oraz 
Test Płynności Figuralnej Ruffa natomiast uczenie się oszacowano za pomocą Niewer-
balnego Testu Uczenia się i Pamięci. Wyniki: Zastosowany model dwuczynnikowej ANCO-
VA z wprowadzoną jako kowariant zmienną czas od diagnozy nadciśnienia ujawnił efekty 
główne wieku i wykształcenia dla funkcji wykonawczych i uczenia się. Analiza regresji li-
niowej potwierdziła wpływ funkcji wykonawczych na skuteczność uczenia się. Zależność 
między elastycznością poznawczą a skutecznością uczenia się została ujawniona w naj-
młodszej i najstarszej z gadanych grup. W dwóch najstarszych grupach efekty uczenia 
się były zależne od poziomu płynności figuralnej. W siódmej dekadzie życia stwierdzono 
swoistą zależność między płynnością figuralną a liczbą błędów perseweracyjnych w toku 
uczenia się materiału niewerbalnego. Wnioski: Osłabienie funkcjonowania poznawczego 
w przebiegu starzenia się ma heterogeniczny charakter i reprezentuje niejednostajny 
wzorzec zmian na przestrzeni kolejnych dekad drugiej połowy życia człowieka. Wyni-
ki badania podkreślają potrzebę objęcia funkcji wykonawczych i uczenia się materiału 
niewerbalnego oddziaływaniami stymulującymi adresowanymi do osób dorosłych z grup 
ryzyka dysfunkcji ośrodkowego.

Karolina Kaproń
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

Poznawcze efekty leczenia ostrej białaczki 
limfoblastycznej u dzieci

Postęp w medycynie, jaki dokonał się w ciągu ostatnich lat przyczynił się do poprawy 
wyników prowadzonej terapii u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL). Wynika to 
z wprowadzenia profilaktyki ośrodkowego układu nerwowego, w ramach której obecnie 
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stosuje się chemioterapię w wysokich dawkach, podawaną dożylnie lub dokanałowo oraz 
w niektórych przypadkach radioterapię. Dane z dotychczasowych badań pokazują, że 
zarówno stosowana radioterapia OUN, jak i chemioterapia mają neurotoksyczny wpływ 
na rozwój mózgu, co może mieć odzwierciedlenie w występowaniu bezpośrednich i od-
ległych następstw w postaci obniżenia funkcjonowania neuropoznawczego dzieci wy-
leczonych z ALL. Potwierdzają to również wyniki badań neuroobrazowych wskazujących 
na występowanie zmian strukturalnych. W literaturze przedmiotu obecnych jest wiele 
badań dotyczących następstw neuropoznawczych u dzieci z ALL, przy czym ich wyniki 
pozostają niejednoznaczne i nie uwzględniają aktualnie stosowanych protokołów lecze-
nia. Większość wskazuje na obniżenie ilorazu inteligencji, deficytów uwagi, osłabienie 
pamięci, funkcji wykonawczych, jak i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Niektórzy autorzy 
podają jednak, że stosowanie chemioterapii nie przyczynia się do obniżenia IQ. W pracy 
przedstawione zostaną wstępne wyniki badań, których celem jest ocena funkcjonowa-
nia poznawczego dzieci leczonych z powodu ALL zgodnie z protokołem leczenia ALL 
IC-BFM 2009. Przebadano grupę 39 dzieci z ALL w wieku 3-8 lat. Do grupy klinicznej 
skonstruowano grupę kontrolną (dzieci zdrowych) na zasadzie doboru parami. W badaniu 
procesów poznawczych wykorzystano wybrane testy ze Skal Inteligencji Rozwoju IDS-P 
i IDS, a także prób eksperymentalnych, umożliwiających ocenę aspektów uwagi i funkcji 
wykonawczych. W związku z poprawą wyników terapii ALL konieczne jest monitorowanie 
następstw psychospołecznych leczenia w trosce o zapewnienie ozdrowieńcom opty-
malnej jakości życia.

Marta Pawełczak-Szastok 
Sebastian Giebel
Klinika Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Narodowego Instytutu Onkologii, Państwowy 
Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach

Monitorowanie funkcji poznawczych u pacjentki poddanej 
terapii CAR T-cell z powodu opornego nawrotowego 
chłoniaka DLBCL. Opis przypadku jako pilotaż do 
stworzenia nowych standardów opieki w przebiegu terapii 
CAR T-cell

Terapia CAR-T cell to innowacyjna metoda leczenia onkologicznego polegająca na poda-
niu pacjentowi jego własnych limfocytów modyfikowanych genetycznie, tak aby atako-
wały komórki nowotworowe. Podstawowym działaniem niepożądanym terapii są ciężkie 
powikłania neurologiczne. Wnikliwy monitoring objawów, umożliwiający jak najszybsze 
wdrożenie leczenia powikłań, ma zasadnicze znaczenie dla przeżycia pacjenta oraz ja-
kości jego przyszłego funkcjonowania. Terapia CAR T-cell jest stosowana na świecie od 
kilku lat. Badania nad jej efektami wciąż trwają i są bardzo obiecujące. Podobnie w fazie 
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badań jest kwestia monitorowania skutków ubocznych terapii. Obecnie w standardowej 
procedurze kontrola funkcji poznawczych pacjenta opiera się na badaniu kwestionariu-
szem stworzonym na użytek leczenia CAR T-cell tzw. ICE score. Składa się on z 5 prób 
oceniających: orientację, nazywanie, wykonywanie poleceń, pisanie, uwagę. Niniejsza 
prezentacja dotyczy pierwszej pacjentki poddanej tej terapii w Polsce w 2020 roku w Kli-
nice Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Narodowego Instytutu Onkologii (Państwo-
wy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach). U 62-letniej pacjentki zastosowano terapię 
CAR-T cell z powodu opornego nawrotowego chłoniaka DLBCL po wcześniejszym nie-
powodzeniu dwóch linii leczenia tradycyjną chemioterapią. Pacjentka była każdego dnia 
badana narzędziem ICE score i dodatkowo kwestionariuszem MoCA do przesiewowej 
oceny funkcjonowania poznawczego. Użycie bardziej dokładnego narzędzia diagnostycz-
nego MoCA pozwoliło wychwycić symptomy zaburzeń neurologicznych o dobę wcześniej 
aniżeli zastosowanie ICE score i obserwacji klinicznej. W 5 dobie stosowania CAR-T cells 
zaobserwowano postępujący rozpad funkcji poznawczych w teście MOCA (14 pkt.), przy 
prawidłowym, maksymalnym wyniku w ICE score. Leczenie pacjentki zakończyło się suk-
cesem. Niniejszy opis przypadku stanowi bazę do interdyscyplinarnych rozważań nad 
zmianą procedury diagnostycznej w terapii CAR T-cell.
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Psychologia kliniczna zaburzeń psychicznych 
w dorosłości

Aleksandra Pilarska 
Maja Matysiak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

Struktura Ja w schizofrenii. Związek z objawami 
negatywnymi

Schizofrenia w swej psychologicznej istocie wiąże się z zaburzeniami Ja. Obserwacje kli-
niczne oraz wyniki badań wskazują, że osoby cierpiące na schizofrenię charakteryzują się 
niestabilnym, niespójnym, nieadekwatnym, pesymistycznym lub obronnie wyolbrzymio-
nym obrazem siebie (np. Chuchra, 2008; Karakuła- Juchnowicz, Morylowska-Topolska, 
2017). Nie bez znaczenia dla przeżywania siebie wydaje się psychopatologia w zakresie 
objawów pozytywnych i negatywnych – rozbita, jałowa i negatywna koncepcja sobie jest 
bardziej charakterystyczna dla osób z widocznymi objawami negatywnymi (np. Lysaker, 
Lysaker, 2006; Rzewuska, 1988). O ile związki schizofrenii z przekonaniami na swój temat 
(takimi jak samoocena) są udokumentowane materiałem empirycznym, o tyle niewiele 
jest badań podejmujących zagadnienie związków cech strukturalnych Ja osób chorują-
cych na schizofrenię z procesem chorobowym. Poster prezentuje rezultaty badania wpi-
sującego się w tę problematykę. Sprawdzano, czy osoby z rozpoznaniem schizofrenii róż-
nią się od osób zdrowych cechami strukturalnymi Ja oraz czy objawy negatywne mediują 
związek schizofrenii z cechami strukturalnymi Ja. Badanie przeprowadzono w grupie 
44 osób – 22 z rozpoznaniem schizofrenii i 22, które zadeklarowały brak zaburzeń psy-
chicznych. Wykorzystano Kwestionariusz złożoności Ja (Barczak, Besta, Bazińska, 2007) 
umożliwiający pomiar cech struktury Ja (liczby atrybutów i aspektów Ja, nakładania się 
aspektów Ja, złożoności Ja) oraz Skalę samooceny objawów negatywnych (Wójciak i in., 
2019) mierzącą objawy negatywne (osłabiony afekt, alogię, anhedonię, awolicję, wycofa-
nie społeczne). Wyniki potwierdziły różnice między osobami chorującymi na schizofrenię 
i zdrowymi w nasileniu objawów negatywnych oraz wskazały na różnice między grupa-
mi w zakresie wszystkich miar struktury Ja. Okazało się ponadto, że mechanizm leżący 
u podłoża tych różnic nie opiera się na obecności u osób chorujących na schizofrenię 
objawów negatywnych.
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Sylwia Niedźwiadek
Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  

Deficyty językowe a deficyty poznawcze w schizofrenii

Współczesne klasyfikacje diagnostyczne (DSM-V, ICD-10), wymieniając kryteria rozpo-
znawania schizofrenii, wskazują (obok omamów i urojeń) „dezorganizację mowy czy za-
kłócenia treści przekazywanych komunikatów werbalnych powodowane dygresyjnością, 
niezrozumiałymi neologizmami. Ustanowienie zaburzeń systemu językowego w przebie-
gu schizofrenii jako kryterium diagnostyczne, jasno wskazuje iż jest to jeden z objawów, 
stanowiących o istocie tej choroby. W literaturze psychiatrycznej, wyliczając objawy 
schizofrenii, od lat wykorzystuje się termin „formalne zaburzenia myślenia. Przez wiele lat 
przekonywano o uwidacznianiu się formalnych zaburzeń myślenia w wypowiedziach pa-
cjentów. Komunikaty werbalne stanowią jednak jedynie językową prezentację procesów 
myślowych, nie są z nimi zupełnie tożsame. Istnieje pogląd mówiący, że reprezentacją 
formalnych zaburzeń myślenia, stanowiących istotę schizofrenii, są zaburzenia systemu 
językowego oraz deficyty poznawcze. Pogląd ten stanowi punkt wyjścia dla badań zesta-
wiających występowanie deficytów językowych oraz poznawczych w przebiegu schizo-
frenii. Bowiem tak zaburzenia systemu językowego, jak deficyty poznawcze stanowią ob-
raz deficytów charakterystycznych dla przebiegu tej choroby. Celem przeprowadzonych 
badań była ocena związków pomiędzy deficytami językowymi a deficytami poznawczymi 
u osób cierpiących na schizofrenię. W badaniu, wykonanym metodą eksperymentu, wy-
korzystującym porównanie wyników grupy eksperymentalnej i kontrolnej, uczestniczyło 
pięciu pacjentów cierpiących na schizofrenię paranoidalną oraz pięciu uczestników gru-
py kontrolnej, dobranych w ścisłej korelacji względem przebadanych pacjentów (płeć, 
wiek, wykształcenie). Przeprowadzono badanie logopedyczne oraz badanie sprawno-
ści uwagi, pamięci krótkotrwałej oraz planowania. Wyniki ukazały deficyty w obrębie 
badanych sprawności jedynie wśród uczestników grupy eksperymentalnej. Co więcej, 
odnotowano zależność pomiędzy stopniem nasilenia deficytów językowych i deficytów 
poznawczych u pacjentów cierpiących na schizofrenię. Potwierdzenie współwystępowa-
nia deficytów językowych i poznawczych u pacjentów z diagnozą schizofrenii może być 
użyteczne we wczesnej diagnostyce schizofrenii.

Kinga Rucka 
Monika Talarowska
Uniwersytet Łódzki  

Czy mózg emocjonalny ma przewagę? Neuroafektywne 
systemy emocjonalne w depresji

Według Światowej organizacji zdrowia (WHO) w ciągu najbliższych 10 lat depresja stanie 
się najczęściej występującą chorobą na świecie. W Polsce u blisko 1,5 miliona ludzi dia-
gnozuje się jej objawy. Dotyka ona osób w każdym wieku i w znacznym stopniu utrudnia 
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codzienne funkcjonowanie. Niesie za sobą negatywne skutki nie tylko dla chorego, ale 
też dla bliskich, którzy często nie wiedzą, jak pomóc osobom cierpiącym. Celem badania, 
było sprawdzenie czy u osób ze zdiagnozowaną depresją i osób zdrowych występują róż-
nice w tzw. neuroafektywnych systemach emocjonalnych. Systemy te są podkorowymi 
sieciami neuronów zlokalizowanymi w starszych ewolucyjnie regionach mózgu. Gene-
rują one instynktowne reakcje behawioralne, które są ściśle powiązane z pierwotnymi 
afektami, towarzyszącymi tym reakcjom. Materiał i metoda: W badaniu wzięło udział 55 
osób leczonych z rozpoznaniem depresji oraz 33 osoby zdrowe zakwalifikowane do grupy 
kontrolnej. Do oceny dynamiki nasilenia objawów zaburzeń depresyjnych wykorzystano 
Skalę Depresji Hamiltona. Do oceny podkorowych systemów emocjonalnych wykorzysta-
no polską wersję Neuroafektywnej Skali Osobowości (Affective Neuroscience Personality 
Scale, ANPS) K.L. Davisa i J. Pankseppa. W badaniu wykorzystano wersją skali ANPS 2.4 
z 2004 roku, która obejmuje 6 podskal: ZABAWA, SZUKANIE, OPIEKA, STRACH, GNIEW 
oraz SMUTEK. Autorzy skali ANPS opierają się na założeniu, że emocje stanowią istotny 
fundament osobowości. Wyniki i wnioski: 1. U osób z objawami depresji w chwili bada-
nia zaobserwowano większą aktywność dwóch podkorowych systemów emocjonalnych: 
STRACHU oraz SMUTKU a zmniejszoną aktywność w zakresie ZABAWY oraz SZUKANIA. 
2. W przypadku depresji, podkorowe systemy emocjonalne istotnie dominują nad tzw. 
mózgiem racjonalnym, co jest zgodne z założeniami neurorozwojowej teorii depresji.

Paulina Wociór
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej  

Zastosowanie praktyki opartej na danych naukowych 
w psychoterapii – zalety i wady

W 2005 roku zespół ekspertów Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego zalecił 
psychologom korzystanie z praktyki opartej na danych naukowych, czyli Evidence Based 
Practic (APA, 2006). Polega ona na połączeniu wykształcenia i wiedzy klinicznej terapeu-
ty z najlepszymi dostępnymi wynikami badań naukowych, w celu przeprowadzenia jak 
najskuteczniejszej psychoterapii. Istotną kwestią jest także uwzględnienie preferencji 
dotyczących wyboru sposobu leczenia oraz wyznawanego systemu wartości pacjenta 
w doborze interwencji psychoterapeutycznej. Model praktyki opartej na danych nauko-
wych nadal budzi wiele kontrowersji. Istnieje wiele argumentów przemawiających za 
i przeciw stosowaniem go. Zwolennicy Evidence Based Practic uważają, że jest to możli-
wie najlepszy sposób pomocy, ponieważ uwzględnia indywidualny portret psychologiczny 
pacjenta, a także zapobiega intuicyjnemu leczeniu. Natomiast przeciwnicy twierdzą, że 
wybór badań naukowych jest poprzedzony tendencyjnością, określonym światopoglądem 
oraz faworyzuje dany typ badań, które trudno jest wykorzystać w praktyce (Chrząstow-
ski, 2019). Wykonany przeze mnie poster ma za zadanie przybliżyć informacje dotyczące 
praktyki opartej na danych naukowych, a także uwzględnić jej zalety i wady w wykorzy-
staniu w psychoterapii.
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Osobowościowe i społeczne aspekty zdrowia 
psychicznego

Maciej Barański 
Marta Rokosz 
Ryszard Poprawa
Uniwersytet Wrocławski  

Frustracja podstawowych potrzeb psychologicznych 
a radzenie sobie ze stresem

Teoria podstawowych potrzeb psychologicznych – składowa teorii autodeterminacji – 
zakłada, że istnieją trzy uniwersalne potrzeby psychologiczne: autonomii, kompetencji 
i więzi. Ich zaspokajanie jest źródłem dobrostanu i prowadzi do rozwoju jednostki. Nato-
miast frustracja skutkuje złym samopoczuciem i koniecznością radzenia sobie z nią po-
przez działania redukujące przykre napięcie, substytuujące lub kompensujące deficyty. 
Zakładamy, że doświadczanie frustracji potrzeb może kształtować dezadaptacyjny styl 
radzenia sobie. Badanie miało na celu określenie związków między frustracją podstawo-
wych potrzeb psychologicznych a stylem radzenia sobie, z uwzględnieniem mediacyjnej 
roli odczuwania stresu. Oczekiwano, że im silniejsza frustracja, tym silniej doświadczany 
stres i wzmagająca się tendencja do kształtowania stylu radzenia sobie zorientowanego 
na regulację emocji oraz ucieczkę i unikanie. W badaniu wzięło udział 626 osób (42,65% 
kobiet) w wieku 18–40 lat (M = 22,22 ± 4,29). Do pomiaru zmiennych wykorzystano: PSS-
10, skrócony COPE oraz BPNSFS. Przeprowadzono EFA, analizy korelacji oraz ścieżkowe. 
EFA wyników COPE wyodrębniła cztery style radzenia sobie, zorientowany na: 1) zadanie, 
2) regulację emocji i poszukiwanie wsparcia, 3) zmianę znaczenia, 4) ucieczkę i unikanie. 
Frustracja potrzeb wiązała się dodatnio z odczuwanym stresem oraz – przede wszystkim 
– ze stylem ucieczkowo-unikowym. Analiza ścieżkowa wskazała na zarówno bezpośred-
nią, jak i pośrednią – poprzez odczuwany stres – rolę frustracji potrzeb w wyjaśnianiu 
stylów radzenia sobie, szczególnie stylu ucieczkowo-unikowego oraz zorientowanego 
na regulację emocji i poszukiwanie wsparcia. Frustracja podstawowych potrzeb psy-
chologicznych może prowadzić zarówno poprzez doświadczany stres, jak i bezpośrednio 
do formowania się zorientowanego na regulację emocji oraz ucieczkę i unikanie stylu 
radzenia sobie. Styl ten może pogłębiać problemy adaptacyjne.
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Ryzyko nawrotu w uzależnieniu od alkoholu w kontekście 
zaspokojenia i frustracji podstawowych potrzeb 
psychologicznych

Nawroty picia alkoholu są poważnym problemem w uzależnieniu od alkoholu (Marlatt i Gor-
don, 1985). Teoria Autodeterminacji zakłada, że zaspokojenie, a szczególnie frustracja 
podstawowych potrzeb psychologicznych (autonomii, więzi i kompetencji), jest ważnym 
determinantem dobrostanu jednostki i jej prosperowania (Ryan i Vansteenkiste, 2013; 
Vansteenkiste, Ryan i Soenens, 2020). Celem badania było rozpoznanie znaczenia zaspo-
kojenia i frustracji wymienionych potrzeb dla ryzyka nawrotu w uzależnieniu od alkoholu. 
Jako predyktory nawrotu przyjęto odczuwanie głodu alkoholu oraz przekonanie o trwa-
łości utrzymywania abstynencji i poczucie własnej skuteczności utrzymania abstynencji 
(Cierpiałkowska i Chodkiewicz, 2020). Oczekiwano, że leczący się uzależnieni od alkoholu 
z zaspokojonymi potrzebami w przeciwieństwie do niezaspokojonych ponoszą niższe ryzy-
ko nawrotu. Natomiast wysoce sfrustrowani mają to ryzyko istotnie wyższe w przeciwień-
stwie do nisko sfrustrowanych. Przebadano 124 pacjentów w czasie stacjonarnej terapii 
uzależnienia. W analizach wzięto pod uwagę odpowiedzi 83 mężczyzn i 10 kobiet, od 18 
do 65 roku życia. Zastosowano skalę szacunkową oceniającą przekonanie o utrzymaniu 
trwałej abstynencji oraz Skalę Głodu Alkoholu Penn (Chodkiewicz i in., 2015), AASES (Cier-
piałkowska i Kubiak, 2010) i BPNS&amp;amp;FS (Tabiś, Poprawa, Barański i Dworzańska, 
2020). Analizy danych wykazały, że osoby o wysokim zaspokojeniu potrzeb wykazały istot-
nie niższe objawy ryzyka wystąpienia nawrotu niż badani o ich niskim zaspokojeniu. Z kolei 
pacjenci silnie sfrustrowani charakteryzowali się istotnie wyższym ryzykiem nawrotu od 
osób słabo sfrustrowanych. Wyniki wskazują, że zaspokojenie i frustracja podstawowych 
potrzeb psychologicznych może odgrywać istotną rolę w procesie utrzymywania absty-
nencji i życia w trzeźwości. Pomoc w zaspakajaniu potrzeb i budowaniu odporności na ich 
frustrację jest najpewniej jednym z ważnych celów terapii.

Magdalena Gawrych
Instytut Psychologii, Akademia Pedagogiki Specjalnej  

Natura szczęścia - jak kontakt z naturą wpływa na 
samopoczucie i zdrowie psychiczne?

Dotychczasowe badania potwierdzają korzyści psychofizyczne przebywania w naturze, na-
ukowcy z różnych dziedzin próbują odpowiedzieć na pytanie: w jakim zakresie oraz za pomo-
cą jakich mechanizmów kontakt z naturą poprawia zdrowie psychiczne. Celem projektu było 
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uzyskanie danych na temat wpływu interwencji w lesie na zdrowie i dobrostan psychiczny. 
Ochotnikom zaproponowano udział w cyklu warsztatów w naturze, którym towarzyszyło 
anonimowe wypełnienie kwestionariuszy online. Cykl obejmował 3 cotygodniowe kąpiele 
leśne trwające 1,5-2 godzin, powtarzalne i o ujednoliconej metodyce opracowanej na pod-
stawie analizy literatury przedmiotu. Osoby badane były proszone o wypełnienie kwestiona-
riusza, składającego się z metryczki, Skali DASS-21, GHQ-30, EQ-5D, WHOQOL-BREF, Skali 
Cantrila zarówno przed, jak i po cyklu warsztatów. Dodatkowo przed i po każdym warsztacie 
badano poziom zadowolenia z życia oraz profil nastroju. Wstępne wyniki sugerują istotną 
statystycznie poprawę w zakresie badanych zmiennych, zarówno biorąc pod uwagę zmianę 
przed i po sesji, jak i analizując różnicę przed i po całym cyklu warsztatów. Pogłębione analizy 
zostaną przedstawione podczas konferencji. Podobnie jak w Japonii i Korei Południowej, 
a także w wielu ośrodkach europejskich, również i w warunkach polskich interwencje w na-
turze mogą stanowić jeden z elementów uzupełniających strategii profilaktyki populacyjnej 
w zakresie zdrowia psychicznego. Planowane są dalsze badania korzyści interwencji opar-
tych o kontakt z naturą dla poszczególnych grup pacjentów, leczonych z powodu zaburzeń 
depresyjnych, psychotycznych i lękowych.

Magdalena Gawrych
Instytut Psychologii, Akademia Pedagogiki Specjalnej  

Wspólnotowość a zdrowie psychiczne

Koncepcja wspólnotowości (ang. connectedness) jest coraz szerzej wprowadzana do modeli 
zdrowia psychicznego, wyjaśniających zarówno utrzymanie zdrowia, jak i powstawanie zabu-
rzeń. W Polce zagadnienie więzi społecznej i więzi z naturą nie było dotychczas eksplorowane 
badawczo. Niniejsza praca stanowi efekt analizy literatury i ma na celu przybliżenie aktualnej 
wiedzy naukowej dotyczącej zależności między współzależnością (and. connectedenss) a do-
brostanem i zdrowiem psychicznym jednostki w różnych wymiarach. Poczucie wspólnotowo-
ści/ więzi ze środowiskiem społecznym (ang. social connectedness) w literaturze zoperacjo-
nalizowane jest jako (Lee &amp;amp; Robins, 1995, 1998) jako: “the subjective awareness of 
being in close relationship with the social world” (tłum.własne: „subiektywną świadomość bycia 
w bliskim związku ze światem społecznym”; s. 338). Ta konceptualizacja koncentruje się na po-
strzeganiu siebie przez jednostkę, a wybranym celem połączenia jest ogólnie świat społeczny. 
Notomiast poczucie wspólnotowości ze środowiskiem przyrodniczym (ang. nature connected-
ness) zoperacjonalizowane jest jako: poczucie relacji z całością środowiska przyrodniczego – 
fauną, florą, nieożywionymi składnikami ekosystemów (Lumber i in., 2017). Najnowsze badania 
wskazują na rolę poczucia wspólnotowości w lepszym radzeniu sobie ze skutkami kwarantanny 
i pandemii COVID-19 (Nitschke JP i in. 2020). Ponadto ostatnie badania dotyczące e-uzależ-
nień wskazują na ich bezpośredni związek z funkcjonowaniem psychospołecznym, a badacze 
analizują związki euzależnień i poczucia wspólnotowości (Alheneidi i in., 2021; Costa i in. 2019). 
Dalsze badania nad poczuciem wspólnotowości mogą dostarczyć szerszego kontekstu dla ro-
zumienia czynników ochronnych i czynników ryzyka zaburzeń psychicznych w tym związanych 
z konsekwencjami długotrwałej pracy i nauki zdalnej w dobie pandemii.
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Rodzinne czynniki ryzyka w rozwoju zaburzeń 
psychicznych

Magdalena Chęć 
Agnieszka Samochowiec 
Krystian Konieczny 
Karolina Rachubińska
Uniwersytet Szczeciński  

Występowanie agresji w rodzinie i ocena rodziny przez 
adolescentów a wiek ich inicjacji alkoholowej, nikotynowej 
i narkotykowej

Kontekst rodzinny, jak i zachowania każdego z rodziców, mogą stanowić istotny element 
rozwojowy w zakresie kształtowaniu się cech psychicznych, zachowań i sposobu funk-
cjonowania dzieci. Czynniki te mogą mają charakter ochronny bądź stanowić czynnik 
ryzyka. Celem badania było określenie związków między oceną rodziny dokonaną przez 
adolescentów i występowaniem w rodzinie agresji a wczesną i późniejszą inicjacją alko-
holową, nikotynową i narkotykową wśród młodzieży. Badanie przeprowadzono wśród 825 
uczniów szczecińskich gimnazjów w wieku 13-16 lat (K=47,5%; M=52,5%). Miało charakter 
anonimowy i odbyło się na terenach szkół. Wykorzystano Skale Oceny Rodziny (SOR) A. 
Margasińskiego oraz ankietę, która zawierała pytania dotyczące zachowań agresywnych 
i ryzykowanych wśród członków rodziny, wieku inicjacji alkoholowej, nikotynowej oraz 
narkotykowej badanych. Badanie wykazało istotny związek pomiędzy występowaniem 
agresji słownej a wczesną inicjacją alkoholową oraz nikotynową młodzieży. Stwierdzono 
również istotne różnice między nastolatkami z wczesną i późniejszą inicjacją nikotynową 
w zakresie zadowolenia i komunikacji w rodzinie. Badani, którzy swoją inicjację nikotyno-
wą rozpoczęli powyżej 13 r. ż. oceniali istotnie wyżej komunikację w rodzinie i byli ogól-
nie bardziej zadowoleni z systemu rodzinnego niż osoby z wczesną inicjacją nikotynową. 
Przeprowadzona analiza wykazała natomiast brak istotnych różnic w ocenie rodziny 
w zależności od wieku inicjacji alkoholowej i narkotykowej. Wyniki badania zgodne są 
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z koncepcją uznającą właściwości środowiska rodzinnego za znaczący czynnik ochronny 
lub sprzyjający używaniu przez młodzież substancji psychoaktywnych. Mogą one pomóc 
podczas konstruowania dla nich programów profilaktycznych i psychoedukacyjnych.

Magdalena Chęć 
Agnieszka Samochowiec 
Karolina Rachubińska 
Krystian Konieczny
Uniwersytet Szczeciński  

Wybrane czynniki rodzinne a częstość upijania się wśród 
adolescentów w wieku 13-16 lat

Rodzina jest podstawowym systemem społecznym, który ma wpływ na rozwój osobowo-
ści oraz funkcjonowanie społeczne i emocjonalne nastolatka. Rodzina charakteryzująca 
się prawidłowym funkcjonowaniem stanowi czynnik ochronny dla rozwoju adolescen-
tów. Z kolei dysfunkcyjne relacje rodzinne lub obecność patologii mogą przyczyniać się 
do zachowań ryzykownych, w tym upijania się. Celem badania było wykazanie związków 
pomiędzy czynnikami rodzinnymi (oceną rodziny dokonaną przez młodzież oraz występo-
waniem agresji w rodzinie) a częstością upijania się przez adolescentów. Badanie prze-
prowadzono wśród 825 uczniów szczecińskich gimnazjów w wieku 13-16 lat (K=47,5%; 
M=52,5%). Miało charakter anonimowy i odbyło się na terenach wybranych szkół. Wy-
korzystano Skale Oceny Rodziny (SOR) A. Margasińskiego oraz ankietę, która zawierała 
pytania dotyczące zachowań agresywnych i ryzykownych wśród członków rodziny oraz 
częstości upijania się (nigdy, raz, często) przez badaną młodzież. Przeprowadzone ana-
lizy statystyczne wykazały różnice w ocenie rodziny pomiędzy badanymi nastolatkami. 
Badani, którzy się nie upijają oceniają wyżej zrównoważoną elastyczność i są bardziej 
zadowoleni z systemu rodzinnego w porównaniu do osób, które upiły się raz. Ocenia-
ją także wyżej zrównoważoną spójność w porównaniu do osób, które często się upijają 
a niżej niezwiązanie w swoich rodzinach w porównaniu do reszty badanych nastolatków. 
Natomiast osoby, które często się upijają, przejawiają istotnie wyższy poziom splątania 
i chaotyczności niż osoby, które upiły się raz i nigdy się nie upiły. Wykazano również 
związek pomiędzy częstością upijania się badanej młodzieży a występowaniem w rodzi-
nie agresji fizycznej, werbalnej, przemieszczonej oraz psychicznej. Wyniki badań mogą 
być pomocne przy tworzeniu programów psychoedukacyjnych dla rodziców młodzieży 
w okresie dorastania.
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Ocena funkcjonowania rodzin nastolatków z zaburzeniami 
depresyjnymi z perspektywy nastoletnich pacjentów i ich 
matek

Depresja należy do najczęstszych problemów zdrowotnych wśród młodzieży, rozpo-
znaje się ją nawet u 20% osób przed 18. r.ż. Depresja młodzieńcza ma uwarunkowania 
wieloczynnikowe m.in. związane z relacjami rodzinnymi. Badanie miało na celu ocenę 
wzorca funkcjonowania rodzin nastolatków z zaburzeniami depresyjnymi, z perspektywy 
pacjentów i ich matek, w porównaniu do funkcjonowania rodzin ich rówieśników bez roz-
poznania zaburzeń nastroju. Analizowano nasilenie objawów depresyjnych u nastolatków 
oraz ich matek. W badaniu uczestniczyło łącznie 113 diad dziecko-matka: 55 pacjentów 
z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych w wieku 15-19 lat, leczonych w ramach Porad-
ni oraz Oddziału Dziennego Rehabilitacyjno- Psychiatrycznego dla Dzieci w Gdańskim 
Centrum Zdrowia oraz dobrana pod względem wieku i ogólnego poziomu funkcjonowa-
nia intelektualnego grupa młodzieży szkolnej bez depresji, zaburzeń rozwojowych oraz 
historii leczenia psychiatrycznego bądź neurologicznego, licząca 58 osób. W badaniu 
wykorzystano Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Depresji u Dzieci i Młodzieży (CDI-
2), Inwentarz Depresji Becka- wyd. 2 (BDI-II) oraz Skalę Oceny Rodziny (SOR). W grupie 
adolescentów z depresją stwierdzono wyższe wskaźniki nasilenia wszystkich badanych 
objawów depresyjnych w porównaniu do grupy kontrolnej zarówno w samoocenie pacjen-
tów jak i ich matek. Wśród matek nastolatków z depresją stwierdzono trend w kierunku 
większego nasilenia objawów depresyjnych. W ocenie zarówno nastolatków z depresją 
jak i ich matek funkcjonowanie ich rodzin cechuje mniejsza elastyczność. Młodzież 
z depresją mniej korzystnie od rówieśników bez depresji ocenia swoje rodziny również 
w zakresie spójności, jakości komunikacji oraz ich ogólnego poziomu funkcjonowania. 
Specyfika funkcjonowania systemów rodzinnych, w których rozpoznano zaburzenia de-
presyjne u nastolatka, wskazuje na zasadność i kierunek postępowania diagnostyczno- 
terapeutycznego obejmującego cały system rodzinny.
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Sytuacja rodziców w obliczu choroby nowotworowej ich 
dziecka. Radzenie sobie skoncentrowane na znaczeniu 
oraz religijne strategie radzenia sobie ze stresem 
a doświadczane emocje- badanie pilotażowe

W Polsce odnotowuje się ok. 1100-1200 nowych zachorowań na nowotwory w grupie 
dzieci i młodzieży w skali roku (Samardakiewicz, 2008, 2011). Diagnoza choroby nowo-
tworowej u dziecka jest sytuacją stresową dla całej rodziny i wpływa na funkcjonowanie 
poszczególnych jej członków (Gouvela, et al., 2017). W odpowiedzi na tę sytuację podej-
mowane są różnorodne strategie radzenia sobie, w tym między innymi strategie religij-
nego oraz skoncentrowanego na znaczeniu radzenia sobie. Celem badania była ocena 
strategii skoncentrowanych na znaczeniu oraz pozytywnych vs. negatywnych religijnych 
strategii radzenia sobie u rodziców dzieci chorujących onkologicznie, a także ich powią-
zań z innymi zmiennymi. W badaniu uczestniczyło 147 rodziców dzieci będących w trakcie 
leczenia onkologicznego. Badanie zostało przeprowadzone w dwóch ośrodkach medycz-
nych: Instytucie „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie oraz Samodzielnym 
Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach. Zastosowano własną ankietę socjodemograficzną i klinicz-
ną, Skalę Religijnego Radzenia Sobie w skróconej wersji, dwie podskale z Mini-COPE 
oraz Kwestionariusz Emocji. Analiza korelacji wykazała związek emocji negatywnych 
z negatywnymi strategiami religijnego radzenia sobie. Pozytywne przewartościowanie 
korelowało z emocjami pozytywnymi, zaś pozytywne strategie religijnego radzenia sobie 
ze zwrotem ku religii. Hierarchiczna analiza regresji wykazała zaś, iż korelatami pozytyw-
nych emocji były sytuacja ekonomiczna rodziny, czas od momentu diagnozy, pozytywne 
przewartościowanie oraz negatywny religijny coping. W przypadku negatywnych emocji 
istotny był jeden korelat. W oparciu o uzyskane wyniki można wskazać na ważną rolę 
nadawania znaczenia w sytuacji szczególnie trudnej, jaką jest choroba nowotworowa 
dziecka.
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Doświadczanie przemocy w dzieciństwie a powstawanie 
wczesnych nieadaptacyjnych schematów

Doświadczenie przemocy i poważnego zaniedbania, szczególnie w dzieciństwie, może 
wieloaspektowo wpływać na funkcjonowanie psychiczne człowieka. Pomimo wielolet-
nich badań ciągle aktualne pozostaje pytanie, dlaczego część osób, która doświadczy-
ła przemocy w dzieciństwie będzie doświadczała wielu jej negatywnych następstw na 
dalszych etapach życia a część nie. W prezentowanym badaniu przeanalizowano rolę 
przemocy w dzieciństwie i objawów zaburzeń dysocjacyjnych w nieprawidłowym roz-
woju osobowości w postaci formowania się wczesnych nieadaptacyjnych schematów. 
Badanie przeprowadzono na dorosłych kobietach, które w swojej biografii mają epizod, 
bądź epizody przemocy ze strony bliskich. Przebadano 342 kobiety. Użyto następują-
cych kwestionariuszy: CTQ, DES-II, YSQ-S3. Uzyskane wyniki potwierdziły wcześniejsze 
przypuszczenia o dwóch kierunkach następstw doświadczania przemocy w dzieciństwie. 
Wyniki analizy mediacji wskazały, że doświadczona w dzieciństwie przemoc będzie brała 
udział w formowaniu się wczesnych nieadaptacyjnych schematów. Wystąpienie objawów 
zaburzeń dysocjacyjnych w następstwie doświadczenia przemocy w dzieciństwie bę-
dzie wzmacniać rozwój wczesnych nieadaptacyjnych schematów - może stanowić ważny 
wskaźnik poziomu dotkliwości przyszły następstw doświadczonej traumy.
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Polska adaptacja i walidacja Modified Reasons for 
Smoking Scale

Palenie papierosów prowadzi do uzależnienia i jest jedną z najczęstszych przyczyn wielu 
chorób oraz przedwczesnych zgonów, stąd poznanie motywów palenia jest ważnym za-
daniem badawczym. Celem badań była polska adaptacja i walidacja Modified Reasons 
for Smoking Scale (MRSS). Skala ta mierzy siedem motywów palenia: nałogowe, przyjem-
ność, redukcji napięcia, społeczne, stymulacji, nawyku oraz operowania papierosem. Po 
uzyskaniu równoważnego polskiego tłumaczenia wersji oryginalnej, badania walidacyjne 
przeprowadzono na próbie 477 palących (51% kobiet) w wieku 18–60 lat. Trafność teore-
tyczną badano konfirmacyjną analizą czynnikową (CFA). Rzetelność oceniano analizując 
spójność wewnętrzną, moc dyskryminacyjną pozycji i stałość czasową. Wskaźnikami 
trafności kryterialnej były wyniki: Fagerström Test for Nicotine Dependence - Revised 
(FTND-R) oraz Self-Control Scale (SCS). CFA 7-czynnikowej MRSS wykazała dostateczne 
dopasowanie do danych, ale niskie ładunki czynnikowe czterech pozycji. Dwa czynniki 
okazały się bardzo wysoko ze sobą skorelowane. Kolejne CFA dowiodły, że 5-czynniko-
wa wersja ma lepsze parametry dopasowania i wysokie wszystkie ładunki czynnikowe. 
Pięcioczynnikowa MRSS uzyskała wysokie wszystkie wskaźniki rzetelności. Motywy 
palenia, zgodnie z hipotezami, istotnie pozytywnie korelują z FTND-R oraz negatywnie 
z SCS. Stwierdzono istotne różnice w motywach palenia zależne od płci. Chociaż orygi-
nalna 7-czynnikowa polska wersja MRSS ma względnie akceptowalne właściwości psy-
chometryczne, to zredukowana 5-czynnikowa wersja jest bardziej spójna teoretycznie 
oraz posiada bardzo dobre wskaźniki rzetelności i trafności kryterialnej. Mierzy motywy: 
1) nałogowe/automatyczne, 2) przyjemność/trzymanie papierosa, 3) redukcji napięcia/
relaksacji, 4) społeczne i 5) stymulacji. Skrócona polska wersja MRSS ma wysokie wła-
ściwości psychometryczne i może być z powodzeniem wykorzystywana zarówno w ba-
daniach naukowych, jak i praktyce psychoprofilaktycznej oraz klinicznej.
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Fobia tłuszczu – charakterystyka zjawiska i jego pomiar. 
Zastosowanie polskiej wersji Skali Fobii Tłuszczu w grupie 
klinicznej i nieklinicznej

Promowany przez kulturę zachodnią wizerunek szczupłej sylwetki jako synonim sukcesu 
i obowiązujący kanon urody (Jarman et al., 2021; Selensky &amp;amp; Carels, 2021; Webb 
et al., 2016). Internalizacja tego wzorca może prowadzić do uruchomienia w młodych 
ludziach dwóch tendencji: dążenia do osiągnięcia szczupłej sylwetki i/lub lęku przed 
przytyciem, przed tłuszczem. Wyniki badań prowadzonych na przestrzeni ostatnich lat 
pokazują, że fobia tłuszczu może być jednym z głównych czynników ryzyka prowadzących 
do wystąpienia zaburzeń odżywiania.

Celem niniejszych badań była analiza struktury czynnikowej polskiej wersji Skali Fobii 
Tłuszczu L. Gordfarb (1983) w grupie klinicznej – pacjentek z zaburzeniami odżywiania 
i w grupie nieklinicznej. W badaniach wzięło udział ogółem ponad 700 kobiet (126 w gru-
pie klinicznej i 581 w grupie nieklinicznej). Adaptowana skala jest narzędziem krótkim, 
10-itemowym, jednoczynnikowym, stosowanym pierwotnie do oceny nasilenia lęku przed 
przytyciem w grupie osób zmagających się z zaburzeniami odżywiania.

Przeprowadzone obliczenia sugerują satysfakcjonujące właściwości psychometryczne 
analizowanego narzędzia w obu badanych grupach. Konfirmacyjna analiza czynnikowa 
wykazała jednakże odmienną strukturę czynnikową Skali w grupie nieklinicznej. W próbie 
klinicznej potwierdzona została struktura jednoczynnikowa (zgodnie z założeniami skali 
oryginalnej), natomiast wyniki analiz w próbie nieklinicznej sugerują strukturę dwuczyn-
nikową i pozwalają inaczej spojrzeć na zjawisko fobii tłuszczu.

Prezentowane narzędzie może stanowić dobre narzędzie przesiewowe, pomocne w wy-
krywaniu ryzyka wystąpienia zaburzeń odżywiania, jak również może służyć w ocenie 
nasilenia lęku przed przytyciem u osób chorujących na różnych etapach procesu tera-
peutycznego.
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Multimodalny system do funkcjonalnej diagnostyki dzieci 
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Jednymi z pierwszych symptomów zaburzenia ze spektrum autyzmu (autism spec-
trum disorder; ASD) są zaburzenia uwagi wzrokowej, m.in. z problemy z nawiązaniem 
i utrzymaniem kontaktu wzrokowego, współdzieleniem uwagi, nieskupianiem uwagi na 
twarzy drugiej osoby, zwłaszcza gdy zwraca się bezpośrednio, czy preferencja bodźców 
przedstawiających przedmioty. Problemy z kontaktem wzrokowym są̨ zauważalne już 
u kilkumiesięcznych dzieci, a wczesna diagnoza jest kluczowa dla efektywnej terapii. 
Jednocześnie istnieje problem z dostępnością narzędzi diagnostycznych dedykowanych 
najmłodszym dzieciom. Celem projektu było stworzenie stanowiska diagnostycznego re-
jestrującego ruchy oka oraz reakcję elektrodermalną (electrodermal activity, EDA), wraz 
z oprogramowaniem, które w szybki i atrakcyjny dla dziecka sposób umożliwiłoby rozpo-
znanie symptomów ASD. W tym celu przeprowadzono badanie, w którym wzięło udział 
22 dzieci ze zdiagnozowanym ASD i 22 dzieci neurotypowych w wieku od 1,5 roku do 5 
lat. W trakcie badania dzieci oglądały film diagnostyczny składający się ze scen zwiera-
jących nawiązywanie bezpośredniego kontaktu wzrokowego, inicjowane współdzielenia 
uwagi oraz wzbudzenie reakcji emocjonalnej. Wyniki analizy okulograficznej potwier-
dzają̨ hipotezy zakładające, że dzieci z ASD nie skupiają uwagi wzrokowej na twarzy tak 
długo, jak dzieci neurotypowe (p=0,004), oraz koncentrują się bardziej na dystraktorach 
(p=0,033). Wyniki te są̨ wsparte wynikami badania ADOS-2, które wykazało, że u wszyst-
kich dzieci z grupy ASD zdiagnozowano problemy w modulowaniu kontaktu wzrokowego. 
Reakcja elektrodermalna na bodźce emocjonalne nie została poddana analizie grupowej 
ze względu na brak wystarczającej liczby danych – niektóre dzieci odmawiały zakładania 
sensora EDA na nadgarstek. 

Wyniki są zgodne z dotychczasowymi badaniami naukowymi, wskazując na potencjał 
aplikacyjny systemu wspierającego diagnozę ASD u dzieci.
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Rok z COVID-19 - ewaluacja postaw względem zagrożenia 
w grupie młodych dorosłych

W marcu 2020 roku dotychczasowe funkcjonowanie ludzi na całym świecie uległo dra-
stycznym przemianom. Wraz z ogłoszeniem przez WHO pandemii koronawirusa SARS-
-CoV-2 pojawiły się nowe wymagania i bariery, do których zaadaptowanie się wymagało 
poznawczej restrukturyzacji, a więc transformacji prezentowanych postaw, w tym także 
ich behawioralnych przejawów. Badanie oscylowało tematycznie wokół dynamiki zmian 
w postawach, zachowaniach, stanach emocjonalnych i raportowanych zmianach soma-
tycznych. Badaniem ankietowym, przeprowadzonym on-line, objęto łącznie 2268 osób 
(Nm = 500; Nk = 1589, w grupie 18-35 r.ż.) w trzech punktach czasowych (kwiecień 2020, 
listopad/grudzień 2020 oraz maj 2021). W celach pomiarowych wykorzystano autorski 
kwestionariusz ankiety, dotyczący m.in. poczucia zagrożenia, strategii zaradczych oraz 
stosunku do informacji na temat koronawirusa. Zaobserwowano statystycznie istotne 
różnice pomiędzy odpowiedziami kobiet i mężczyzn w trzech punktach czasowych w de-
klarowanym poczuciu zagrożenia (Hm = 9,7; p &amp;lt;0,01; Hk = 11; p &amp;lt; 0,01). 
Zaobserwowano również różnicę w postrzeganiu zagrożenia przez osoby zaszczepione 
oraz niezaszczepione (Hm = 7,7; p &amp;lt; 0,05; Hk = 10,8; p &amp;lt; 0,01). W zebranych 
deklaracjach odnotowano ewolucję w zakresie strategii radzenia sobie z okolicznościami 
pandemii koronawirusa: początkowe dominowanie negatywnych emocji po krystalizację 
postaw adaptacyjnych – ochronę zdrowia i poszukiwanie informacji. Zauważa się także 
polaryzację poglądów na temat koronawirusa oraz stopniowe zmniejszanie się pozio-
mu uogólnionego lęku, związanego z sytuacją zagrożenia pandemią SARS-CoV-2. Na 
przestrzeni miesięcy zaobserwowano, iż obecna u progu pandemii bierna obserwacja, 
poznawanie rzeczywistości w towarzystwie okołotraumatycznego lęku, wynikającego 
z przedłużającego się zamknięcia społeczeństwa w domach, zaczęła ustępować miejsca 
kształtowaniu się zachowań adaptacyjnych oraz używaniu szeregu metod protekcyjnych, 
w tym szczepień.
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Czego obawiają się religijni ludzie? Rola postrzeganej 
dotkliwości chory, lęku przed COVIDem, lęku przed 
śmiercią i wiary w życie pozagrobowe w wyjaśnianiu 
zachowań chroniących przed zachorowaniem na COVID-19

Zgodnie z dotychczasowymi badaniami osoby religijne rzadziej podejmują się zachowań 
ochronnych w trakcie pandemii (Dein i in., 2020), jednakże brakuje w literaturze wyja-
śnienia mechanizmu tej zależności. Założyliśmy, że osoby religijne ze względu na swoją 
wiarę w życie pozagrobowe mniej obawiają się śmieci, a tym samym mniej obawiają się 
zachorowania na COVID-19, co prowadzi do mniejszej postrzeganej dotkliwości choroby, 
a tym samym do mniejszego zaangażowania w zachowania ochronne (np. noszenie ma-
seczki). 551 osób wzięło udział w badaniu online, którego wyniki zostały poddane analizie 
SEM. Przed przystąpieniem do analiz przeprowadzono analizę trafności dywergencyjnej, 
która wskazała, że wykorzystane narzędzia badają odmienne konstrukty. Następnie opra-
cowano model strukturalny, który adekwatnie oddawał strukturę zebranych danych oraz 
charakteryzował się dobrymi wskaźnikami dopasowania modelu (TLI = .981; CFI = .984; 
GFI = .988; AGFI = .985; RMSEA = .040; SRMR = .053). Zgodnie z opracowanym mode-
lem osoby religijne częściej wierzyły w życie pozagrobowe, przez co mniej obawiały się 
śmierci i COVID-19, co prowadziło do postrzegania mniejszej dotkliwości choroby, a to 
prowadziło do mniejszego zaangażowania zachowania ochronne (p = 0.011; ß = -0.011). 
Badanie pokazało, że osoby wierzące w Boga bardziej wierzą w życie pozagrobowe, co 
wiąże się ze spostrzeganiem COVID-19 jak mniej groźnej choroby oraz mniejszą obawą 
przed zachorowaniem na COVID-19, co finalnie związane jest z mniejszym zaangażo-
waniem się w zachowania chroniące przed zachorowaniem na COVID-19. Wyniki tego 
badania przyczyniają się do walki z COVID-19 poprzez identyfikację czynników motywu-
jących do chronienia się przed zachorowaniem, co można wykorzystać w kampaniach 
promujących zdrowie.
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Mariusz Zięba    
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny   

Wywiad Historii Życia (Life Story Interview). Możliwości 
wykorzystania w praktyce badawczej i klinicznej

Celem warsztatu będzie przedstawienie procedury Wywiadu Historii Życia (Life Story 
Interview) opracowanego przez Dana P. McAdamsa (1985, 2008) oraz przedyskutowanie 
możliwości jego wykorzystania w praktyce badawczej i klinicznej. Wywiad w tej proce-
durze, której główną część stanowi opowiadanie kilkunastu kluczowych wydarzeń (scen) 
z całego życia człowieka, wykorzystywany jest w badaniach naukowych prowadzonych 
w nurcie psychologii narracyjnej, ale może też być przydatny w diagnozie psychologicz-
nej. Informacje o osobie badanej, które można uzyskać przeprowadzając taki wywiad, 
pozwalają lepiej poznać tożsamość człowieka ujmowaną jako historia życia, której jest 
bohaterem. Dla rozwoju tożsamości człowieka ważna jest jego zdolność do wyobraże-
nia sobie całego swojego życia jako spójnej sekwencji wydarzeń, wyjaśniających to, kim 
ta osoba jest obecnie i w jaki sposób taką się stała, a także kim może być w przyszło-
ści (McAdams, 2021). Poszczególne wątki ujęte w historii życia są wyselekcjonowane 
ze wszystkich wspomnień tak, by stanowiły one możliwie jak najlepszą ilustrację tego 
wszystkiego, co stanowi sumę doświadczeń kształtujących i zmieniających człowieka 
będącego bohaterem tej historii. Do udziału w warsztacie zapraszam przede wszyst-
kim badaczy zainteresowanych metodologią jakościową, ale także praktyków. W trakcie 
warsztatu przedstawiony i wspólnie przedyskutowany będzie sposób prowadzenia Wy-
wiadu Historii Życia (WHŻ), a także wybrane możliwości analizy materiału uzyskanego 
dzięki jego zastosowaniu – zarówno w badaniach naukowych (gdzie celem może być wy-
odrębnienie pewnych właściwości narracji i ich związków z innymi zmiennymi psycho-
logicznymi), jak i w diagnozie psychologicznej, kiedy to WHŻ może dostarczyć informacji 
pozwalających lepiej zrozumieć wpływ doświadczeń życiowych na rozwój tożsamości 
osoby.

Anna Kubiak    
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny   

Samouszkodzenia bez intencji samobójczej – czym 
są, czemu służą i jak pracować psychoterapeutycznie 
w obszarze autodestruktywności

Jeszcze trzydzieści lat temu samouszkodzenia występowały głównie wśród osób prze-
jawiających poważne emocjonalne zaburzenia, więźniów, pacjentów szpitali psychia-
trycznych lub młodzieży przebywającej w ośrodkach wychowawczych. W latach 90-tych 
pojawiło się „nowe pokolenie” osób okaleczających się, które w odróżnieniu od wyżej 
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wskazanych grup przejawiało mniej dysfunkcji w zakresie społecznym. Coraz więcej osób 
z doświadczeniem samouszkodzeń to były osoby bez większych problemów w szkole czy 
w pracy (Walsh, 2006). Obecnie coraz częściej samouszkodzenia spotykane są w ogólnej 
populacji: u młodych dorosłych i studentów, ale szczególnie u młodzieży.

Cele warsztatu: Warsztat rozpocznie się od wprowadzenia do zagadnienia tj. omówio-
ne zostaną kryteria różnicujące samouszkodzenia bez intencji samobójczej i inne for-
my autodestruktywności, przedstawiona będzie też charakterystyka motywów i funkcji 
samouszkodzeń, a także wybranych korelatów samouszkodzeń, których uwzględnienie 
w pracy terapeutycznej może być istotne. Głównym celem warsztatu będzie możliwość 
zapoznania się z różnymi sposobami w pracy z osobami dokonującymi samouszkodzeń, 
wynikającymi z wybranych nurtów terapeutycznych (głównie systemowego). Uczestniczki 
i uczestnicy warsztatu będą mieli też okazję zapoznać się również z interwencjami spe-
cyficznymi tylko dla zachowań samouszkadzających. Przyjrzymy się też temu, jak własne 
przekonania i odczucia terapeuty nt. okaleczania własnego ciała mogą wpływać na re-
lację terapeutyczną i proces terapeutyczny.

Opis odbiorców warsztatu: Warsztat adresowany jest do psychologów i psychoterapeu-
tów pracujących z osobami nastoletnimi i dorosłymi dokonującymi samouszkodzeń.

Katarzyna Poniatowska-Leszczyńska     
Poznańska Pracownia Psychoterapii

Iwona Palicka
Centrum Stymulacji Rozwoju Dziecka w Poznaniu

Praca z zaburzeniami sensomotorycznymi w psychoterapii 
psychodynamicznej – interdyscyplinarne podejście do 
leczenia zaburzeń osobowości 

Zaburzenia sensomotoryczne należą do tzw.miękkich zaburzeń/objawów neurologicz-
nych (NSS) będących wskaźnikiem zaburzeń neurorozwojowych (manifestujących się 
w różnych obszarach takich jak rozwój ruchowy, rozwój mowy czy kontaktów społecz-
nych) bądź też kandydatem na endofenotyp zaburzeń neuropsychiatrycznych. Warsztat 
poprzez pogłębione studium przypadku łączy miękkie zaburzenia neurologiczne z zabu-
rzeniami procesów psychicznych, pokazuje jak zaburzenia sensoryczne (w tym przypadku 
nadreaktywność dotykowa i słuchowa) oraz niedojrzałość neuromotoryczna (przetrwałe 
odruchy pierwotne wg koncepcji INPP) mogą wpływać na zwiększenie częstotliwości 
wyrzutu kortyzolu i adrenaliny do krwi a tym samym utrzymywania się silnego lęku i po-
czucia zagrożenia u naszych pacjentów. Jaka może być zależność między rozwojową 
teorią psychoanalityczną a pierwotnymi odruchami fizjologicznymi, które nie uległy peł-
nemu wyhamowaniu w toku rozwoju? Między pozycją schizo-paranoidalną opisaną w 1935 
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r. przez Melanie Klein a odruchem Moro opisanym na początku XX wieku przez Ernsta 
Moro? Odnosząc się do przypadku pacjentki z głęboką patologią osobowości zachęca 
do dialogu nad profilaktyką rozwoju patologii osobowości, interdyscyplinarną diagnozą 
oraz leczeniem naszych pacjentów.

Katarzyna Maruszewska
Gabinet psychoterapeutyczny i superwizyjny

Psychoterapia CBT kiedyś i dziś: Trzecia Fala (ACT, DBT, 
ST, CT-R) 

Wprowadzenie:

Warsztat ma na celu przedstawienie zmian zachodzących w psychoterapii poznawczo-
-behawioralnej na przestrzeni ostatnich lat, kiedy to założenia i metody CBT uległy zna-
czącej ewolucji. Na warsztacie zajmiemy się najnowszymi założeniami Trzeciej Fali CBT.

Uczestnik warsztatu pozna najważniejsze nurty trzeciej fali CBT, m.in. ACT, DBT, TS. 
Będzie potrafił rozróżnić te metody i wyodrębnić najistotniejsze ich elementy. Główną 
częścią warsztatu będzie omawianie, na materiale uczestników lub przykładach przy-
gotowanych przez prowadzącą, zastosowania konkretnych technik terapeutycznych 
użytecznych w pracy psychologa bądź psychoterapeuty. 

Cele warsztatu:

• Przedstawienie najnowszej wiedzy w zakresie zmian zachodzących w CBT

• Omówienie podstawowych założeń i charakterystyki nurtów Trzeciej Fali

• Zastosowanie i poznanie modułów treningu DBT

• Umiejętność wykorzystania mapy trybów w ramach Terapii Schematów w pracy 
z pacjentami z różnymi problemami psychologicznymi

• Rozwijanie praktycznego wykorzystania modelu CT-R (Recovery-Oriented Cognitive 
Therapy) w pomocy pacjentom

Odbiorcy:

Warsztat przeznaczony jest dla psychologów, terapeutów, lekarzy i studentów, zarówno 
stawiających swoje pierwsze kroki w obszarze Trzeciej Fali CBT, jak i tych już zaznajo-
mionych z dziedziną, pragnących uporządkować swoją wiedzę.
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Jarosław Kania
Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach

Krzysztof Gąsior
Katedra Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Zawiść w procesie terapeutycznym

Analiza zawiści jest szczególnie akcentowana w psychoanalizie Kleinowskiej. Anality-
kowi wyjaśnia niektóre zachowania pacjenta oraz formy oporu, z którymi spotyka się 
w praktyce psychoterapeutycznej. Zrozumienie gry zawiści może być przyczynkiem do 
własnego rozwoju osobistego terapeuty. Z kolei dla pacjenta zarówno niedostrzeganie, 
jak i uznanie własnej zawiści bywa źródłem cierpienia, ale przepracowane z wrażliwym 
i nieoceniającym srogo z pozycji patologicznego superego terapeutą/analitykiem, może 
być jednym z kluczowych momentów w psychoterapii. Celem warsztatu jest pogłębienie 
rozumienia zawiści, odróżnienie zawiści od zazdrości, refleksja nad zależnością pomię-
dzy zawiścią i wdzięcznością a poczuciem własnej wartości oraz zdolnością do reparacji. 
Warsztat skierowany jest do praktykujących terapeutów, jak również osób zaintereso-
wanych własnym rozwojem. 

Agnieszka Felińska
Zespół Edukacyjny nr 9 W Zielonej Górze

Wprowadzenie do diagnozy psychologicznej alienacji 
rodzicielskiej - podstawy naukowe i modele diagnostyczne 
(Pięcioczynnikowy Model Diagnostyczny)

Zjawisko alienacji rodzicielskiej, choć od dekad powszechne na całym świecie i niestety 
coraz bardziej także w Polsce, wciąż otoczone jest wieloma mitami, kontrowersjami i nie-
zrozumieniem, które wynikają m.in. z braku dostępu do najnowszych badań naukowych 
o rygorystycznej metodologii badawczej oraz do osiągnięć i rozwiązań wypracowanych 
przez lata w wiodących ośrodkach badawczych i klinikach specjalizujących się w pracy 
z alienowanymi dziećmi i ich rodzicami. W ramach warsztatu uczestnicy zapoznają się 
z aktualnym podejściem naukowym do zjawiska alienacji rodzicielskiej przyjmowanym 
szeroko na świecie (z odniesieniem do klasyfikacji DSM-5) oraz modelami diagnozo-
wania alienowanego dziecka przez psychologów na potrzeby kliniczne, terapeutyczne 
oraz sądowe. Szczegółowo przedstawiony zostanie zwłaszcza Pięcioczynnikowy Model 
Diagnostyczny Amy Baker (FFM, Five-Factor Model, 2014) jako jeden z lepszych modeli 
opartych na dowodach (evidence based) dot. diagnozowania alienacji rodzicielskiej. Za-
sygnalizowane zostaną też efektywne vs. przeciwwskazane metody terapeutyczne w celu 
przepracowania dziecięcej traumy relacyjnej.



110

Leonard Szafraniec
Poradnia Psychologiczna Szpitala Klinicznego im. WAM CSW w Łodzi

Rola psychologa klinicznego w różnych rodzajach 
orzecznictwa

Przedstawienie swoich doświadczeń w wielu dziedzinach aktywności orzeczniczej psy-
chologa klinicznego. Porównanie orzekania osób z założenia zdrowych (komisje wojsko-
we, badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń, pracowników ochrony, sędziów, 
kuratorów sądowych, kierowców itp.) oraz osób z różnorodnymi zaburzeniami psychicz-
nymi i chorobami somatycznymi (biegły sądowy, orzecznik w wojewódzkim zespole ds. 
orzekania o niepełnosprawności, orzecznik ZUS). Refleksje wynikające z pracy własnej 
oraz analizy licznych opinii innych psychologów, które znajdują się w dokumentacji do-
stępnej w czasie orzekania i prowadzonych kontroli. Podkreślenie znaczenia opinii psy-
chologicznych opracowywanych w różnych miejscach pracy psychologów, które wyko-
rzystywane są do celów postępowaniach orzeczniczych. Próba określenia koniecznych 
kompetencji do pełnienia funkcji orzecznika w różnych dziedzinach tej aktywności.

Justyna Kędziora-Antkowiak
Wielkopolskie Centrum Onkologii, Pracownia Psychologii Klinicznej

Psychologiczne wsparcie dla rodzin i bliskich osób 
chorych przewlekle na różnych etapach leczenia - na 
przykładzie pacjentów leczonych onkologicznie

W świetle wielu doniesień z literatury przedmiotu oraz praktyki klinicznej, na temat sku-
tecznego wspierania pacjentów chorujących przewlekle, wciąż niedoceniony wydaje się 
temat wsparcia wobec osób bliskich dla chorego. Choroba przewlekła zmienia nie tyl-
ko sposób funkcjonowania jednostki, ale też wielu systemów, w jakich ona funkcjonuje; 
zmienia jakość relacji i wpływa na dystans między członkami rodziny, a także rodziną 
i systemami zewnętrznymi. Na pierwszym miejscu stawia potrzeby i możliwości osób 
leczonych – co nierzadko powoduje trudności w zakresie szeroko rozumianego zdro-
wia psychicznego i dostępu do wsparcia osób bliskich. Naraża je tym samym na zespół 
zmęczenia współczuciem. Zarówno wsparcie udzielane pacjentom, jak i ich rodzinom 
i bliskim, ma specyficzny charakter związany z momentem postawienia diagnozy, etapem 
leczenia i znajomością rokowań.

Celem warsztatu jest zwrócenie uwagi na specyfikę wsparcia dla osób, które przez swoją 
rolę w systemie rodzinnym - obciążonym obecnością choroby przewlekłej z jednej strony, 
i brakiem przygotowania do pełnienia tej roli z drugiej, są narażone na trudności w za-
kresie zdrowia psychicznego, jednocześnie mając ograniczone możliwości korzystania 
ze wsparcia. 
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Propozycja warsztatu skierowana jest w głównej mierze do osób, zajmujących się po-
maganiem profesjonalnie. Osoby pełniące aktualnie rolę systemu wsparcia wobec osoby 
z rozpoznaniem choroby przewlekłej, proszone są o powstrzymanie się przed udziałem 
w warsztacie, ze względu na ryzyko doświadczenia silnych emocji, utrudniających wzię-
cie w nim aktywnego udziału.

Krzysztof Gąsior
Katedra Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Nowe narzędzia do badań w psychotraumatologii

Cel: prezentacja i szkolenie w zakresie posługiwania się kwestionariuszami do badania 
traum i stresu pourazowego

Opis warsztatu: Warsztat obejmuje przedstawienie nowych narzędzi odnoszących się do 
badań nad stresem traumatycznym. The International Trauma Consortium (ITC) jest plat-
formą służącą współpracy naukowców i klinicystów w dziedzinie psychotraumatologii. 

Dzięki współpracy z nimi zaprezentowane zostaną następujące narzędzia:

• Międzynarodowy Kwestionariusz Traumy [THE INTERNATIONAL TRAUMA QU-
ESTIONNAIRE (ITQ)] Tłumaczenie: Wojciech Cechowski, Krzysztof Gąsior, Jan Chod-
kiewicz, Joanna Miniszewska,

• Międzynarodowa Skala Ekspozycji Na Traumę [INTERNATIONAL TRAUMA EXPOSU-
RE MEASURE (ITEM)], Tłumaczenie: Krzysztof Gąsior, Wojciech Cechowski, Monika 
Szpringer,

• Międzynarodowy Kwestionariusz Zaburzeń Adaptacyjnych [THE INTERNATIONAL 
ADJUSTMENT DISORDER QUESTIONNAIRE (IADQ), Tłumaczenie: Wojciech Cechow-
ski, Monika Szpringer, Krzysztof Gąsior

• Międzynarodowa Skala Przewlekłej Żałoby [INTERNATIONAL PROLONGED GRIEF DI-
SORDER SCALE (IPGDS) Killikelly, Stelzer, Zhou and Maercker (2019 in preparation)]

Tłumaczenie: Krzysztof Gąsior, Wojciech Cechowski, Monika Szpringer

Narzędzia są w trakcie prac adaptacyjnych. 

Można korzystać z nich bezpłatnie: www.traumameasuresglobal.com

Warsztat przeznaczony jest dla psychologów i psychologów klinicznych.

Czas trwania warsztatu: 2,5 godziny
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Piotr Szczukiewicz
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
NZOZ Viamed Lublin

Spotkanie z lękiem egzystencjalnym - zastosowanie 
logoterapii V.E. Frankla

W trakcie pracy terapeutycznej pacjenci mogą mieć trudności w omawianiu niektórych 
obszarów życia psychicznego. Jednym z takich obszarów jest kwestia śmierci, umierania 
oraz uczuć, które przy tych zagadnieniach się pojawiają. Ma to związek między innymi 
z lękiem egzystencjalnym jaki towarzyszy człowiekowi np., gdy uświadamia sobie wła-
sną przemijalność. Ten rodzaj doświadczenia można jednak wykorzystać terapeutycznie. 
Dobrego przykładu dostarcza tu logoterapia V. E. Frankla.

Celem warsztatu jest dostarczenie pojęć teoretycznych i doświadczenia osobistego 
pozwalającego na rozpoznanie lęku egzystencjalnego oraz ukazanie możliwości wyko-
rzystania go w praktyce.

Warsztat jest zaadresowany do wszystkich zainteresowanych psychologią egzystencjalną 
i jej zastosowaniami, a także do osób zajmujących się udzielaniem pomocy (psychologów, 
psychoterapeutów, lekarzy, pracowników socjalnych itp.).

Izabela Turbaczewska-Brakoniecka 
Ośrodek Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej ROZMOWA w Poznaniu

Iwona Jóźwiak 
Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal
Distriktspsykiatrisk Senter w Aal w Norwegii

Spotkanie Dafne i Edypa - seksuologia a psychoterapia 
psychoanalityczna

Spotkanie ma charakter bardziej dyskusyjny niż typowo warsztatowy. Składa się z trzech 
części, których głównym tematem są poszukiwania związków między współczesną 
seksuologią i psychoanalizą. W pierwszej części Izabela Turbaczewska-Brakoniecka 
przedstawi swoje przemyślenia na temat kompleksu Dafne, zespołu Havelock- Ellisa 
i panseksualizm, czyli poruszy ważne problemy seksuologiczne pojawiające się w psy-
choanalitycznej psychoterapii indywidualnej i par. W drugiej, Iwona Jóźwiak zaprezentuje 
przypadek z praktyki klinicznej pacjentki wykorzystanej seksualnie, koncentrując się na 
pokazaniu konsekwencji doświadczonej traumy dla dynamiki zjawisk pozytywnych i ne-
gatywnych w relacji terapeutycznej. Szczególną uwagę poświęci omówieniu wpływu tych 
zjawisk na siłę przymierza terapeutycznego. W jaki sposób przymierze terapeutyczne 
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staje się bazą do uwewnętrznienia dobrze współpracującej pary i w jaki sposób może 
być to pomocne w dokonywaniu napraw intrapsychicznych reprezentacji zniszczonych 
traumatycznymi przeżyciami? Jak świadomość i wiedza o tych zjawiskach może być po-
mocna w budowaniu intymnych relacji? 

Na koniec zaprosimy Państwa do wspólnej dyskusji nad poruszonymi zagadnieniami 
z jednej strony różnic i rozłamów między seksuologią i psychoterapią psychoanalitycz-
ną, z drugiej wzajemnych inspiracji pochodzących z badań i obserwacji klinicznych w obu 
obszarach. Mamy nadzieje, że dyskusja i wymiana między nami przyniesie korzyści w lep-
szym rozumieniu tego, co dzieje się w relacji terapeutycznej w przebiegu psychoterapii.

Jolanta Zboińska 
Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii

Tajemnice traumy. Psychotraumatologia  a transplantologia

Celem warsztatu będzie rzucenie pewnego światła na zjawiska nie do końca jeszcze po-
znane i opisane jakim jest wpływ traumy na umysł i ciało oraz specyfika pamięci post-
traumatycznej. Chciałabym przedstawić sposób rozumienia przetwarzania traumy oraz 
wynikające zeń funkcje służące przetrwaniu. W dalszej kolejności chciałabym wspólnie          
z uczestnikami omówić kwestię w jaki sposób te zjawiska łączą się z symptomatyką ob-
serwowaną u niektórych osób poddanych zabiegom związanym z transplantacją organów.

Warsztat będzie się składał z części wykładowej, prezentacji przypadku klinicznego                   
i dyskusji w grupie. 
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INSTRUKCJA 
KORZYSTANIA 

Z PLATFORMY ZOOM
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Na kilka dni przed konferencją otrzymają Państwo link 
prowadzący do spotkania. 

Po kliknięciu w link spotkania pokaże się następująca stron

1. przycisk uruchomienia spotkania (jeżeli mamy zainstalowaną aplikację Zoom na 
komputerze) 

2. link do sciągnięcia aplikacji 

3. link do wejścia na spotkanie przez przeglądarke (na kolejnej stronie instrukcji)
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Po wybraniu opcji wejścia na spotkanie 
przy użyciu przeglądarki internetowej                                                                       
(czyli bez instalowania aplikacji Zoom)

1. żeby nie mieć problemów z mikrofonem i kamerą, musimy pozwolić przeglądarce 
na korzystanie z nich 

2. w tym polu wpisujemy swoje imię i nazwisko

3. mamy do dyspozycji przyciski włączania / wyłączania mikrofonu i kamery, żeby nie 
wejść na spotkanie z włączonymi obiema rzeczami

W przypadku problemów technicznych w czasie trwania konferencji           
(w piątek i sobotę) możliwy jest kontakt telefoniczny z organizatorami 

pod numerem: 61 829 23 00 lub mailowy konferencja@kkpk.pl 
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NAGRANE WYKŁADY I SESJE BĘDĄ 
DOSTĘPNE DO OBEJRZENIA

 NA STRONIE INTERNETOWEJ 
KONFERENCJI OD 25.10. DO 1.12.2021.
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IV Krajowa Konferencja
Psychologii Klinicznej

PSYCHOLOGIA KLINICZNA W TEORII I PRAKTYCE
ODDZIAŁYWAŃ PSYCHOLOGICZNYCH

21-23 października 2021 r
on-line

platforma ZOOM

PROGRAM KONFERENCJI

PRACOWNIA  TESTÓW
PSYCHOLOGICZNYCH
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
PSYCHOLOGICZNEGO
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