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WSTĘP
Niniejszy e-book powstał z myślą o wszystkich, którzy
chcieliby skorzystać ze wsparcia specjalisty zdrowia
psychicznego, ale nie wiedzą od czego zacząć. Kierujemy go
również do osób, które mają wątpliwości, czy ich trudności
kwalifikują się do pomocy specjalistycznej. Zapotrzebowanie
na pomoc psychologiczną i psychiatryczną w Polsce
sukcesywnie wzrasta, co wiąże się z coraz dłuższym
oczekiwaniem na wizytę. Mimo ograniczeń związanych z
dostępnością specjalistów, istnieją różne alternatywne,
mniej znane formy pomocy, o których pragniemy w tym
przewodniku opowiedzieć. 
Nazewnictwo związane ze zdrowiem psychicznym może
sprawiać wrażenie zagadkowego lub niezrozumiałego.
Warto wspomnieć, że choć informacje znalezione w
Internecie w tej tematyce mogą być bardzo wspierające, to
często są również niepełne, nieaktualne i niepotwierdzone.
Napisany przez nas przewodnik jest próbą syntezy treści
napisanych przez specjalistów oraz wiedzy, którą
zdobywałyśmy w toku studiów.
W niektórych miejscach w Polsce zmaganie się z
zaburzeniem lub chorobą psychiczną nadal jest piętnowane
oraz traktowane jako powód do wstydu. Co więcej, wokół
pomocy specjalistycznej wciąż krąży wiele szkodliwych
mitów, które wspólnymi siłami        spróbujemy obalić. 
 

5.



Spójrzmy na to w następujący sposób: co zazwyczaj robimy,
gdy doznamy kontuzji? Wybieramy się do lekarza,
wykonujemy badania, otrzymujemy leki oraz przeznaczamy
czas na regenerację. Dlaczego zatem nie przybieramy
takiej postawy wobec trudności na tle psychicznym? Choć
bywają one zazwyczaj niewidoczne dla oczu, mogą siać
spustoszenie w naszym organizmie oraz wielu obszarach
życia. Zależy nam na podkreśleniu, że zdrowie psychiczne
jest istotne w takim samym stopniu, jak zdrowie fizyczne.
Skorzystanie z pomocy świadczy o odpowiedzialności,
odwadze i dbałości o swoje zdrowie. 
Za pomocą tego e-booka pragniemy dotrzeć do różnych
osób i w różne zakątki Polski. Z tego powodu jest darmowy i
łatwo dostępny. Nasza praca nad tą treścią była
wykonywana przez miesiące w ramach działań
wolontaryjnych. Większość autorów to nadal studenci,
dlatego treść była dodatkowo weryfikowana przez
dyplomowanych psychologów: Natalię Mańkowską oraz
Patrycję Stępień.
Pragniemy, aby dzięki temu przewodnikowi chociaż jedna
osoba znalazła odpowiednią dla siebie formę wsparcia, a co
najważniejsze - zgłosiła się po pomoc. 

Kamila Misiołek
koordynatorka projektu
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Pierwsza z nich zawiera najważniejsze informacje odnośnie
rodzajów specjalistycznego wsparcia, sposobów jego
poszukiwań oraz charakterystyki pracy pomocowej w
poszczególnych zawodach. Znajdziesz tutaj również szereg
zasad, którymi powinien kierować się specjalista zdrowia
psychicznego. Rolą tego przewodnika jest oswojenie Cię z
terminami psychologicznymi, ułatwienie poszukiwań
odpowiedniej formy pomocy i przygotowanie do pierwszej
konsultacji u specjalisty.

Druga część tego e-booka jest uzupełnieniem
podstawowej treści i dotyczy przede wszystkim
psychoterapii. Poznasz ogólne reguły, na których opiera się
współpraca z psychoterapeutą oraz specyfikę pracy w
poszczególnych nurtach. Rozdział drugi przedstawia
najskuteczniejsze formy pomocy dla określonych zaburzeń
według standardów Amerykańskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego. Jego treść jest odrobinę bardziej
zaawansowana niż reszta tego e-booka, ale być może
zachęci Cię do poszukiwania dostępnych, sprawdzonych
podejść terapeutycznych. Zwieńczeniem tego e-booka
będzie obalenie najbardziej popularnych i krzywdzących
mitów na temat psychoterapii oraz innych form pomocy
specjalistycznej.

 Podzieliłyśmy tego e-booka na dwie części:

Instrukcja obsługi
tego e-booka

Autorki

Życzymy miłej lektury! 
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Jednymi z najczęściej pojawiających się pytań wśród osób,
które poszukują pomocy w obszarze ochrony zdrowia

psychicznego są: “Do kogo powinienem się zwrócić?”; "Czym
zajmuje się psycholog, psychiatra, a czym psychoterapeuta?"
Świadomość tego, w jakim obszarze każdy z tych specjalistów
udziela pomocy jest kluczowa dla dobrania odpowiedniej dla

siebie formy wsparcia.
 

Psycholog jest absolwentem studiów wyższych magisterskich na
kierunku psychologia. To osoba, która w trakcie trwania nauki
zdobywa szeroką wiedzę na temat psychiki, zdrowia psychicznego,
zaburzeń i chorób psychicznych, emocji, relacji międzyludzkich i
zachowań, ale także wiedzę o biologicznych podstawach
psychologii, procesach poznawczych, psychologii rozwoju czy
teoriach osobowości. Psycholog zajmuje się przede wszystkim
psychoedukacją, udzielaniem wsparcia i diagnozą
psychologiczną, którą stawia w oparciu o wywiad z pacjentem
oraz przeprowadzenie wystandaryzowanych testów. Poradnictwo
psychologiczne kierowane jest między innymi do osób
doświadczających sytuacji kryzysowych, dystresu* lub trudności w
realizacji zadań istotnych z punktu widzenia wieku lub pełnionej
roli. 

Psycholog

9.

*dystres - stres negatywny/niekorzystny



Celem poradnictwa jest świadczenie profesjonalnej pomocy
pacjentowi bądź klientowi w rozwiązywaniu trudności
życiowych i osiąganiu wyższej jakości życia poprzez rozwój
jego możliwości oraz poprawę relacji interpersonalnych. 

Psycholodzy pracują między innymi w poradniach
psychologicznych, ośrodkach interwencji kryzysowej, na
różnych oddziałach szpitalnych, w domach dziecka lub
szkołach. Często prowadzą również prywatne gabinety, w
których udzielają konsultacji lub porad psychologicznych.
Oprócz bezpośredniej pracy z pacjentami, mogą zajmować
się pracą naukową lub dydaktyczną.
 

Psycholog nie prowadzi psychoterapii! Może
to robić tylko w przypadku, gdy ukończył
dodatkowe szkolenie w wybranym nurcie
psychoterapeutycznym lub jest w trakcie

jego realizacji.
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Psychoterapeuta jest jedynym specjalistą uprawnionym do
prowadzenia psychoterapii, czyli formy pomocy opartej na
regularnym i stosunkowo długotrwałym (od kilku tygodni do
kilku lat) kontakcie. 
Jest to osoba, która uzyskała dyplom magistra (najczęściej z
psychologii, ale nie tylko) oraz ukończyła odpowiednie
szkolenie psychoterapeutyczne. Wybór szkoły psychoterapii
jest uzależniony od nurtu, w którym przyszły terapeuta
zamierza pracować (np. psychodynamicznym, poznawczo-
behawioralnym lub systemowym). Studia te trwają najczęściej
4 lata (czasami 5) i kończą się egzaminem, którego pozytywny
wynik daje uprawnienia do wykonywania zawodu
psychoterapeuty. W trakcie trwania szkoły uczestnicy
zdobywają wiedzę terapeutyczną, odbywają własną terapię
(indywidualną lub grupową), uczestniczą w superwizjach oraz
realizują staż kliniczny w szpitalu psychiatrycznym.  
Chociaż całe szkolenie trwa co najmniej 4 lata, to już po
ukończeniu 2 roku jego uczestnicy rozpoczynają własną
praktykę psychoterapeutyczną, czyli przyjmują pacjentów w
gabinetach i prowadzą psychoterapię.

Psychoterapeuta

 Po pomoc do psychoterapeuty można się udać 
w przypadku podejrzeń lub rozpoznania zaburzeń

psychicznych (np. depresyjnych, lękowych, odżywiania,
zaburzeń osobowości), a także w sytuacji doświadczania

trudności w relacjach interpersonalnych, regulacji emocji,  
 a także po doświadczeniu traumy. Warto pamiętać, że
psychoterapia to metoda leczenia, ale może również

koncentrować się głównie na samorealizacji.
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Najczęstszym miejscem pracy psychoterapeutów jest
prywatny gabinet, ale można również   umówić   się   na wizytę 
w poradniach, w ramach kontraktu z NFZ. Psychoterapeuci
różnią się między sobą sposobem pracy, który wynika   z teorii,
czyli nurtu w jakim ukończyli szkolenie (więcej  o zasadach
terapii oraz  poszczególnych    nurtach   terapeutycznych
znajdziesz w II części e-booka).

Psychiatra
Psychiatra  to osoba, która ukończyła studia  medyczne  oraz
5-letnią specjalizację  z zakresu psychiatrii.  Zajmuje się
diagnostyką i leczeniem zaburzeń oraz chorób psychicznych.
Może zastosować leczenie farmakologiczne, wydawać
zwolnienia lekarskie czy skierowanie na oddział
psychiatryczny.  Ponadto, jeśli zachodzi taka potrzeba,
wystawia skierowanie na konsultację z psychologiem lub
psychoterapię. Do tego specjalisty należy się zgłosić między
innymi w sytuacji występowania przez dłuższy okres czasu
poczucia zagrożenia, lęku, spadku nastroju, problemów ze
snem, zaburzeń funkcji poznawczych (np. zaburzeń pamięci,
koncentracji), czy niemożności poradzenia sobie ze stresem.
Wizyta u psychiatry jest szczególnie potrzebna w przypadku
podejrzenia zaburzeń i chorób psychicznych, występowania
myśli samobójczych oraz specyficznych objawów, takich jak
urojenia* lub halucynacje*. Psychiatra pracuje w prywatnym
lub publicznym gabinecie, a także na szpitalnych oddziałach
psychiatrycznych.

*urojenia - fałszywe przekonania pochodzenia chorobowego, odporne
na argumentację (np. urojenia prześladowcze, wielkościowe)
*halucynacje - fałszywe spostrzeżenia zmysłowe bez odpowiedniego
bodźca zewnętrznego 12.



Interwent kryzysowy to zazwyczaj psycholog, pedagog lub
socjolog z wykształcenia, który ukończył dodatkowe szkolenia z
interwencji kryzysowej, albo podstawowe szkolenie z zakresu
psychoterapii. Ten rodzaj pomocy kierowany jest głównie do osób
znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Przykładami
takich sytuacji są: choroba, rozwód, niespodziewana utrata pracy,
śmierć bliskiej osoby, czy katastrofy naturalne. Praca interwenta
polega na przeprowadzeniu diagnozy sytuacji kryzysowej,
udzieleniu natychmiastowego wsparcia psychologicznego, a także
skierowaniu do osób czy placówek, które mogą zapewnić
konkretną pomoc (np. prawną lub medyczną). 

Interwent kryzysowy

Celem interwencji kryzysowej jest zapewnienie bezpieczeństwa, 
przywrócenie utraconej równowagi psychicznej i społecznej, 

a także opanowanie specyficznych trudności związanych 
z kryzysem. Interwent kryzysowy pracuje m.in. w Ośrodkach 

Interwencji Kryzysowej, Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej 
i Centrach Zdrowia Psychicznego.
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Osoba posiadająca
dyplom ukończenia 
5-letnich studiów
magisterskich.

 

Osoba, która ukończyła 
6-letnie studia 
medyczne
i specjalizację 
z psychiatrii.

  

Zawód czysto medyczny
- do zadań należy m.in: 
-farmakoterapia,
-wypisywanie zwolnień
lekarskich,
- diagnostyka,
- edukacja o zdrowiu
psychicznym,
- wypisywanie skierowań
m.in. do psychologa,
-wypisywanie zwolnień
lekarskich,

   

Psycholog Psychoterapeuta Psychiatra

Zajmuje się diagnozą
psychologiczną,
opiniowaniem,
udzielaniem pomocy
psychologicznej,
psychoedukacją.

Po studiach
magisterskich może
specjalizować się 
i dokształcać w wielu
obszarach, takich jak 
np. psychologia
kliniczna, seksuologia,
psychologia sądowa itd.
Może również ukończyć
szkolenie z zakresu
psychoterapii 
w wybranym nurcie.

Osoba posiadająca tytuł
magistra (najczęściej
psychologii lub
kierunków medycznych)
po co najmniej 4-letniej
szkole psychoterapii.

Prowadzi stosunkowo
długoterminową 
(od kilku tygodni 
do kilku lat) terapię 
w wybranym nurcie. 
Każdy psychoterapeuta
powinien podlegać
superwizji.

Może wykonywać swój
zawód już po 2 roku
szkoły psychoterapii.

Może zdobyć certyfikat
psychoterapeuty.

TABELA PODSUMOWUJĄCA
ROZDZIAŁ 1
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KIEDY ZWRÓCIĆ SIĘ
DO SPECJALISTY?

02



W trakcie całego naszego życia doświadczamy różnych kryzysów,
trudności życiowych oraz przykrych stanów emocjonalnych. Niekiedy
te doświadczenia się przedłużają, wzmacniają oraz przeciążają
indywidualne zdolności radzenia sobie. U każdego człowieka reakcja
na daną sytuację może być zupełnie odmienna, dlatego tak ważne
jest zachowanie ostrożności w sugerowaniu się czyimś
doświadczeniem czy informacjami zamieszczonymi   w internecie. 
Ocena swojego stanu psychicznego oraz podjęcie decyzji o
skorzystaniu z pomocy zwykle nie jest łatwa, przez co też może się
przedłużać. Poniższy tekst stanowi próbę odpowiedzi na pytanie: jakie
objawy powinny zwrócić Twoją uwagę i kiedy warto zasięgnąć
porady specjalisty?
Przede wszystkim należy się do niego udać, gdy odczuwasz
niepokojące zmiany w swoim samopoczuciu, zachowaniu lub
myśleniu, które zaczynają utrudniać Ci codzienne funkcjonowanie.
Jeśli nie jesteś w stanie zdefiniować swojego problemu, również warto
podjąć ten temat w gabinecie. Zadaniem psychologa, psychiatry czy
psychoterapeuty jest pomoc w określeniu i zrozumieniu istoty tych
trudności.

Kiedy warto udać się po
wsparcie do specjalisty?

16.



odczuwanie lęku lub silnego niepokoju,
odczuwanie przedłużającego się przygnębienia,
brak czerpania przyjemności z dotychczasowych
zainteresowań,
myśli samobójcze,
utracenie poczucia sensu życia,
zaburzenia pamięci lub koncentracji,
zmaganie się z uzależnieniem,
słyszenie, widzenie rzeczy, których nikt inny nie zauważa    
 i trudno je obiektywnie potwierdzić,
doświadczenie traumatycznego wydarzenia,
niemożność poradzenia sobie ze stresem,
doświadczenie trudnej sytuacji życiowej, z którą trudno
samodzielnie sobie poradzić (żałoba, utrata pracy itp.)
trudności w relacjach interpersonalnych,
trudności ze snem,
poczucie, że wydarzenia z przeszłości nadal negatywnie
wpływają na nasze życie,
doświadczenie przemocy.

Przykłady alarmujących sytuacji i objawów, 
z którymi warto zgłosić się do specjalisty:

Pamiętaj, powyższe objawy i doświadczenia to tylko
przykłady. Każdy rodzaj wewnętrznego cierpienia jest

wystarczającym powodem, by udać się po pomoc. Ponadto,
do specjalisty możesz zgłosić się zawsze, jeśli masz

jakiekolwiek pytania odnośnie swojego zdrowia
psychicznego.

17.



Najważniejsze jest podkreślenie, że niezależnie od tego, do kogo się
zgłosisz, każdy specjalista jest zobligowany zaoferować Ci pomoc lub
udzielić informacji, gdzie możesz ją uzyskać. Co więcej, leczenie często
opiera się na współpracy różnych specjalistów. Psychiatra może wydać
skierowanie na leczenie psychoterapeutyczne lub zalecić skorzystanie z
pomocy psychologa. Psycholog i psychoterapeuta również mogą
zalecić wizytę u psychiatry, jeśli ocenią, że ich wsparcie może okazać się
niewystarczające przy danym problemie. Przy wielu zaburzeniach
psychicznych najbardziej skuteczne jest połączenie leczenia
psychiatrycznego z psychologicznym/psychoterapeutycznym. 
Pomocne w wyborze mogą być informacje wyjaśniające, czym dany
specjalista się zajmuje (opisane w rozdziale 1 tego e-booka).

UWAGA

JEŻELI TWÓJ STAN WYMAGA PILNEJ INTERWENCJI
(ZAGRAŻANIE WŁASNEMU ŻYCIU LUB INNYM
OSOBOM) MOŻESZ ZADZWONIĆ NA NUMER

ALARMOWY 112.

Oprócz tego, z jakimi objawami warto zgłosić
się na konsultację, równie często wątpliwości
dotyczą wyboru specjalisty. Psychiatra,
psycholog, a może psychoterapeuta?

18.

*stan psychotyczny - stan umysłu, w którym występują zaburzenia
postrzegania rzeczywistości 

W niektórych sytuacjach zalecane jest udanie się w pierwszej kolejności
do lekarza psychiatry. Dotyczą one m.in. stanów psychotycznych* oraz
myśli samobójczych, szczególnie gdy towarzyszą im konkretne plany
dokonania samobójstwa. W takich przypadkach kluczowa jest szybka
reakcja, która może obejmować wdrożenie leczenie farmakologicznego
lub skierowanie osoby do szpitala psychiatrycznego. 



NAJWAŻNIEJSZY 
PIERWSZY KROK - 
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20.

Pierwszy krok w kierunku uzyskania specjalistycznej pomocy może
wywoływać sprzeczne odczucia i myśli. Być może wiąże się to z
lękiem, dyskomfortem przed samym umówieniem się do
psychologa lub lekarza? Może po prostu nie wiesz, od czego
zacząć? Istnieją strony internetowe i kampanie, które mogą ułatwić
Ci poszukiwania oraz umówienie się do konkretnego specjalisty.
Zatem jeżeli potrzebujesz specjalistycznej pomocy psychologicznej,
możesz ją samodzielnie znaleźć kontaktując się telefonicznie lub
mailowo z placówką lub bezpośrednio ze specjalistą, u którego
szukasz pomocy. Również łatwym i szybkim rozwiązaniem jest
umówienie się zdalnie poprzez przeznaczone do tego strony
internetowe, np.: 

znanylekarz.pl - serwis internetowy wspomagający
wyszukiwanie lekarzy (np. psychiatrów) wraz z możliwością
umówienia się na wizytę. Na stronie umieszczane są również
opinie innych osób korzystających z usług lekarzy, co
zdecydowanie pomaga w podjęciu decyzji odnośnie pierwszej
wizyty u konkretnego specjalisty.

twojpsycholog.pl - portal, który ułatwia sprawny i szybki
kontakt ze sprawdzonymi specjalistami zajmującymi się
profesjonalną pomocą psychologiczną i terapeutyczną. Na
stronie znajduje się Formularz Doboru Specjalisty, za pomocą
którego możliwe jest wybranie formy pomocy w zależności od
zaistniałych trudności czy możliwości finansowych. Co istotne,
część specjalistów proponuje odbycie pierwszorazowej,
darmowej wizyty.

mapawsparcia.pl - interaktywna mapa, na której umieszczone
są jednostki wsparcia dostępne w danej lokalizacji.

Gdzie i jak?



forumprzeciwdepresji.pl - jest to kampania społeczna,
która powstała z myślą o osobach chorujących na
depresję oraz tych, których bliscy lub znajomi zmagają
się z tym zaburzeniem. Na stronie internetowej możemy
poszerzyć naszą wiedzę i dowiedzieć się wszystkiego,
co powinniśmy wiedzieć na temat depresji.

 
therapify.eu - serwis internetowy umożliwiający
wyszukiwanie specjalistów zdrowia psychicznego oraz
umówienie się na wizytę stacjonarną lub online. Serwis
oferuje również krótką, darmową konsultację, która ma
za zadanie pomóc w dobraniu specjalisty do
konkretnych potrzeb i problemów.

21.
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Psychoterapia nierefundowana odbywa się w prywatnym
gabinecie psychoterapeutycznym. Nie wymaga skierowania od
lekarza ani postawionej wcześniej diagnozy. Cena psychoterapii w
prywatnym gabinecie zależy od miejscowości, w której przyjmuje
terapeuta oraz od jego dotychczasowego doświadczenia. Ceny
zależą również od rodzaju psychoterapii (na przykład terapia par
kosztuje zazwyczaj więcej niż sesje indywidualne). Koszt za jedno
spotkanie waha się od około 100 zł do 250 zł. Wysokość kwoty
może, ale nie musi świadczyć o posiadanych kompetencjach i
kwalifikacjach terapeuty. Cena wizyty u osoby szkolącej się w
zawodzie psychoterapeuty jest zwykle niższa.

Psychoterapia refundowana wymaga skierowania od lekarza
specjalisty oraz wstępnej diagnozy. Skierowanie może wystawić
lekarz każdej specjalizacji. Mając skierowanie należy zgłosić się do
przychodni, gdzie oferowana jest psychoterapia na NFZ. W
przypadku psychoterapii nie obowiązuje rejonizacja - nie musi to
być przychodnia w Twoim miejscu zamieszkania. 

Z pomocy psychologa, psychiatry oraz
psychoterapeuty można skorzystać w prywatnych

gabinetach lub w ramach NFZ. Czym różnią się te
formy pomocy w przypadku poszczególnych

zawodów?

4.1 Psychoterapia

23.
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Czas oczekiwania różni się w zależności od lokalizacji (od kilku
tygodni do kilku miesięcy), więc pozostaje poszukać takich miejsc,
gdzie jest on stosunkowo najkrótszy. 
Wybór psychoterapeuty/psychologa – w ramach ubezpieczenia
nie zawsze będziesz miał_a możliwość wyboru specjalisty, u którego
podejmiesz psychoterapię. Zazwyczaj nie masz również możliwości
wyboru nurtu, w którym psychoterapeuta pracuje. 
Częstotliwość spotkań – placówki, które mają podpisane umowy z
NFZ mogą otrzymywać fundusze na ograniczoną liczbę spotkań
(jedno/dwa) w tygodniu na osobę. W gabinetach prywatnych
częstotliwość sesji jest dostosowywana do Twoich potrzeb oraz
zależy od standardu, którym kieruje się specjalista.

Czym różni się płatna psychoterapia od psychoterapii   
 na NFZ?

Skorzystanie z usług psychologicznych w ramach ubezpieczenia       
w NFZ wymaga wcześniejszego skierowania od lekarza. Mając
skierowanie należy zgłosić się do przychodni, która oferuje
refundowaną pomoc psychologiczną.

4.2 Wizyta u psychologa

UWAGA
Wyjątkiem jest stan zagrożenia epidemii lub stan epidemii. W tym okresie,
aby ułatwić dostęp do wsparcia psychologicznego, skierowanie od lekarza
nie jest wymagane. Podczas pisania tego e-booka (16.05.2022) obowiązuje
stan zagrożenia epidemicznego. Gdy zostanie zniesiony, skierowania do
psychologa będą ponownie obowiązywać. 

Wizyty nierefundowane odbywają się na podobnych zasadach, jak
odpłatna psychoterapia, tzn. zazwyczaj w prywatnym gabinecie, bez
konieczności wcześniejszych diagnoz i skierowań.



Wizyty refundowane nie wymagają skierowania od innego
lekarza. Wystarczy zadzwonić do rejestracji poradni zdrowia
psychicznego lub udać się tam osobiście. Zapotrzebowanie na
pomoc psychiatry stale wzrasta i niestety obecnie przekracza
możliwości systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Według
rejestru prowadzonego przez portal Świat Przychodni, średni
czas oczekiwania na wizytę u lekarza psychiatry wynosi 91 dni.
Oczywiście zależy to przede wszystkim od lokalizacji. W
niektórych miastach i regionach czas oczekiwania może
wynosić miesiąc, a w innych nawet pół roku, dlatego tak ważne
jest poszukiwanie informacji dotyczących terminów  w różnych
miejscach.

Wizyty nierefundowane odbywają się w prywatnym gabinecie.
Koszt wizyty u psychiatry waha się od około 150 zł do 300 zł.
Warto wiedzieć, że pierwsza konsultacja psychiatryczna może
być droższa niż kolejne u tego samego specjalisty. Wynika to z
konieczności przeprowadzenia szczegółowego wywiadu, który
trwa z reguły około 50-60 minut. 

4.3 Wizyta u psychiatry

25.
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Czym jest konsultacja psychoterapeutyczna i konsultacja
psychologiczna? 

Pierwsza wizyta u specjalisty ma najczęściej formę konsultacji. Podczas
tego spotkania psycholog lub psychoterapeuta mogą być bardziej
aktywni, niż w dalszym procesie terapeutycznym. Wywiad trwa od
jednego do trzech spotkań, a jego celem jest zapoznanie się     
z trudnościami klienta_ki i określenie, czy oferowany rodzaj pomocy
będzie odpowiedni i wystarczający w przypadku danego problemu. 

Jak wygląda wywiad? Jakich pytań można się spodziewać?

Wywiad służy dogłębnemu zapoznaniu się z sytuacją klienta_ki. Pytania
będą dotyczyły głównie problemu, z którym dana osoba się zmaga oraz
przyczyn zgłoszenia się po pomoc w danym momencie. Specjalista pyta
zazwyczaj o aktualną sytuację życiową, czyli między innymi o:
wykonywaną pracę, etap nauki, relacje rodzinne i partnerskie, a także
czas wolny. Jedno z podstawowych pytań dotyczy ewentualnych
wcześniejszych doświadczeń związanych z psychoterapią lub kontaktem
z psychologiem, psychiatrą czy innym specjalistą zdrowia psychicznego. 

Niektóre z pytań mogą wydawać się niezwiązane 
z odczuwanymi aktualnie dolegliwościami, natomiast one
wszystkie mogą mieć istotne znaczenie dla zrozumienia

trudności i dalszej współpracy. Klient_ka ma prawo
odmówić udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, jeśli

odczuwa w związku z nim dyskomfort. Osoba zgłaszająca
się do specjalisty może spotkać się z pytaniem dotyczącym
swoich oczekiwań związanych z procesem terapeutycznym

czy pomocą psychologiczną.

27.
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Po zebraniu wywiadu wstępnego, specjalista może podać
najważniejsze informacje dotyczące metod swojej pracy oraz
zaproponować wstępny plan dalszych spotkań. W przypadku

korzystania z usług terapeutycznych, kolejnym etapem powinno być
ustalenie i zawarcie kontraktu terapeutycznego, który będzie określał

zobowiązania obu stron podejmujących współpracę. 

Jak przygotować się na pierwszą wizytę? 

Pomocne może być wcześniejsze sformułowanie i zebranie myśli
związanych z przeżywanymi trudnościami, dolegliwościami oraz
sytuacji, które wywołują gorsze samopoczucie. Przed pierwszym
spotkaniem warto również określić swoje potrzeby i oczekiwania
względem procesu terapeutycznego lub zebrać ewentualne pytania,
które mogą dotyczyć na przykład sposobu pracy terapeuty czy jego
kwalifikacji. Wszystkie pytania, wnioski i wątpliwości można wcześniej
spisać na kartce i wziąć ją na wizytę. W natłoku emocji to naturalne, że
możemy coś pominąć, o czymś zapomnieć, dlatego zerknięcie na
spotkaniu do zapisanych wcześniej przemyśleń może okazać się
bardzo wspierające.

Co dalej?

Czy odbycie konsultacji u terapeuty zobowiązuje
do podjęcia psychoterapii?

Pierwsza wizyta nie zobowiązuje do podjęcia psychoterapii. Klient_ka może
na każdym etapie zrezygnować z dalszej współpracy ze specjalistą.
Oczywiście warto pamiętać, że wątpliwości są naturalne i mogą pojawić się
na każdym etapie terapii. Przyczyny takich odczuć mogą być zróżnicowane,
dlatego o ich istnieniu warto najpierw porozmawiać z psychoterapeutą. 
Co ważne, terapeuta może odmówić prowadzenia psychoterapii, jeśli uzna,
że jego kompetencje nie są wystarczające, by pomóc w przypadku danej
trudności. W takiej sytuacji powinien polecić innego specjalistę lub wskazać
miejsce, w którym można uzyskać odpowiednią pomoc.
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Jak się przygotować?

Co spowodowało, że pomyślałeś o wizycie u psychiatry? 
Jakie objawy przynoszące dyskomfort odczuwasz?
Jak długo obserwujesz u siebie wymienione objawy?
Czy leczysz się przewlekle na konkretne choroby?
Czy przyjmujesz jakieś leki?
Czy u członków twojej rodziny występują lub występowały
zaburzenia psychiczne?

Przed wizytą u psychiatry nie potrzebujesz specjalnego
przygotowania. Jednak dobrze, abyś przemyślał_a o czym
chciał_abyś opowiedzieć lekarzowi. Podobnie jak w przypadku
wizyty u psychologa, czy psychoterapeuty, możesz zapisać wszystkie
istotne kwestie na kartce papieru lub w urządzeniu elektronicznym.
Pomocne do tego mogą być następujące pytania:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przy pierwszej wizycie pomocne może być pokazanie, jeżeli takie
posiadasz, wyników morfologii krwi, oraz przedstawienie
dotychczasowej dokumentacji medycznej.

5.2 Pierwszy raz u pschiatry.

Jak wygląda wizyta?

Podczas konsultacji psychiatrycznej lekarz przeprowadzi z Tobą
wywiad na temat dolegliwości jakie odczuwasz. Następnie zada Ci
parę pytań o Twoje środowisko życia, tzn: rodzinę, przyjaciół,
zainteresowania, plany, choroby w rodzinie itp. oraz przeprowadzi
krótką ocenę funkcji poznawczych. Jeśli uzna to za potrzebne może
także wykonać podstawowe badanie internistyczne lub
neurologiczne. 
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Po uzyskaniu niezbędnych informacji psychiatra przedstawi
proponowaną diagnozę i/lub wyjaśni źródło doświadczanych
trudności. Następnie przedstawi możliwe drogi pomocy, do
których należą: farmakoterapia, skierowanie na
psychoterapię, hospitalizację, dalszą diagnostykę u innych
specjalistów, skorzystanie z grup wsparcia lub pomocy
psychologicznej.

Wywiad psychiatryczny jest bardziej szczegółowy niż
wywiad psychologiczny. Zadawane przez psychiatrę
pytania, nawet jeśli dla Ciebie mogą być pozbawione
sensu, służą jak najlepszemu zrozumieniu Twoich
dolegliwości. Postaraj się zatem odpowiadać na nie
szczerze i, o ile to możliwe, dokładnie. 

Psychiatrę, tak jak każdego lekarza, obowiązuje
tajemnica lekarska, więc wszystko to, co powiesz
swojemu lekarzowi, powinno zostać w czterech ścianach
gabinetu. Obowiązek ten jest zniesiony w sytuacjach
zagrażających życiu lub zdrowiu pacjenta,       
 bądź innych osób. 

30.
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egzystencjalne (których przyczyną są wewnętrzne konflikty        
i rozważania na temat sensu życia),
środowiskowe (związane ze zmianami w środowisku życia),
rozwojowe (związane z naturalnym procesem dojrzewania).

Aby zrozumieć, czym jest interwencja kryzysowa i jakie ważne funkcje
pełni interwent kryzysowy, przyjrzyjmy się bliżej pojęciu kryzysu
psychicznego, który według definicji oznacza ostre, ale przejściowe
doświadczenie zakłócenia równowagi psychicznej, wywołane nagłą
sytuacją stresową. Kryzys powstaje wtedy, gdy brakuje nam
wypracowanych mechanizmów radzenia sobie z zaistniałą sytuacją.
 

Przykład przedstawiony powyżej ilustruje dobrze, czym jest kryzys
sytuacyjny, czyli z definicji: kryzys, który został wywołany przez
nieprzewidywalną i nagłą sytuację, na którą nie mieliśmy wpływu        
i niesie ze sobą m.in zagrożenia dla życia, zdrowia, poczucia
tożsamości czy poczucia bezpieczeństwa. 

Oprócz tego istnieją jeszcze kryzysy:

6.1  Interwencja kryzysowa 

Wyobraź sobie 14-letnią Anię, która pewnego wieczoru została
napadnięta i okradziona przez grupę dorosłych mężczyzn. Przerażenie

i lęk jakie wtedy odczuła musiały być ogromne, prawda? Od tamtej
pory w zachowaniu dziewczynki zaszły znaczące zmiany. Przestała
spotykać się z ludźmi, gdyż odczuwała silną potrzebę samotności,

straciła zapał do nauki, zainteresowanie rzeczami, które do tej pory
sprawiały jej przyjemność  i nabrała przekonania o bezsensowności

życia. 
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Poczucie utraty
kontroli nad

własnym życiem

Objawy kryzysu psychicznego przypominają te występujące w depresji,
jednak w odróżnieniu od niej, mają one wyraźną przyczynę i ustępują
samoczynnie do kilku tygodni od ich wystąpienia. 

33.

Częste objawy

Duże napięcie
emocjonalne

i lęk

Natrętne myśli

Brak chęci 
i motywacji
do działania

(apatia)

Dolegliwości
somatyczne np.

biegunka, nudności,
problemy z

oddychaniem

Zmienne
nastroje



Jakie są opcje przejścia przez kryzys?

Przez kryzys psychiczny można przejść na 3 sposoby. Pierwszym z nich
jest funkcjonowanie jak dotychczas, przy jednoczesnym ignorowaniu
problemu. Drugim - sięgnięcie po destrukcyjne środki (używki,
autoagresję), aby zniwelować odczuwany dyskomfort. I wreszcie
trzecim - prawidłowe przepracowanie kryzysu, które pozwala nam
się rozwinąć.

Jak pewnie sam_a czujesz, pierwszy i drugi sposób w żadnym stopniu
nie przyczynia się do zwiększenia naszego dobrostanu. Wręcz
przeciwnie - ma swój udział w pogłębieniu objawów. Ignorancja
(choć mogłaby wydawać się niegroźna), sprawia, że tłumimy w sobie
trudne emocje i myśli, które nieprzepracowane, są przyczyną
odczuwania ciągłych frustracji, lęków, a nawet mogą prowadzić do
dalszego rozwoju zaburzeń. 

Co zatem zrobić, aby pozytywnie przepracować kryzys?

Kryzys psychiczny może być przyczyną osobistego wzrostu. Taki
sposób rozwiązania kryzysu nazywamy wzorem progresyjnym.
Potrzebne ku temu są odpowiednie wsparcie ze strony bliskich i/lub
specjalistów oraz wewnętrzny potencjał jednostki. Cechy
indywidualne, które zdecydowanie sprzyjają takiej formie
rozwiązywania kryzysów to m.in.: poczucie własnej wartości,
przekonanie o własnej skuteczności w działaniu, odporność na stres,
czy dojrzałość emocjonalna. 
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nie tłum emocji,
zaufaj sobie i innym,
bądź gotowy_a na zmiany,
zauważ swoje słabości,
zastosuj techniki regulacji nieprzyjemnych emocji (np. ćwiczenia
oddechowe, relaksacyjne lub wyobrażeniowe),
uwierz w siebie i swoje możliwości,
nie bój się prosić o pomoc bliskich i/lub profesjonalistów.

Pamiętaj, że okres rozwiązywania kryzysu jest inny dla każdego      
i w dużej mierze zależny od własnych zasobów i możliwości. Jeśli
czujesz, że emocje z nim związane są dla Ciebie zbyt trudne i nie jesteś
w stanie sam_a sobie z nim poradzić, nie bój się sięgnąć      
po pomoc specjalistyczną. 

Zachowania i postawy, które możesz przyjąć, aby wspomóc własne
przechodzenie przez kryzys:

.

Jak zgłosić się do interwenta kryzysowego?

Interwent kryzysowy to osoba, która dąży do zapobiegania pogłębieniu
się trudności związanych z przeżywaniem nierozwiązanego kryzysu.
Udzielana przez niego pomoc jest zazwyczaj krótkoterminowa     
i udzielana do 24h od momentu zgłoszenia. Do tej osoby możesz udać
się w pierwszej kolejności, kiedy przeżywasz silny stres bądź zmagasz
się z sytuacją traumatyczną.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK),
Telefon Zaufania,
Hostele Ośrodka Interwencji Kryzysowej -
miejsce, w którym możesz zamieszkać
tymczasowo i skorzystać ze wsparcia interwenta.

Aby skorzystać z pomocy interwenta kryzysowego,
możesz zgłosić się do jednego z tych miejsc, 
w których oferowane jest jego wsparcie:
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6.2 Dodatkowe wsparcie online
 
Podążając śladem tego e-booka, podkreślamy, że trudności na tle
psychicznym wymagają kontaktu ze specjalistą. Podjęcie leczenia,
współpracy z psychologiem, psychoterapeutą lub lekarzem to
kluczowe elementy zdrowienia. Istnieją jednak sytuacje, gdy przerwa
pomiędzy sesjami lub po prostu ważne sytuacje życiowe mogą
powodować potrzebę rozmowy i odwentylowania (uwolnienia) z
trudnych emocji. Nie zmagając się z zaburzeniem psychicznym również
doświadczamy trudnych chwil czy emocji, którymi chcielibyśmy się z
kimś podzielić. Brak sieci wsparcia oraz możliwości szczerej rozmowy
może być bardzo trudny i obciążający. Naprzeciw tym trudnościom
wychodzą organizacje pozarządowe oraz programy bezpłatnej
pomocy. Warto pamiętać, że istnieją różne dodatkowe i mniej
standardowe formy wsparcia. Niniejsze propozycje umożliwiają kontakt
zdalny za pomocą rozmowy telefonicznej lub czatu.

 Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego tworzą przyjaciele-
opiekunowie, którzy towarzyszą w codziennych
trudnościach, a w przypadku kryzysów psychicznych
zachęcają i pomagają umówić się do specjalisty. 
Z kolei 116 111 oferuje całodobową pomoc udzielaną
przez wykwalifikowanych specjalistów.
W Coucb w określonych godzinach pracy dyżurują
specjaliści oraz studenci psychologii, którzy mogą
wysłuchać, porozmawiać czy prowadzić
psychoedukację. 
Zwjr wspiera osoby znajdujące się z kryzysie
samobójczym oraz tych, którzy udzielają pomocy. 

Internetowe wsparcie jest nieocenionym
narzędziem, ponieważ w przystępny i łatwy

sposób umożliwia sięganie po pomoc.
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Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego

Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego wspiera osoby z problemami na
tle zdrowia psychicznego. Głównym celem Sieci jest zachęcanie osób
szukających pomocy do kontaktu ze specjalistami. W przypadku chęci
uzyskania wsparcia, Sieć wyznacza przeszkolonego Opiekuna, który
stanowi dodatkową formę pomocy dla osoby jej potrzebującej.
Opiekunowie nie zajmują się świadczeniem profesjonalnej pomocy, a
raczej towarzyszą swoim Podopiecznym w procesie zdrowienia.

 

116111
116 111 to telefon zaufania przeznaczony dla dzieci i młodzieży, który od     
12 lat jest prowadzony przez fundację „Dajemy Dzieciom Siłę”.
Konsultanci pracujący w telefonie zaufania to doświadczeni
psycholodzy i pedagodzy. Oferują całodobową, anonimową i bezpłatną
formę wsparcia. 

Wsparcie możesz uzyskać po napisaniu do Sieci maila,
wiadomości na facebooku lub wypełnieniu anonimowego
formularza, który możesz znaleźć na stronie fundacji:
siecprzyjaciol.org. Forma komunikacji (telefoniczna, mailowa,
komunikatory internetowe) i częstotliwość kontaktu ustalana jest
w bezpośrednim kontakcie z wolontariuszem. 

Pomoc można uzyskać również poprzez czat
internetowy na stronie: 116111.pl. Korespondencja
jest możliwa po założeniu konta. Tematyka
rozmowy jest dowolna i zależna od
potrzebującego. Może dotyczyć jakiegoś
ważnego wydarzenia, trudnej sytuacji rodzinnej,
bliskiej relacji czy doświadczanych    w danej
chwili emocji. 
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https://www.siecprzyjaciol.org/
http://116111.pl/


Coucb

Coucb skupia się na udzielaniu doraźnej pomocy w trudnościach
doświadczanych przez młodych ludzi. Oferowane wsparcie
obejmuje rozmowę, psychoedukację oraz wspólne przygotowanie
planu pomocy w rozwiązaniu zgłaszanego problemu. Anonimowa
linia działa codziennie w godzinach 12.00 – 20.00 pod numerem
telefonu 58 500 88 85. Możliwy jest również kontakt za
pośrednictwem czatu na stronie: coucb.pl.

Życie warte jest rozmowy

Strona internetowa zwjr.pl powstała z myślą o osobach
zmagających się z kryzysem samobójczym. Oferuje także wsparcie
osobom, które straciły kogoś w wyniku samobójstwa lub chciałyby
pomóc bliskim, którzy przeżywają trudności na tle psychicznym.
Można znaleźć tu wyszukiwarkę miejsc z bezpłatną pomocą, czat
internetowy oraz vlogi pomocowe.
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https://coucb.pl/
https://zwjr.pl/


800 70 2222 - ITAKA bezpłatna i całodobowa infolinia
dla osób w stanie kryzysu psychicznego

22 484 88 01 - Antydepresyjny Telefon Zaufania ITAKA 

22 484 88 04 - Telefon Zaufania Młodych

22 594 91 00 - Antydepresyjny Telefon Forum   
 Przeciw Depresji

116 111 - Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

116 123 - Telefon zaufania dla osób dorosłych     
 w kryzysie emocjonalnym

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika
Praw Dziecka

6.3  Telefony zaufania i infolinie
pomocowe
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OSOBY NIEPEŁNOLETNIE 
A POMOC 
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Zdarza się jednak, że pomimo trudności doświadczanych
przez dziecko lub  nastolatka   i   jego  chęci   do skorzystania 
z pomocy, opiekun nie wyraża na nią zgody. W tym
przypadku jest kilka możliwych rozwiązań. Osoba
niepełnoletnia może zgłosić się do psychologa szkolnego,
taką formę pomocy psychologicznej można uzyskać bez
porozumienia z rodzicem. Ponadto, rolą zarówno psychologa
szkolnego, jak i nauczyciela czy dyrektora jest odpowiednia
reakcja na zgłaszane przez ucznia trudności. Przedstawiciele
tych  zawodów   powinni   dążyć  do współpracy z opiekunem 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiednich
oddziaływań pomocowych. 

41.

OSOBY NIEPEŁNOLETNIE MUSZĄ UDAĆ SIĘ
DO SPECJALISTY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Z RODZICEM LUB OPIEKUNEM PRAWNYM.
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Gdy powyżej opisana forma działania jest niemożliwa do
zrealizowania z różnych względów, np. braku porozumienia z
rodzicem, można posłużyć się Ustawą o Zawodach Lekarza  i
Lekarza Dentysty oraz Ustawą o prawach pacjenta. Jeżeli
osoba zgłaszająca się na badanie lub konsultację jest
nieletnia (czyli ukończyła 16 lat, ale nie ma ukończonych 18),
zgodę wyraża zarówno ta osoba, jak i jej przedstawiciel
ustawowy. Gdy pacjent_ka nie ma przedstawiciela
ustawowego lub porozumienie się w zakresie uzyskania
pomocy jest niemożliwe - sprawę rozstrzyga sąd opiekuńczy.
Ustawy te przewidują również inną możliwość. Jeśli u osoby
nieletniej istnieje potrzeba konsultacji, a opiekun prawny nie
może lub nie wyraża na nią zgody, pacjent_ka może udać się
na badanie z inną osobą, która sprawuje nad nią faktyczną
opiekę (np. dziadek, ciocia).

Droga osobo niepełnoletnia!
 

Nie ustawaj w poszukiwaniach pomocy.
Jest wiele osób i organizacji, które mogą
zainterweniować. Pamiętaj, że są także
inne, dodatkowe formy wsparcia, które

zostały opisane w poprzednim rozdziale.



ETYCZNE POSTĘPOWANIE
SPECJALISTY

08



Istnieje wiele problemów etycznych, jakie mogą pojawić się w
gabinecie, dlatego każdy specjalista zdrowia psychicznego
powinien kierować się zasadami etycznymi. Określają one, jakie
zachowania i działania uważane są za dopuszczalne, a które w
praktyce psychologicznej i psychoterapeutycznej są nieetyczne.
Kodeks Etyczny jest wielowymiarowy i określa obowiązki
psychologa. Wykwalifikowany specjalista zobowiązuje się do
przestrzegania Kodeksu. Zasady etyczne zostały wprowadzone,
aby określić ramy profesjonalnej praktyki, nie tylko z korzyścią
dla terapeutów, ale przede wszystkim aby chronić klientów, ich
rodziny, współpracowników i ogół społeczeństwa.

Szanują prawa i godność pacjentów, w tym mają prawo do
własnego rozumienia tego, co jest dobre dla pacjenta bez
narzucania swojego zdania.
Nie udzielają rad, ponieważ każdy człowiek ma prawo do
dokonywania własnych wyborów. W trakcie współpracy
mogą jednak zaproponować sposoby rozwiązania
problemu, by wspólnie dojść do porozumienia.
Odnoszą się z szacunkiem do każdego człowieka, bez
względu na jego orientację seksualną, wyznawaną religię,
wartości, pochodzenie, płeć, wiek, status społeczny lub
ekonomiczny itd.

Według zasad etycznych specjaliści zdrowia
psychicznego:

44.

8.1 Jakie są zasady etyczne, którymi 
powinien kierować się specjalista?



Zachowują tajemnicę zawodową. Wyjątek stanowią
sytuacje nadzwyczajne - te, które ocenione zostaną
przez terapeutę jako zagrażające życiu lub zdrowiu
pacjenta bądź innych osób (np. planowanie morderstwa
lub samobójstwa, stosowanie przemocy, pedofilia itp.).
Kierują się uczciwością. Jeśli wiedzą, że ich poglądy,
przekonania czy wartości mogą wpłynąć na kontakt (w
tym na brak zachowania bezstronności), powinni
przekierować klienta_kę do innego, zaproponowanego
specjalisty.
W pracy kierują się metodami opartymi na nauce. W
świetle etyki, w pracy z pacjentem nie mają prawa
stosować sposobów rozwiązywania problemów
niezgodnych z aktualnymi badaniami naukowymi. 
Stale rozwijają się i szkolą. Posiadanie aktualnej wiedzy    
w zakresie swojej specjalizacji lub specjalności jest
jednym z warunków udzielenia właściwego wsparcia
psychologicznego osobie zmagającej się z trudnościami.

45.

ETYKA ZAWODU
PSYCHOLOGA 



Nie mają prawa angażować się w relację
towarzyską/partnerską lub seksualną z klientem_ką.
Całkowity zakaz obowiązuje terapeutę przez 2 lata od
ukończenia terapii. Po upływie 2 lat relacje te są
dopuszczalne tylko pod pewnymi warunkami. Specjalista
odpowiada za udowodnienie, że kontakt z byłym klientem
lub klientką nie służy jego wykorzystaniu (biorąc pod
uwagę stan psychiczny i doświadczenia życiowe danej
osoby oraz okoliczności zakończenia leczenia).
Mają obowiązek dbania o własne zdrowie psychiczne 

Mają prawo do odmowy współpracy, kiedy osoba chcąca
uzyskać pomoc jest w jakiś sposób z nimi powiązana
(przez pracę, rodzinę itd.) lub w momencie, gdy zgłaszane
przez klienta_kę trudności nie mieszczą się     w zakresie
ich obowiązków czy specjalności. Wtedy mają obowiązek
przekierowania klienta_ki do innego specjalisty lub
podjęcia się współpracy, pod warunkiem kształcenia się,
tj. rozszerzania wiedzy i kompetencji w zakresie trudności
zgłaszanych przez klienta_kę.

     i poddawania swojej pracy superwizji.

46.



Zawód psychiatry

Sprawdzenie podstawowych danych oraz
upewnienie się, co do kwalifikacji lekarza
jest możliwe za pomocą Centralnego
Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów
Rzeczypospolitej Polskiej (CRL). Internetowy
rejestr (rejestr.nil.org.pl) jest prowadzony i
aktualizowany przez Naczelną Izbę Lekarską.
Zdobycie informacji na temat danego
lekarza psychiatry wymaga podania
numeru prawa wykonywania zawodu (PWZ),
imienia i nazwiska, lub numeru PESEL. 
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8.2 Jak zweryfikować kwalifikacje
specjalisty?

W Polsce zawód psychologa i psychoterapeuty nie podlega
aktualnym i funkcjonującym regulacjom prawnym. Brak
odpowiednich norm, w tym rejestru dyplomowanych
psychologów oraz certyfikowanych psychoterapeutów może
znacznie utrudnić weryfikację uprawnień do wykonywania
zawodu. Zupełnie inaczej jest w sytuacji, gdy pacjent korzysta z
pomocy psychiatry, ponieważ ma dostęp do ogólnodostępnego
rejestru. Świadomość dotycząca możliwości sprawdzenia
informacji o danym specjaliście jest bardzo istotna, zwłaszcza
wtedy, gdy coś w zakresie udzielanej pomocy wzbudza
wątpliwości pacjenta.

https://rejestr.nil.org.pl/


Zawód psychoterapeuty
Duży odsetek terapeutów nie posiada certyfikatu psychoterapeuty,
dlatego tak ważne jest sprawdzenie kwalifikacji specjalisty przed
skorzystaniem z jego usług. Pacjent ma prawo wiedzieć, czy
psychoterapeuta posiada certyfikat oraz jakie towarzystwo je wydało.
Można poprosić o pokazanie certyfikatu lub dyplomu ukończenia
szkoły psychoterapii. Poza tym, określone towarzystwa
psychoterapeutyczne (np. Polskie Towarzystwo Psychoterapii
Psychodynamicznej czy Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i
Behawioralnej) udostępniają na swoich stronach internetowych listę
certyfikowanych psychoterapeutów, którzy ukończyli całościowe
szkolenie specjalistyczne, dzięki czemu w szybki i łatwy sposób można
zweryfikować kwalifikacje psychoterapeuty. Należy pamiętać, że
osoby w trakcie szkolenia również mają prawo do prowadzenia
psychoterapii, o ile ukończyły minimum dwa lata podyplomowego
szkolenia i pracują pod stałą superwizją. W tej sytuacji można
poprosić o pokazanie odpowiedniego zaświadczenia.
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Obowiązkiem psychoterapeuty jest poddawanie swojej pracy
regularnej superwizji. Polega ona na korzystaniu ze wsparcia

bardziej doświadczonego psychoterapeuty, w związku z czym,
wybrane aspekty spotkań z klientem_ką będą podczas

superwizji omawiane. Klient_ka ma prawo zapytać o imię           
 i nazwisko superwizora, a także zweryfikować prawdziwość

podanej informacji, za pomocą list publikowanych przez
wybrane Towarzystwa Psychoterapeutyczne lub np. Polskie

Towarzystwo Psychologiczne.

 SUPERWIZJA

http://www.pttpb.pl/


Zawód psychologa

Usługi psychologiczne powinny być prowadzone jedynie przez
osobę posiadającą dyplom ukończenia studiów
magisterskich na kierunku psychologia. Brak działającej
ustawy o zawodzie psychologa wiąże się z brakiem
możliwości zweryfikowania jego kwalifikacji. Podobnie jak w
przypadku zawodu psychoterapeuty, klient_ka może
poprosić o pokazanie dyplomu ukończenia studiów.

Choć prace nad właściwą ustawą trwają od ponad 20 lat,       
 w październiku 2021 złożono projekt nowej ustawy o zawodzie
psychologa i samorządzie zawodowym psychologów w kancelarii
sejmu RP. Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości powstanie
rzetelna lista wykwalifikowanych psychologów oraz warunków       
i zasad ich pracy.

Podsumowując, co powinno w szczególności budzić
wątpliwości klientów?

Z pewnością legitymowanie się przez psychoterapeutę lub
psychologa certyfikatem otrzymanym w ramach
krótkotrwałych kursów i wymijające odpowiedzi na pytania
związane ze szkoleniem lub kwalifikacjami. W przypadku
zawodu psychoterapeuty alarmujące powinno być
niepoddawanie swojej pracy superwizji.
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RZECZYWISTOŚĆ… I

GOTOWOŚĆ DO SZUKANIA
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To, w jaki sposób mówimy o zaburzeniach psychicznych, może być
przyczyną wykluczenia osób na nie cierpiących. Nadal w
powszechnym stosowaniu mamy obraźliwe sformułowania oraz
krzywdzące stereotypy. Używając słów "schizofrenik”, "border”,
"bulimiczka”„ "upośledzony_a” możemy realnie wpłynąć na
samopoczucie danej osoby, a także na proces decyzyjny       
o poszukiwaniu specjalistycznej pomocy. Mogą one utrwalać
wrażenie, że to diagnoza definiuje człowieka. 

Co więcej, terminy psychologiczne coraz częściej pojawiają się w
języku potocznym, np. osoby aktywne określają siebie jako osoby  z
ADHD, krótkotrwały, naturalny stan smutku i apatii nazywany jest
depresją, a ktoś, kto zachowuje się dla nas niezrozumiale lub
odmiennie powinien trafić do "wariatkowa”. Te obserwacje dotyczą
również środowisk medialnych i politycznych, których przekaz niestety
zapada w pamięć oraz pogłębia stygmatyzację. Warto zwracać na to
uwagę i w miarę możliwości - reagować. Możemy wspólnie zmieniać
rzeczywistość, korygując i dostosowując swój język do sytuacji.
Niekiedy wymaga to czasu i większej liczby prób, ale wyrażona w
słowach wrażliwość i szacunek mogą zachęcać innych do szukania
wsparcia.😊

Jak zatem mówić o zaburzeniach psychicznych?
Warto posługiwać się tymi nazwami: osoba/człowiek/pacjent/ klient
z depresją/schizofrenią/zaburzeniem osobowości typu borderline/
niepełnosprawnością itd.

51.

Nasz codzienny język nie służy tylko porozumiewaniu
się, ale również wpływa na rzeczywistość oraz jej obraz

w oczach innych członków społeczności.
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