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Warunki zaliczenia przedmiotu

Aktywno  na zaj ciach
Zaliczenie ustne – 3 pytania otwarte

termin 21 czerwca
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Tematy zaj
• Psychologia kliniczna jako dziedzina bada i praktyki. Wprowadzenie w tematyk

wicze . Zaznajomienie studentów z zasadami zaliczenia przedmiotu i z literatur .
Teorie, modele i orientacje w psychologii klinicznej. Model patogenetyczny vs
salutogenetyczny. Problem normy i zdrowia.

• Kryteria diagnostyczne stosowane w psychologii klinicznej dzieci i m odzie y.
Ogólna charakterystyka wybranych zaburze rozwoju psychicznego dziecka i
zaburze zaczynaj cych si w okresie dzieci stwa i adolescencji. Zaburzenia
rozwoju psychicznego: globalne (rozleg e) zaburzenia rozwoju dziecka,
specyficzne zaburzenia rozwoju dziecka. Zaburzenia emocjonalne. Zburzenia
od ywania i nawyków. Zaburzenia zachowania. Wybrane problemy kliniczne z
uwzgl dnieniem okresów rozwoju.

• Uzale nienia (od rodków psychoaktywnych, komputera, hazardu). Psychologia
zaburze osobowo ci i zaburze kowych. Zaburzenia afektywne. Stresowe
wydarzenia a depresja. Model podatno -stres. Psychologiczne nast pstwa stresu
traumatycznego. Kryzys emocjonalny. Interwencja kryzysowa.

• Kliniczna psychologia zdrowia. Podsumowanie zaj . Zaliczenie w formie ustnej.



Psychologia kliniczna

• Psychologia kliniczna- dziedzina stosowana, zajmuj ca si  
zdrowiem i zaburzeniami psychicznymi

• rozwi zywaniem problemów zdrowotnych (psychologia
zdrowia, psychologia stresu, psychoonkologia, …)

• ci le zwi zana z medycyn  ale te  z pedagogik  (np. promocja 
zdrowia) i socjologi  



Psychologia kliniczna

skie

Dziedzina bada  i praktyki 
psychologicznej, zajmuj ca si  

opisem i wyja nianiem 
zaburzonego zachowania i 

prze ywania, okre laniem ich 
psychospo ecznych przyczyn oraz 

stosowaniem tej wiedzy w 
diagnozie i pomocy 

psychologicznej  

s z e r o k i e

Dziedzina bada  i praktyki 
psychologicznej, zajmuj ca si  

opisem i wyja nianiem zdrowych i 
zaburzonych form zachowania, 
prze ywania i funkcjonowania 

somatycznego, okre laniem 
przyczyn zdrowia i zaburze  oraz 

wype nianiem zada  praktycznych, 
polegaj cych na diagnozie zdrowia 
i/lub zaburze  w celu zastosowania 

psychologicznych form pomocy 



Czym jest zdrowie psychiczne?

Zdrowie psychiczne (wg WHO) pe ny dobrostan fizyczny,
psychiczny i spo eczny cz owieka

- stan równowagi, zdolno do twórczego rozwoju i samorealizacji,
akceptacja i poczucie w asnej warto ci i to samo ci, zdolno
osi gania satysfakcji z ycia, realistyczna percepcja rzeczywisto ci.



Utrata zdrowia psychicznego
• nieadekwatna reakcja na swoje niepowodzenia,
• nieumiej tno wyci gania prawid owych wniosków wynikaj cych z analizy swojego

zachowania,
• anhedonia, utrata zainteresowania otoczeniem, mniejsza energia i wytrzyma na

zm czenie, obni enie samooceny, zachowania autoagresywne, pesymistyczne
my lenie,

• zaburzona koncentracja uwagi, problemy ze skupieniem, „rozproszenie” my li;
• problemy z zapami tywaniem, z przypominaniem sobie niedawnych lub odleg ych w

czasie wydarze ;
• doznania s uchowe, wzrokowe, czasami w chowe, smakowe lub dotycz ce czucia,

wyst puj ce bez odpowiedniego bod ca, na przyk ad „zwidywanie” nieobecnych
przedmiotów czy zwierz t, s yszenie g osów nieobecnej osoby czy osób;

• problemy z rozpoznawaniem znanych przedmiotów czy twarzy;
• przekonania niezgodne z prawd , dotycz ce np. prze ladowania, bycia

obserwowanym przez przypadkowe osoby, czasami przemy lenia o tre ci zupe nie
nieracjonalnej i niemo liwej do zaistnienia;

• problemy j zykowe, jak trudno ci z „wys awianiem si ”, znalezieniem w ciwego
owa czy nazwy, zubo enie j zyka, u ywanie niew ciwych wyrazów, mylenie

poj ;



Utrata zdrowia psychicznego
• zmiany nastroju: przygn bienie, rozdra nienie, nastrój radosny nieadekwatnie 

do sytuacji, nadmierna chwiejno , „hu tawka” nastroju, zoboj tnienie;
• l k, niepokój, obawa, niepewno , „zdenerwowanie”, „nerwowo ”, 

„podniecenie”;
• spowolnienie lub pobudzenie ruchowe; 
• spadek energii lub jej nadmiar;
• pojawiaj ce si  natr tnie, wbrew naszej woli my li lub przymus wykonywania 

pewnych czynno ci;
• zaburzenia snu - bezsenno , p ytki sen, zbyt wczesne budzenie nad ranem, 

zbyt d ugi sen w ci gu doby, zaburzenia apetytu - nadmierny apetyt; zmienny 
apetyt; spadek apetytu cz sto prowadz cy do chudni cia;

• problemy z podaniem prawdziwej daty, miejsca aktualnego pobytu, oceny 
sytuacji, czasami problemy z podaniem swoich danych, jak imi , nazwisko czy 
data urodzenia;

• przekonanie o ci kiej chorobie, której lekarze nie s  w stanie rozpozna ; 
odczuwanie dotkliwych dolegliwo ci fizycznych, których nie potwierdzaj  
badania wykonane przez lekarzy;

• brak poczucia choroby, zaprzeczanie jej objawom, mimo wyra nego 
pogorszenia funkcjonowania obserwowanego przez otoczenie.



Elementy „nienormalno ci” wg Seligmana
a) cierpienie (nieuzasadnione, nieadekwatne, przed aj ce si w

czasie, „Perspektywa prze ycia kolejnego dnia wydaje si nie do

zniesienia”);

b) nieprzewidywalno i utrata kontroli (np. nieprzewidywalne

zachowania agresywne);

c) naruszanie idea ów i norm moralnych (np. norm religijnych);

d) trudno ci w przystosowaniu;

e) nieracjonalno i dziwaczno ;

f) dyskomfort obserwatora (najcz ciej pojawia si gdy kto narusza

niepisane regu y zachowania w danej kulturze);

g) wyrazisto i niekonwencjonalno



Modele klasyfikacji zaburze
ICD-10 i DSM V

Klasyfikacja Ameryka skiego Towarzystwa
Psychiatrycznego (APA) DSM IV, obecnie DSM V
(Diagnostyczny i statystyczny podr cznik zaburze
psychicznych)
zaburzenie = pojawiaj cy si u jednostki syndrom lub

wzorzec zachowania, maj cy znaczenie kliniczne,
zwi zany z odczuwanym cierpieniem
upo ledzeniem
lub zwi kszonym ryzkiem mierci, bólu, inwalidztwa,
zwi zany z powa nym ograniczeniem swobody dzia ania
Schizofrenia tak, schizofrenik nie



ICD - 10
Mi dzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja 
Chorób i Problemów Zdrowotnych 

Klasyfikacja wiatowej Organizacji Zdrowia 
(WHO)

Klasyfikacja zaburze  psychicznych i zaburze  
zachowania

F.00- F.98
Zaburzenie= zespó klinicznie obserwowalnych

objawów lub zachowa , po czonych z
cierpieniem i /lub zaburzeniem
indywidualnego funkcjonowania i /lub
zaburzeniem w odgrywaniu ról spo ecznych



Model salutogenetyczny vs. 
patogenetyczny

• Patogeneza- wyja nianie przyczyn za amania zdrowia lub
powstawania i rozwoju choroby; okre lanie patogenów, podatno ci na
chorob , tj. na czynniki usposabiaj ce do zaburze . Zdrowie= brak
choroby

• Salutogeneza – model zdrowia Aarona Antonovsky’ ego, k adzie nacisk 
na zachowanie zdrowia, a nie na leczenie choroby. 

• Normalnym stanem funkcjonowania cz owieka jest dynamiczny stan
chwiejnej równowagi.

• Cz owiek wykorzystuje dost pn mu energi do sprostania
wymaganiom zewn trznym i wewn trznym.

• Zdrowie = proces, tzn. mo liwe jest okre lenie poziomów (stanów)
zdrowia na wymiarze Health - ease (HE) Dis - ease (DE). HE jest
to stan pe nego zdrowia fizycznego, psychicznego i spo ecznego. DE to
stan bokiej choroby zagra aj cej yciu biologicznemu,
psychicznemu i spo ecznemu.



Poziom zdrowia zale y od wspó dzia ania 4 czynników (wg
Antonovsky’ego):

• uogólnione zasoby odporno ciowe - cechy biologiczne (genetyczne,
konstytucjonalne, immunologiczne i biochemiczne), cechy
psychologiczne (cechy poznawcze – wiedza, intelekt; cechy
osobowo ci – poczucie to samo ci, kontroli i sprawstwa, poczucie
uczestnictwa, zaanga owania i zobowi zania oraz wyuczone strategie
radzenia sobie) oraz cechy spo eczno – kulturowe (cechy grupy – wi zi
i wsparcie spo eczne; cechy kultury – religia, filozofia i sztuka).
Czynniki te zdaniem Antonovsky’ego, zapobiegaj przekszta ceniu si
napi cia w stan stresu;

• stresory – wymagania, dla których nie ma gotowych, ani
zautomatyzowanych reakcji adaptacyjnych i które rodz stan napi cia;

• poczucie koherencji – ogólne nastawienie orientacyjne, które wyra a
trwa e i dynamiczne przekonanie o przewidywalno ci i racjonalno ci
wiata i w asnego po enia yciowego;

• zachowanie i styl ycia –powinno si ukierunkowa uwag na te
zachowania, dzi ki którym cz owiek tworzy warunki sprzyjaj ce
do wiadczeniom rozwijaj cym zasoby i poczucie koherencji.



oko o 15 procent Polaków cierpi na co najmniej 
jedno zaburzenie psychiczne



Psychologia kliniczna

• problemy z dost pno ci  do opieki lek. psychiatrów
• problemy zdrowia psychicznego dzieci i m odzie y,     

ok. 3/4 wszystkich zaburze  psychicznych rozwija 
si  przed uko czeniem 24 lat (dane z naukowego czasopisma 
medycznego)

Choroby psychiczne rozwijaj si stopniowo, a objawy w
odym wieku mog by agodne i niespecyficzne, a przez

to d ugo pozostawa niezauwa one. Pacjenci trafiaj do
specjalisty dopiero po latach od ich pojawienia si , przy
znacznym nasileniu objawów.



Psychologia kliniczna

• rodowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego (program 
pilota owy)
– w sk ad wchodzi: poradnia zdrowia psychicznego, zespó

leczenia rodowiskowego (domowego), oddzia dzienny i
ca odobowy

– zespo y sk adaj si z do wiadczonych psychoterapeutów,
lekarzy psychiatrów, terapeutów rodowiskowych,
piel gniarek i asystentów zdrowienia

– zadanie wst pna ocena stanu zdrowia psychicznego, a w 
pilnych przypadkach udzielenie pomocy psychiatrycznej w ci gu 
3 dni. 

– Projekt „Deinstytucjonalizacja szans  na dobr  zmian ”, zamiast 
izolowa  osoby w kryzysie psychicznym w du ych instytucjach, 

cza je do ycia 
– wykaz placówek i szczegó owe informacje: https://sczp.med.pl/



Dzi kuj  za uwag


