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Co z tym stresem,
czyli krótka opowieść o lekceważeniu nauki
dr hab. n. o zdr. Monika Mak, Zakład Psychologii Zdrowia, Wydział Nauk
o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny
Stres zarówno w swoim psychologicznym, jak i biologicznym aspekcie jest
od wielu lat obiektem ogromnej ilości badań. Nasza wiedza na temat stresu
jest obecnie bardzo duża, choć jak to w nauce bywa – stale niewystarczająca.
Niemniej jednak zidentyfikowane zostały już czynniki protekcyjne, a także
zbadane skuteczne mechanizmy redukcji stresu. Dlaczego pomimo tej wiedzy
dostarczamy sobie nadal na poziomie zarówno jednostkowym, jak i systemowym ogromnej liczby stresorów?
W wykładzie przyglądam się najistotniejszym odkryciom w badaniach nad
stresem, czynnikom protekcyjnym, czyli dlaczego jedni pod wpływem tego
samego zdarzenia rozpadną się, a na innych nie zrobi to większego wrażenia
oraz co nam mówi nauka o skutecznej redukcji stresu.
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Dysregulacja emocjonalna u osób
z zaburzeniem borderline
Paulina Wociór, pwocior66@gmail.com, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii
Grzegorzewskiej, Instytut Psychologii, http://www.aps.edu.pl/
Praca dotyczy regulacji emocji w zaburzeniu osobowości borderline na
podstawie przeglądu literatury. Osoby z pogranicza przejawiają nieadaptacyjne
sposoby kontroli emocji, co objawia się m.in. częstymi zmianami nastroju
oraz eskalacją emocji. Według badań trudności adaptacyjne opierają się na
deficytach biologicznych i genetycznych, emocjonalnych oraz behawioralnych. Badacze umiejscawiają te deficyty w niestabilności i świadomości
emocjonalnej, akceptacji emocji, a także w zmianach neuropoznawczych
w strukturze i funkcji. Każde z tych zagadnień jest poruszone w moim
wystąpieniu.
Następnie zostają opisane dwie stosowane przez osoby z zaburzeniem
borderline nieadaptacyjne strategie regulacji emocji – poznawcza i samouszkadzania się. Pacjenci z pogranicza częściej stosują ruminacje, katastro fizacje i samoobwinianie, a także strategie odwracania uwagi. Jednak przeprowadzane badania nie wskazują na deficyty w inteligencji emocjonalnej.
Samouszkadzanie się jest najbardziej niebezpieczną i szkodliwą strategią
regulacji emocji, która jest bezpośrednio powiązana z wysokim poziomem
stresu. Dane epidemiologiczne szacują, że dotyczy to aż 50-80% pacjentów
z zaburzeniem borderline.
Podsumowując, niestabilność emocjonalna, niska świadomość emocjonalna
i brak akceptacji emocji są główną charakterystyką kliniczną pacjentó w z zaburzeniem borderline. Wraz z czynnikami genetycznymi i środowiskowymi
prowadzą one do wykształcenia się nieadaptacyjnych mechanizmów regulacji
emocjonalnej i problemów z kontrolą emocji. Neuropoznawcze zmiany
w strukturze i funkcji głównie zależą od traumy doświadczonej w dzieciństwie
i adolescencji. Stosowanie ruminacji, katastrofizacji, samoobwiniania, a także
samouszkadzanie się są bardzo niebezpieczne i prowadzą do pogłębienia
zaburzenia, jednocześnie stanowiąc zagrożenie dla życia.
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Optymalizacja funkcjonalnej struktury czynności
jako jeden z celów interwencji psychologicznych
i psychoterapii
Dr Łukasz Krzywoszański, Katedra Psychologii Neurokognitywnej, Instytut
Psychologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
W ramach wprowadzenia do podjętych rozważań przybliżone będzie
pojęcia działania oraz funkcjonalnej struktury czynności celowych, ujmowanej
zgodnie z twierdzeniami Teorii Czynności, sformułowanej przez Profesora
Tadeusza Tomaszewskiego. Następnie przedstawione zostaną teoretyczne
postawy rozróżnienia czynności celowych na pomocnicze i zasadnicze
w oparciu o przesłanki neurofizjologiczne (Charles Scott Sherrington), etologiczne (Wallace Craig) i wywodzące się z neuronauk behawioralnych (Jerzy
Konorski), ze szczególnym rozróżnieniem zachowań apetytywnych (appetitive
behaviors) reakcji konsumacyjnych (consummatory reactions). Następnie
poruszona zostanie zaproponowana przez Profesora Jana Strealua koncepcja
stylu działania, rozumianego jako względnie stałe różnice indywidualne
w zakresie funkcjonalnej struktury czynności, zależne głównie od biologicznie
uwarunkowanych cech temperamentu. Zarysowane zostaną mózgowe mechanizmy mogące stanowić neurobiologiczne i neuropsychologiczne podstawy
określonych wzorców funkcjonalnej struktury czynności i indywidualnych
stylów działania. Następnie przedstawione zostaną rozważania dotyczące
znaczenia optymalnej struktury czynności dla efektywnego funkcjonowania,
dobrego samopoczucia i wysokiej jakości życia. Zostaną także poddane
dyskusji możliwości modyfikowania indywidualnych wzorców funkcjonalnej
struktury czynności za pomocą interwencji psychologicznych i oddziaływań
psychoterapeutycznych. We wnioskach zostanie omówione znaczenie diagnozowania indywidualnych wzorców funkcjonalnej struktury czynności i ich
dostosowywania do indywidualnych możliwości i preferencji jednostki
w pracy psychologa i psychoterapeuty.
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Psychoterapia dzieci i młodzieży w dobie pandemii
dr n. o zdr. Grażyna Gwizda, grazynagwizda@umlub.pl, Katedra i Zakład
Psychologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Od czasów Freuda wielu naukowców zagłębiało się coraz bardziej w natu rę
psychiki ludzkiej. Wraz z rozwojem wiedzy o działaniu ludzkiego umysłu
pojawiło się wiele teorii wyjaśniających psychopatologię oraz wiele szkół
psychoterapii. Leczeniem ludzkiej psychiki zajęli się psycholodzy i psychiatrzy ,
do których trafiali ludzie cierpiący. Cierpienie psychiczne uniemożliwiało im
codzienne funkcjonowanie oraz udział w życiu społeczności, z którą byli
związani.
Pojawienie się pandemii COVID-19 wywołało określone reakcje psychologiczne całej społeczności, zmiany zachowania, próby poradzenia sobie ze
stresem i jego skutkami. Konsekwencje pandemii w czasach współczesnych
to zjawiska nieznane dotychczas z powodu globalizacji, szybkości przemiesz czania się ludzi, dużego zasięgu i szybkiej transmisji wirusa. Informacje
przekazywane codziennie przez media o liczbie zgonów i zachorowań, panika
i lęk, utrata poczucia bezpieczeństwa nie były notowane na taką skalę od
czasów drugiej wojny światowej.
Tematem tego referatu będzie zastosowanie psychoterapii jako metody
leczenia zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży na początku XXI wieku
w dobie pandemii. Poszukiwanie i dostosowanie działań terapeutycznych do
nowej zmieniającej się ciągle sytuacji.
Istotne wydaje się więc zaprezentowanie najbardziej popularnych nurtów
i orientacji teoretycznych w psychoterapii oraz omówienie specyfiki pracy
terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Tym, co odróżnia terapię dzieci
i młodzieży od terapii osób dorosłych jest m.in.: rola rodziców, którzy często
są włączanie w proces terapii w formie terapii rodzinnej.
Przedstawię refleksje i wnioski dotyczące mojej pracy psychoterapeutycznej
w okresie trwania pandemii, czyli od wiosny 2020 do lata 2021 roku. Zaprezentuję przypadki dzieci i młodzieży, które brały udział w psychoterapii.
Prześledzę charakterystyczne objawy i problemy, z jakimi zgłaszały się do
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terapii w trakcie trwania pandemii. Na zakończenie zaprezentuję zmiany
w moim podejściu terapeutycznym do nowych problemów i wyzwań
współczesnego świata.
Okazuje się, że filarem mojej pracy terapeutycznej, w tym trudnym czasie,
jest solidne oparcie na nurcie terapii humanistyczno-egzystencjalnej. Cenne
wydaje się wykorzystanie podejścia humanistycznego w uwalnianiu od
długotrwałego stresu, cierpienia i ukierunkowanie na pomoc człowiekowi
w przywróceniu sensu życia. Dobrze gdy proces zmiany prowadzi do
pogłębienia samoświadomości, poznania siebie, swoich wartości. Efektem
pracy terapeutycznej jest tu uwalnianie od lęku i stresu poprzez zdolność
samookreślenia, tzn. stania się tym, kim się jest w swojej istocie –
człowiekiem odpowiedzialnym i zdolnym do współodczuwania, bliskości
i głębokiej miłości.
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Z kozetki przed komputer
Rymwid Solarczyk, Lumine – Cyfrowy Gabinet
Klasyczne podejście do pracy psychoterapeutycznej, opiera się o fizyczne
spotkanie i bezpośredni kontakt z pacjentem w gabinecie, czy w innym
miejscu do tego przeznaczonym. Do dziś, cała rzesza psychoterapeutów
i terapeutów związanej ze zdrowiem psychicznym, nie wyobraża sobie innej
formy pracy. Postawa ta warunkowana jest różnymi zmiennymi m.in.: zakresem
zgłaszanych przez pacjentów problemów, reprezentowaną modalnością czy
też własnymi przekonaniami.
Już w latach 60. XX wieku wraz z rozwojem techniki, pojawiły się pierwsze
koncepcje, które zaczęły poszerzać tą prace o nowe narzędzia oraz
alternatywne drogi komunikacji Praca przy wykorzystaniu Internetu i nowych
technologii to nadal młody obszar w działalności psychoterapeutycznej,
ciągle poddawany badaniom nad skutecznością i efektywnością swoich
działań. Budzi to także wiele kontrowersji z zakresu etyki, bezpieczeństwa,
budowania relacji pacjent-terapeuta oraz efektywności.
Cyberprzestrzeń oraz nowoczesne technologie to obszary, które dają
ogromne szanse w pracy nad zdrowiem psychicznym, umożliwiając wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań w obszarze psychoterapii. Jednocześnie
badania dotyczące efektywności terapii z wykorzystaniem tych technologii
pokazały, że skuteczność pracy nie wykuwa się jedynie podczas bezpośredniego kontaktu w gabinecie terapeutycznym.
Analiza coraz większej ilości badań prowadzonych w tym obszarze
w świecie zachodnim i dalekowschodnim, a także praktyczne działania wykorzystujące mobilne technologie, Internet czy wirtualną rzeczywistość ,
podejmowane przez rożnego rodzaju organizacje społeczne i komercyjne, nie
tylko utrzymują dyskusję na poziomie pytań o efektywność , czy jej etykę oraz
bezpieczeństwo, ale przenoszą ją na inny poziom, który pozwala zadać
pytanie:
Jaka czeka nas przyszłość w branży psychologicznej i psychoterapeutycznej?
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Zachowania autoagresywne u pacjentów z zaburzeniami
osobowości typu borderline
Aleksandra Sipowicz, sipowiczaleksandra@gmail.com, Studenckie Koło Naukowe
Psychiatrii, Wydział Lekarski, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy
Osobowość to inaczej zespół cech i zachowań charakterystycznych dla
danej osoby. Wpływ na nią może mieć między innymi inteligencja, temperament oraz umiejętności adaptacyjne. Osobowość typu borderline (z pogranicza,
BPD) charakteryzuje się impulsywnością, labilnością emocjonalną, a także
skłonnością do autodestrukcji i innych zachowań autoagresywnych.
NSSI często występujące u pacjentów z osobowością typu borderline to
inaczej samookaleczenie niezwiązane z samobójstwem. Charakteryzuje się
przede wszystkim występowaniem licznych płytkich ran ciętych na nadgarstkach
i przedramionach jest spowodowane próbą zmniejszenia napięcia emocjonalnego poprzez fizyczny ból. Nie ma związku z chęcią odebrania sobie życia.
Innym zachowaniem autodestrukcyjnym występującym u osób z BPD jest
przedawkowanie narkotyków. Motywacje do nadużywania substancji psychoaktywnych są opisywane jako chęć ucieczki przed stresującą sytuacją życiową
lub zwrócenia na siebie uwagi bliskich. Kontakt z osobami będącymi w stanie
szybko interweniować w przypadku potencjalnie śmiertelnego przedawkowania
narkotyków następuje zwykle tuż po przyjęciu środka.
Szacuje się, że ryzyko popełnienia samobójstwa u osoby z BPD wynosi
nawet 10% i jest najwyższe w porównaniu do innych zaburzeń osobowości.
Większość tych zachowań występuje u osób nieleczonych, mężczyzn około
30. roku życia. Niestety na ten moment nie opracowano skutecznego algorytmu
przewidywania ani postępowania w przypadku zachowań samobójczych
u osób z BPD. Aktualnie pacjentów grożących lub próbujących dokonać samobójstwa hospitalizuje się dobrowolnie lub przymusowo. Niestety sugeruje się,
iż w przyszłości może to prowadzić do nasilenia objawów spowodowanych
behawioralnym wzmocnieniem zachowań samobójczych.
Podstawową metodą leczenia pacjentów z BPD jest długoterminowa indywidualna psychoterapia dynamiczna lub terapia poznawczo-behawioralna.
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Dopuszcza się także stosowanie farmakoterapii (szczególnie w sytuacji
dekompensacji psychotycznej).
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