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Analiza psychopatologiczna objawów prodromalnych 

i pierwszego epizodu schizofrenii paranoidalnej 

z dominującymi omamami słuchowymi słownymi 

Łukasz Grabowski, 890403@protonmail.ch, Katedra Psychologii Klinicznej i Neuro-

psychologii, Instytut Psychologii, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.psychologia.umk.pl 

Celem prezentacji było przedstawienie słuchaczom informacji na temat 

rozwoju, przebiegu oraz diagnostyki objawów zwiastujących epizod psycho-

tyczny i symptomów pełnego pierwszego epizodu schizofrenii z domi-

nującym zespołem paranoidalnym. Ogólny podział symptomatologii rozwi-

niętego zespołu paranoidalnego jest następujący: urojenia,  omamy/halucy-

nacje oraz objawy negatywne. Nadchodzący epizod mogą zwiastować 

zaburzenia uwagi (rozkojarzenie), drażliwość, problemy ze snem, lęk, 

obniżenie nastroju, podejrzliwość lub wycofanie się z kontaktów. Istotny 

diagnostycznie jest tak zwany „paragnomen” (actio praeter expectationem; 

Brzezicki). Można go zdefiniować jako dziwaczne, niespodziewane zachowanie 

się chorego (mogące mieć charakter czynu przestępczego), przy wcześniej-

szym prawidłowym lub spokojnym jego funkcjonowaniu. Dla osób z grupy 

ryzyka rozwoju schizofrenii (na przykład krewni I stopnia), opracowano 

kryteria UHRS (Ultra High Risk Syndrome), które mogą stanowić użyteczną 

pomoc diagnostyczną. W pełni rozwiniętym paranoidzie trzon psychozy 

stanowią urojenia i omamy. W większości przypadków wybucha nagle 

(początek chroniczny wiąże się z mniej pozytywnymi prognozami) a towa-

rzyszący lęk jest często dostosowany do treści wytwórczych. Na pierwszym 

planie pojawia się także zjawisko niedostosowania (inadequatio). Przy 

dominujących omamach słuchowych słownych urojenia często są mocno 

powiązane z „głosami”. Obserwuje się również związki treści wypowiadanych 

przez „głosy” z traumatycznymi doświadczeniami pacjenta. Zwracają się one 

do pacjenta zazwyczaj w drugiej (ty) lub trzeciej (on/ona) osobie. W chorobie 

pacjent nie ma nad nimi kontroli a ich głośność jest zróżnicowana (od 

szeptów po krzyki). 
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Problemy emocjonalne i seksualne  

okresu okołoporodowego 

dr hab. n. o zdr. Ewa Humeniuk, Katedra i Zakład Psychologii, Wydział Nauk 

Medycznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

Według badań brytyjskich urodzenie dziecka zwiększa szesnastokrotnie 

prawdopodobieństwo wystąpienia problemów emocjonalnych. Każda kobieta 

przeżywa ten okres indywidualnie, co zależy od wielu czynników osobo-

wościowych, sytuacyjnych oraz wzorców kulturowych. Systematycznie 

obserwuje się jednak wzrasta liczby zaburzeń psychicznych występujących 

w tym okresie życia kobiety. Niezwykle ważnym zadaniem jest ich 

rozpoznanie i podjęcie odpowiedniego postepowania, gdy  zmiany w psychice 

i zachowaniu kobiety przekraczają granicę normy typowej dla tego okresu.  

Ciąża i poród to jedne z głównych czynników sprzyjających wystąpieniu 

depresji. Od 10 do 16% kobiet w ciąży spełnia kryteria diagnostyczne depresji 

a częstość występowania zaburzeń depresyjnych w połogu waha się od 10 do 

30%. Depresja może być kontynuacją problemów występujących wcześniej. 

Ciąża może powodować powrót lub zaostrzenie objawów jak również w tym 

okresie zaburzenia mogą pojawić się po raz pierwszy. Badania wskazują, że 

nieleczona depresja w ciąży i w połogu jest groźna zarówno dla matki , jak 

i dla dziecka.  

Zaburzenia lękowe o różnym charakterze dotyczą szczególnie okresu ciąży 

i porodu. W ciąży zaburzenia te mogą być odpowiedzialne za poród przed-

wczesny, poronienia oraz negatywnie wpływać na rozwijający się płód. 

Chociaż pewien poziom leku jest typowy dla okresu porodu, to należy 

pamiętać że jego zbyt wysoki poziom wpływa negatywnie na jego przebieg. 

Wzrasta liczba kobiet z rozpoznaniem tokofobii, czyli panicznego lęku przez 

ciążą i porodem.  

Seksualność kobiety w ciąży i połogu zależy od zmian hormonalnych 

w organizmie, stanu narządu rodnego, samopoczucia fizycznego i psychicznego  

kobiety oraz czynników związanych z opieką nad dzieckiem.  
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Ryzyko związane ze stosowaniem metod zwiększających 

świadomość ciała u osób z diagnozą schizofrenii. Wyniki 

badań nad cenestopatią i zakłóconą tożsamością cielesną 

Olga Sakson-Obada, osakson@amu.edu.pl, Zakład Psychologii Osobowości, Wydział 

Psychologii i Kognitywistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

https://amu.edu.pl 

Poważne zakłócenia doświadczania własnego ciała są istotnym objawem 

samej schizofrenii jak i jej prodromu, chociaż jednocześnie pozostają 

w cieniu osiowych objawów tej choroby, takich urojenia, halucynacje oraz 

formalne zaburzenia myślenia. Tymczasem badania pokazują, że jakościowe 

zmiany w doznawaniu, czyli cenestopatia i zakłócone poczucie tożsamości 

cielesnej są obecne długo przed wybuchem pełnoobjawowej psychozy, 

a doświadczenia te – choć rzadko spontanicznie zgłaszane przez samych 

pacjentów – są przyczyną ich cierpienia. Uznaje się, że zakłócenia ceneste-

tyczne w schizofrenii bazują na normalnych zmianach zachodzących w ciele, 

które są interpretowane w dziwny sposób, czemu towarzyszy poczucie ich 

obcości i niesamowitości. Celem wystąpienia jest zaprezentowanie wyników 

badań na temat cenestopatii w schizofrenii za pomocą autorskiej procedury 

świadomości doznań. W badaniu wzięły udział 82 osoby z diagnozą 

schizofrenii w stabilnym stanie psychicznym oraz tyle samo osób nie-

deklarujących zaburzeń psychicznych. Zastosowana procedura polegała na 

koncentracji uwagi na poszczególnych częściach ciała i spontanicznym opisie 

zaobserwowanych doznań. Wyniki badań pokazały, że schizofrenia nie jest 

tożsama z pustką wewnętrzną, gdyż osoby z grupy klinicznej rejestrowały 

taką samą liczbę wrażeń z ciała co osoby z grupy kontrolnej. Tym niemniej 

u osób z diagnozą schizofrenii doznania te cześciej spełniały kryteria 

cenestopatii. To uspokajające dla osób z grupy kontrolnej ćwiczenie u co 

piątej osoby z diagnozą schizofrenii doprowadziło do zmian w poczuciu 

tożsamości cielesnej, czyli utraty stabilności i niezmienności własnego ciała 

lub utraty spójności z nim. Uzyskane wyniki dowodzą, że w przypadku osób 
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z diagnozą schizofrenii, koncentracja uwagi na ciele odsłania fundamentalny 

deficyt braku upodmiotowienia ciała. Oznacza to, że techniki terapeutyczne 

zwiększające świadomość ciała nie powinny być rekomendowane dla tej 

grupy pacjentów. 
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Warunkowanie ewaluatywne.  

Integracja informacji o relacji bodźców 

Nina Kędziora, n.kedziora@student.uw.edu.pl, Wydział Psychologii Uniwersytetu 

Warszawskiego 

Warunkowanie ewaluatywne (WE) jest określane jako zmiana w ewaluacji 

pierwotnie neutralnego bodźca (BW), poprzez jego współwystępowanie 

z nacechowanym afektywnie bodźcem (BB). W badaniu Balasa, Gawronskiego 

i Hu przeprowadzono serię eksperymentów badających wpływ informacji 

o relacjach bodźców na efekty WE. Powstałe postawy na poziomie jawnym 

odzwierciedlały informacje o relacjach bodźców, a na poziomie utajonym ich 

współwystępowanie. Otrzymane wyniki zdają się potwierdzać hipotezę tłu -

maczącą warunkowanie ewaluatywne współdziałaniem procesów asocja-

cyjnych i propozycjonalny. Alternatywną interpretacją, zgodną z podejściem 

propozycjonalnym, jest wyjaśnienie rozdźwięku między postawą jawną 

i utajoną jako wynik problemów związanych z integracją informacji o relacjach 

bodźców. W celu weryfikacji tej hipotezy zaprojektowano eksperyment. Za 

główny cel przyjęto sprawdzenie, czy istnieje zależność między poziomem 

inteligencji ogólnej a postawami wykształconymi w procesie warunkowania. 

Poziom inteligencji ogólnej wiąże się ze sprawnością wykrywania relacji 

i wzorów w otoczeniu oraz ze sprawnością w przetrzymywaniu i integrowaniu 

informacji. Aby zmierzyć inteligencję ogólną (czynnik G) proponuję wyko-

rzystanie Matryc Progresywnych Ravena. Jeżeli hipoteza jest poprawna, 

ludzie z wyższym poziomem inteligencji lepiej poradzą sobie z integracją 

informacji i będą mieli spójne postawy na poziomie jawnym i utajonym. 

Postawy osób o mniejszych możliwościach będą odzwierciedlały informacje 

o relacji bodźców na poziomie jawnym, a ich współwystępowanie na 

poziomie utajonym. 
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Współpraca na linii rodzic–terapeuta jako wyznacznik 

sukcesu w terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami 

rozwojowymi i edukacyjnymi 

Maciej Gęca, mgeca@interia.pl, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełno-

sprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie, www.ostroda.psoni.org.pl 

Małgorzata Kwiecień-Gęca, gosia_kwiecien@op.pl, Polskie Stowarzyszenie na rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie, www.ostroda.psoni.org.pl 

Praca przedstawia podejście skoncentrowane na rodzinie jako klucz do 

efektywnej terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Rozważania są 

prowadzone przez pryzmat doświadczeń zawodowych autorów, którzy 

realizują działania z zakresu wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania 

rozwoju w ostródzkim Kole Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną. Charakterystyczną cechą omawianego 

paradygmatu jest odejście od działań ukierunkowanych bezpośrednio na 

dziecko, w zamian – oddziaływania na dziecko prowadzone są za pośred-

nictwem jego rodziców czy opiekunów. Tym samym, głównym odbiorcą 

udzielanego wsparcia są rodzice i inni domownicy, dziecko jest zaś adresatem 

pośrednim. Proces terapeutyczny jest ukierunkowany na partnerstwo, aby 

podkreślić wzajemny wkład rodziców i profesjonalistów w budowanie relacji, 

której zasadniczym celem jest rozpoznanie i wyjście naprzeciw potrzebom 

całego systemu rodzinnego. Taki sposób projektowania wsparcia wpływa na 

podniesienie kompetencji wychowawczych i odzyskanie przez rodziców 

poczucia kontroli nad własnym życiem w kontekście niepełnosprawności 

dziecka, a co za tym idzie stanowi istotny czynnik chroniący przed zespołem 

wypalenia sił. Prowadzenie terapii mającej na celu budowanie potencjału 

rodziny wymaga odpowiedniego przygotowania zarówno rodziców, jak 

i specjalistów. Pociąga za sobą również zmianę koncepcji współpracy między 

członkami zespołu terapeutycznego. Przechodzenie od modelu wielo -

dyscyplinarnego poprzez interdyscyplinarny do transdyscyplinarnego jest 

wyrazem ich rozwoju zawodowego.  
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Wymiary familizmu i jego znaczenie dla zdrowia 

dr hab. Katarzyna Walęcka-Matyja, prof. UŁ, Zakład Psychologii Społecznej i Badań 

nad Rodziną, Instytut Psychologii, Wydziału Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki 

Analizy psychologiczne i socjologiczne obejmujące wielowymiarową 

charakterystykę funkcjonowania polskiego społeczeństwa w ostatnich 

dekadach, pozwalają zauważyć zmiany w zakresie systemu wartości. Wiele ze 

współczesnych rodzin staje w obliczu konfliktu między wartościami 

wspólnoty i autonomii. Coraz większego znaczenia nabiera indywidualizm, 

silne akcentowanie znaczenia samorealizacji, indywidualnych osiągnięć 

i szczęścia jednostki, przedkładanego ponad dobro rodziny. Celem 

zaprezentowanych badań było udzielenie odpowiedzi na trzy główne pytania 

badawcze. Które z wymiarów wartości rodzinnych osiągają najwyższe 

nasilenie? Czy występuje zróżnicowanie w zakresie nasilenia wymiarów 

wartości rodzinnych w grupach wyróżnionych w zależności od płci i wieku? 

Czy można określić współzależności między wymiarami wartości rodzinnych 

a skalami zdrowia w grupach wyróżnionych ze względu na wiek i płeć? 

W badaniach przeprowadzonych w okresie 2019-2021 zastosowano dwa 

narzędzia psychologiczne o dobrych właściwościach psychometrycznych, 

tj. Skalę Familizmu (Walęcka-Matyja, 2020), Kwestionariusz 4DSQ (Four-

Dimensional Symptom Questionnaire , Czachowski i wsp., 2012) oraz ankietę 

demograficzną. Z uwagi na złożoność podjętej problematyki cele badawcze 

zrealizowano w trzech niezależnych badaniach. Przeprowadzono je na trzech 

próbach złożonych z osób znajdujących się w okresie dorosłości (N1  = 200, 

N2 = 200, N3 = 1480). Wnioski płynące z przeprowadzonych badań wskazują 

na zróżnicowanie w zakresie nasilenia wartości rodzinnych w zależności od 

płci i wieku badanych. Konfirmują założenie o ochronnej roli wartości 

rodzinnych dla stanu zdrowia jej członków. Tym samym potwierdzają 

wcześniejsze doniesienia z literatury przedmiotu, akcentujące doniosłą rolę 

wsparcia społecznego płynącego z systemu rodzinnego. 
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tekstIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Psychologia i Psychoterapia – aspekty 
teoretyczne i praktyczne” odbyła się online 27 stycznia 2022 roku. Wydarzenie 
zgromadziło ponad 25 osób z różnych obszarów nauk społecznych.

Konferencję rozpoczęliśmy od wystąpień Gości Honorowych: dr hab. 
n. o zdr. Ewy Humeniuk (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) oraz dr hab. 
Katarzyny Walęckiej-Matyi, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki). Następnym 
punktem spotkania były wystąpienia uczestników, którzy zaprezentowali 
swoje prace badawcze i przeglądowe w formie wystąpień ustnych. 
Wydarzenie było okazją do wymiany myśli i poglądów pomiędzy uczestni-
kami, a także do nawiązania cennych i wartościowych relacji.

Organizatorem III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Psychologia 
i Psychoterapia – aspekty teoretyczne i praktyczne” była Fundacja na rzecz 
promocji nauki i rozwoju TYGIEL.


