
 

 
 
 
 
 
 

OPIS WARSZTATU PRZEDKONFERENCYJNEGO 

18 LISTOPAD 

10:00-18:00 Amy Hardy Budowanie bezpieczniejszych miejsc: Terapia 

poznawczo-behawioralna stresu pourazowego  

w psychozie. 

Osoby z psychozą częściej doświadczają reakcji na stres pourazowy w porównaniu z populacją 

ogólną, mimo to powszechne są obawy przed spowodowaniem szkód jatrogennych przy wdrażaniu 

w psychozach terapii skoncentrowanych na traumie. Ponadto złożoność skutków psychozy i traumy 

stanowi wyzwanie dla klinicystów w podejmowaniu decyzji odnośnie interwencji terapeutycznych. 

Warsztat ten podejmie te zagadnienia poprzez przedstawienie przeglądu dowodów związanych  

z terapią traumy w psychozie i zarysem poznawczo-behawioralnej terapii psychozy 

skoncentrowanej na traumie, która jest obecnie przedmiotem badania klinicznego Study of Trauma 

& Recovery. Warsztat zostanie zilustrowany przypadkami klinicznymi oraz odniesie się  

do możliwych w tej sytuacji zadań klinicznych. 

STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ KONFERENCYJNYCH 

19 listopad 2022 

10:00-11:15 Eleanor Longden "Rozmowa z głosami": studium wykonalności  
i akceptowalności interwencji terapeutycznej  
u osób dorosłych z psychozą. 

W ciągu ostatnich kilku lat można obserwować rosnące zainteresowanie dynamiką relacji między 
osobami korzystającymi z leczenia a doświadczanymi przez nich głosami, a także zainteresowanie 
badaniem roli traumy i dysocjacji jako czynników ważnych dla słyszenia głosów. Wykład ten zawiera 
przegląd badania pilotażowego Talking with Voices (TWV), które miało na celu ustalenie 
wykonalności i akceptowalności interwencji psychologicznej uwzględniającej traumę (trauma-
informed), polegającej na zaangażowaniu terapeuty w bezpośredni dialog  
z halucynacjami słuchowymi. Omówiono podstawowe założenia badania, a także główne wstępne 
wyniki, wywiady jakościowe z pracownikami i uczestnikami oraz sugestie dotyczące przyszłych 
badań. 



 

 

11:45-12:30 Izabela Stefaniak Zastosowanie nowych technologii (awatara)  
do pracy terapeutycznej z pacjentami  
z przewlekłymi omamami słuchowymi. 

W ostatnich latach wzrosła ilość opisów nowych metod pracy terapeutycznej  

z przewlekłymi omamami słuchowymi (auditory verbal hallucinations, AVH). Wielu pacjentów z 

przewlekłymi „głosami” opisuje je jako byty z którymi nawiązują swoistą, charakterystyczną relację. 

Terapia z użyciem awatara jest podejściem, które rozwija się od kilku lat. Terapia jest oparta na 

bezpośrednim dialogu między osobą słysząca „głosy” a cyfrową reprezentacją (awatarem) „głosu”. 

Podczas wykładu omówione zostaną poznawcze i relacyjne koncepcje „głosów”, zostanie także 

przedstawiona konceptualizacja omamów słuchowych u pacjenta z diagnozą schizofrenii. W drugiej 

części wykładu zostaną przedstawione i omówione fragmenty terapii z użyciem awatara. W 

ostatniej części prowadząca postara się przedstawić mocne oraz słabsze strony omawianego 

podejścia. 

 

 

12:45-13:15 Ewelina Łoboz "Tragiczny koniec czy happy end?" Rozważania 
na temat złożoności stosunków między 
psychotyczną i niepsychotyczną częścią umysłu.  

Celem prezentacji jest próba przedstawienia zjawiska jakim jest psychotyczna część umysłu i jej 

wpływu na proces psychoterapii. Terapeuta staje nieraz przed trudnym wyzwaniem jakim jest 

komunikacja z pacjentem będącym na "psychotycznej fali". Wykład będzie obejmował kwestie 

złożonych relacji między psychotyczną  

i niepsychotyczną częścią umysłu oraz szukania odpowiedzi na pytanie czy możliwa jest ich 

integracja. Wystąpienie będzie zawierało materiał kliniczny ilustrujący rozważania teoretyczne. 

 

 



 

 
 
 

14:15-15:30 Amy Hardy Ścieżki od traumy do psychozy: mechanizmy 
oparte na dowodach naukowych oraz implikacje 
dla terapii. 

 Związek między wiktymizacją interpersonalną a psychozą jest dobrze 
udokumentowany, a badania wskazują na gorsze wyniki leczenia i gorsze  
funkcjonowanie osób z psychozą, które miały traumatyczne doświadczenia. 
Zadaniem jakie mamy przed sobą jest obecnie lepsze zrozumienie mechanizmów 
leżących u podstaw tego związku, ponieważ identyfikacja potencjalnych celów 
terapeutycznych będzie wspierać stworzenie terapii traumy ukierunkowanej  
na  poprawę wyników leczenia w tej grupie oraz badania nad nią. W czasie wykładu 
zostanie dokonany przegląd badań dotyczących psychologicznych mechanizmów  
w związku traumy i psychozy, czerpiący z ostatnich badań fenomenologicznych oraz 
metaanaliz. Wyniki tych badań zostaną odniesione do modeli teoretycznych roli 
traumy w psychozie, podkreślając regulację emocjonalną, pamięć epizodyczną i 
przekonania jako potencjalne cele interwencji. Wykład zakończy się refleksją nad 
tym, w jaki sposób terapie psychozy uwzględniające traumę (trauma-informed) oraz 
skoncentrowane na niej (trauma-focused) mogą być ukierunkowane na te 
mechanizmy psychologiczne w celu wspierania zdrowienia. 

 

 

16:00-17:00 Radosław Tomalski Regulacja emocjonalna u osób z doświadczeniem 
psychozy. 

 Emocje są obiektem zainteresowania w każdej formie psychoterapii, choć w każdej z 
nich zainteresowanie to ma innych charakter. Stosunkowo rzadko jednak 
przedmiotem uwagi w terapii są bezpośrednio procesy związane z regulacją 
emocjonalną. W prezentacji omówione zostaną główne aspekty przetwarzania 
emocji, w tym strategie regulacji emocjonalnej oraz ich związek z psychopatologią. 
Następnie omówione zostaną te aspekty funkcjonowania osób ze spektrum 
schizofrenii, które są specyficzne dla psychozy i przyczyniają się do problemów w 
regulacji emocji m.in. w odniesieniu do objawów negatywnych, problemów 
neuropoznawczych oraz typu przywiązania. W świetle tego zostaną poruszone 
problemy z regulacją emocji charakterystyczne dla spektrum schizofrenii jakie 
zidentyfikowano w najnowszych badaniach.  W ostatniej części zostaną 
przedstawione możliwe kierunki pracy psychoterapeutycznej wynikające z definicji 
problemów pacjenta w oparciu o dysregulację emocjonalną, jakie znajdują wsparcie 
w badaniach nad efektywnością psychoterapii w spektrum schizofrenii. 

 


