


PSYCHOLOGIA KLINICZNA  

• to obszar działań praktycznych  

 

• dziedzina psychologii stosowanej 

 

Ma silne powiązania z działami psychologii 

teoretycznej – zwłaszcza z psychologią 

osobowości, psychologią rozwoju                               

i psychologią społeczną.  

 



 

   psychologia kliniczna zajmuje się  

(węższe podejście) 

 

Opisem i wyjaśnianiem zaburzonego 

zachowania i przeżywania 

Określaniem ich psychospołecznych przyczyn. 

 Stosowaniem tej wiedzy w diagnozie i pomocy 

psychologicznej. 
              (Sęk, 2005 za: Lewicki, 1963, 1978; Zawadzki, 1959; Susułowska, 

1975) 

 



 

psychologia kliniczna zajmuje się 

(podejście szersze) 

Opisem i wyjaśnianiem zarówno zdrowych,          

jak  i zaburzonych form zachowania, 

przeżywania, funkcjonowania somatycznego. 

Określeniem przyczyn zdrowia i zaburzeń. 

Wypełnianiem zadań praktycznych, 

polegających na diagnozie zdrowia i/lub 

zaburzeń w celu stosowania psychologicznych 

form pomocy.  
                                                                                                  (Sęk, 2000, 2001)  

 



Przedmiotem psychologii klinicznej  

zespół koncepcji i twierdzeń:  

 

 opisujących i wyjaśniających zdrowie i zaburzone funkcje 

psychiczne, somatyczne oraz zachowania osób, grup i 

społeczności;  

 wyjaśniających przyczyny zdrowia i zaburzeń  

    oraz ich biopsychospołeczne mechanizmy 

 ustalających zasady badania naukowego 

    i jednostkowej diagnozy zdrowia i zaburzeń  

 opisujących i wyjaśniających zasady  

    oraz mechanizmy różnych interwencji pomocowych  

 



Wybrane obszary zainteresowań  

psychologii klinicznej 

 
• problematyka zdrowia i zaburzeń w różnych koncepcjach 

psychologicznych (diagnoza i terapia) 

• psychologia kliniczna dzieci i młodzieży 

• psychologia kliniczna człowieka starego 

• psychologia niepełnosprawności umysłowej i fizycznej 

• psychologia uzależnień 

• następstwa stresu traumatycznego 

• interwencja kryzysowa 

• psychologia sądowa (sprawy cywilne, sprawy karne) 

 

(H. Sęk 2005, za: L. Witmer) 

 





 Wg. WHO - zdrowiem psychicznym jest 

nie tylko brak zaburzeń psychicznych, 

ale również stan, w którym człowiek 

zdaje sobie sprawę ze swego 

potencjału, może sobie radzić ze 

stresem, pracować efektywnie oraz jest 

w stanie funkcjonować w 

społeczeństwie 

 



Co to jest zdrowie psychiczne ? 

 Zdrowie psychiczne to rozwój, optymalizacja życia 

poprzez takie czynniki jak: 

 

► pozytywne nastawienie  do siebie 

► wzrost i rozwój osobisty 

► autonomia 

► adekwatne spostrzeganie  

     rzeczywistości  

► pozytywne stosunki  z innymi ludźmi 



Co to jest norma ? 

 Norma w psychologii, pedagogice specjalnej                  

i psychiatrii to konstrukt naukowy wyznaczający 

granice normalnych zachowań człowieka. 

 

 Nie jest jednoznaczna  

 nie określa jasno jakie zachowania są patologiczne   

 Ze względu na znaczną szkodliwość społeczną              

i wartość stygmatyzującą diagnozy psychologicznej                       

i psychiatrycznej określenie, że dane zachowanie jest 

"nienormalne" wymaga nie tylko fachowej wiedzy,               

ale także świadomości następstw takiej diagnozy. 

 



Przez normę rozumie się na ogół idealny           

lub realny wzorzec właściwości: 

• zachowania,  

• przebiegu procesów psychicznych, 

• osobowości,  
            ( normy mają różne przedmiotowe odniesienia) 

 

Normalność  - zbiór właściwości przypisywanych 

osobom, grupom, społecznościom i instytucjom, 

które są zgodne ze wzorcem, czyli normą. 



Negatywne pojęcie zdrowia 

psychicznego 
 

Zdrowie psychiczne to brak objawów choroby 

 

• Poglądy na to, co jest chorobą, a co nią nie 

jest wciąż się zmieniają (np. leworęczność) 

 

• Z kolei, wciąż poznawane są nowe 

schorzenia dotychczas niedostrzegane 

(zespół nadpobudliwości psychoruchowej) 



KRYTERIA: 

 

1. Normatywne, model teoretyczny - zgodność                  

z przyjętym wzorcem normy 

 

2. Większościowe (statystyczne) - kryterium 

normalności jest częstość występowania danej 

cechy      „To co zdrowe określa tłum” 

 

3. Reakcji społecznej, model kulturowy - to, co 

przeciętne w danej grupie społecznej jest normą, 

nacisk na społeczny charakter funkcjonowania 

człowieka 

 

4. Kliniczne (biomedyczne) - patologia jako choroba 



Kryteria zdrowia psychicznego 

 Różni autorzy wskazują na specyficzne kryteria 
zdrowia psychicznego. 

 Przez kryteria należy rozumieć mierniki lub 
wskaźniki, „dzięki którym możemy coś ocenić i 
służące za podstawę oceny”.  

 W odniesieniu do zdrowia psychicznego są to 
wskaźniki, za pomocą których można ocenić,    
czy i w jakim stopniu jednostka jest zdrowa 
psychicznie. 

 

 

 



 

 Na konieczność miłości i efektywnej pracy zwracał 

uwagę S. Freud. Był on jednym z pierwszych 

naukowców badających umysł nie tylko w stanie 

świadomości ale także wpływ podświadomości na 

kształtowanie naszej psychiki i zachowań.  

    Był twórcą psychoanalizy - metody diagnozy 

    i terapii, polegającej na zaglądaniu w głąb  

    podświadomości w celu znalezienia                        

    ukrytych przyczyn chorób psychicznych. 

 



 Dla E. Fromma znaczące było produktywne 

nastawienie – według niego osoba zdrowa 

psychicznie to taka, która jest zdolna do 

akceptacji samego siebie, do przyjmowania 

miłości i obdarzania nią innych, ale 

jednocześnie zdolna poznawać i rozumieć 

świat, oraz być twórczą                                         

i efektywną w pracy 



 Istotą zdrowia dla C. Junga było stawanie się 

„sobą” przez poszukiwanie sensu i celu 

swojego życia, połączonego                                    

z odpowiedzialnością                                                            

i zintegrowaniem. 

 

 C. Rogers łączył zdrowie psychiczne                         

z optymalnym funkcjonowaniem.          

Optymalność polega na pełnym                

wyrażaniu swoich myśli, emocji,                           

bez względu na konsekwencje. 

 



 Twórca hierarchicznej koncepcji potrzeb 

A. Maslow za zdrowe psychicznie 

uważał osoby, które uruchamiają w sobie 

potrzebę najwyższego rzędu, potrzebę 

samorealizacji. 

 

 



 Twórca ruchu na rzecz higieny 

psychicznej  w Polsce                                

Profesor Kazimierz. Dąbrowski 

zdrowie psychiczne definiuje jako :          

„… zdolność do rozwoju w kierunku 

wszechstronnego rozumienia, 

przeżywania, odkrywania i tworzenia 

coraz wyższej hierarchii rzeczywistości 

i wartości, aż do konkretnego ideału 

indywidualnego i społecznego”. 



 Eksperci Biura Promocji Zdrowia w Anglii  
zdrowy psychicznie jest człowiek, który: 
 

 rozwija się emocjonalnie, twórczo, intelektualnie                     
i duchowo 

 inicjuje, rozwija i utrzymuje wzajemne 
satysfakcjonujące relacje interpersonalne 

 stawia czoła problemom, rozwiązuje je i uczy się         
na nich 

 staje się pewny siebie i asertywny 

 potrafi pozostawać w samotności i ją akceptować 

 potrafi się radować i  bawić 

 śmieje się z siebie i ma dystans do świata 

 



Zaburzenia psychiczne 

• utrudnienia funkcjonowania społecznego 

lub psychicznego jednostki, noszące 

znamiona cierpienia, zlokalizowane wokół 

objawu osiowego.  

• posiadają określone dynamikę, etiologię, 

patogenezę, symptomatykę. 

Pojęcie zaburzenia wiąże się z pojęciami 

zdrowia psychicznego, normalności 

zachowania oraz jego patologii 

 



Zaburzenia psychiczne 

► Określenie granic normalności jest często 

zbędne, oraz zwykle bardzo trudne.  

Psychiatria biologiczna wiąże zaburzenia 

psychiczne z przyczynami 

neurochemicznymi.  

Psychologia najczęściej łączy większość 

zaburzeń z czynnikami intrapsychicznymi, 

doświadczeniami społecznymi i poziomem 

nasilenia stresu.  

 



 Skrajne podejście, jak  antypsychiatria,  
czy psychologia systemowa  przerzucają 
ciężar patologii z procesów  
intrapsychicznych  na interakcje społeczne, 
zwłaszcza  związane z rodziną 
pochodzenia. 

 

 W związku z tak odmiennymi podejściami, 
obecnie nie używa się określenia    
choroba psychiczna,  które wiąże się            
z postrzeganiem "chorej" psychiki  tak,         
jak w medycynie postrzega się choroby 
somatyczne 

 



 psychiczne zaburzenia: 

  wszelkie odstępstwa od stanu zdrowia 

psychicznego  

 zakłócenia czynności organizmu 

uniemożliwiające utrzymanie równowagi 

wewnętrznej lub zrównoważonej wymiany         

z otoczeniem w sferze psychicznej;  
 

 psychozy, nerwice, psychopatie, upośledzenie 

umysłowe, uzależnienia, dewiacje seksualne, 

zaburzenia osobowości, niektóre zaburzenia 

psychosomatyczne 

 



Przyczyny zaburzeń 

- według różnych modeli teoretycznych 
 

 biomedyczny - zaburzenia psychiczne         

są chorobami mózgu 
 

 behawioralny - zaburzenia są wyuczone 
 

 poznawczy - przyczyny zaburzeń w złych 

wzorcach, schematach poznawczych 

 



 psychodynamiczny - zaburzenia są rezultatem 

konfliktów w rozwoju dziecka, szczególnie 

związanych z panowaniem  nad popędami 
 

 humanistyczny - zaburzenia są wynikiem 

niemożliwości zrealizowania własnego Ja 
 

 systemowy - zaburzenia wynikają ze złych relacji  

z ludźmi, zwłaszcza rodzinnych 
 

 socjokulturowy - zaburzenia wynikają                  

z chorób społecznych jak ubóstwo  i dyskryminacja 

 



Typy modeli zaburzeń: 

1. Model biologiczny (biomedyczny) 

 

2. Model społeczny ( socjologiczny , rodzinny) 

 

3. Model psychologiczny  



Model biologiczny 

 organiczne zaburzenia psychiczne (med.) 

  zaburzenia psychiczne spowodowane 

uszkodzeniem mózgu lub zakłóceniem jego 

czynności;  

 typowe to: otępienie, zespół amnestyczny, 

psychozy,  nerwice ,  psychopatie ,  niedorozwój 

umysłowy,  zaburzenia przytomności. 



 W biomedycznym modelu, pojęcie choroby jest 

definiowane w kategoriach anatomii, fizjologii, 

biochemii, mikrobiologii, natomiast zdrowie jako 

zagadnienie teoretyczne nie jest brane pod uwagę. 

  Zdrowie rozumiane jest w kategoriach 

negatywnych jako brak choroby, czyli brak zakłóceń 

w przebiegu procesów biologicznych w organizmie 

człowieka.  

 Choroba jest zaburzeniem funkcjonowania układu, 

narządu, tkanki, czy komórki, a działania lecznicze 

są skierowane na chore części organizmu 

człowieka. 



Model socjologiczny (społeczny): 

 przedstawia chorobę nadal jako dewiację 

biologiczną , wymagającą lekarskiej 

interwencji, ale także jako dewiację 

społeczną, gdzie konkretne działania 

analizuje się w kontekście norm i wartości, 

stosunków społecznych i zachowań 

człowieka uwikłanych w problemy            

zdrowia i choroby 

 



Przyczyny występowania zaburzeń 

 Czynniki środowiskowe - obejmują całość 

oddziaływań na człowieka ze strony 

środowiska, w którym żyje. 

 W poszukiwaniu przyczyn chorób 

psychicznych bierze się pod uwagę: 

• negatywne wydarzenia życiowe 

• patologiczne stosunki rodzinne 

• nieprawidłową sytuację społeczną                    

w szerszym niż rodzina otoczeniu 

 



           WPŁYW SYTUACJI TRUDNYCH NA  

              ZACHOWANIE CZŁOWIEKA 

Rodzaje sytuacji trudnych: 
 

 konflikty: konflikt intrapersonalny oraz konflikt 

interpersonalny  

 zagrożenia: utracenie potrzeb, wprowadza 

emocje negatywne, stres 

 straty: utrata wartości  

 



 frustracje: zablokowanie osiągnięcia 

jakiegoś celu 

 

 brak zaspokojenia potrzeb 

 

 stres przewlekły 

 

 przymus: wywieranie presji, 

zaburzony rozwój 



Model psychologiczny 

W definicjach zdrowia i choroby w ujęciu psychologicznym  

podkreślony został aspekt relacji, jakie zachodzą między 

 psychiką a funkcjami organizmu człowieka. 

Zdrowie i choroba są stanami organizmu  

zdeterminowanymi przez czynniki 

biologiczne, psychologiczne i społeczne, których  

oddziaływanie może przebiegać z różnorodnym  

i zmieniającym się natężeniem, w każdym indywidualnym 

przypadku. 



Podkreśla się „salutogenność” 

psychologicznych koncepcji zdrowia,  

ponieważ wykraczają poza problemy  

etiologii, przebiegu, leczenia i rehabilitacji  

chorób i skupiają uwagę na zdrowiu 

definiowanym pozytywnie oraz czynnikach  

i działaniach sprzyjających jego zachowaniu,  

umacnianiu i rozwojowi.  



ZDROWIE - jako dynamiczny proces, który analizuje się  

w przebiegu czasowym, rejestrując zmiany pojawiające się  

w odpowiedzi na wyzwania środowiska wewnętrznego i/lub 

 zewnętrznego.  
 

Człowiek jest traktowany tutaj podmiotowo, posiada prawo 

decydowania o swoim zdrowiu i brania za nie odpowiedzialności. 

 

Zdrowie, zdeterminowane wielością i złożonością  

czynników, jest pewnym zasobem, zdolnością  

do sprostania wymaganiom życia, osiąganiu celów  

i utrzymywaniu równowagi.  

 

Choroba pojawia się w sytuacji braku lub wyczerpania się energii,  

zasobów, czy umiejętności, aby sprostać wymaganiom  

i obciążeniom oraz, aby zachować poczucie równowagi i harmonii 
 



Niektóre sygnały ostrzegawcze 

 Jeśli u kogoś z twoich bliskich występuje 

którykolwiek z wymienionych tu symptomów,       

może on potrzebować pomocy specjalisty                      

w zakresie zdrowia psychicznego: 
 

 Utrzymujący się smutek lub drażliwość 

 Unikanie kontaktów z ludźmi 

 Nietypowe wahania nastroju 

 Niepohamowany gniew 

 Agresywne zachowania 

 Nadużywanie substancji uzależniających 

 



 Nasilone stany lękowe 

 Paniczny strach przed przytyciem 

 Wyraźne zmiany zwyczajów żywieniowych              

lub zaburzenia snu 

 Uporczywe koszmary 

 Zaburzenia myślenia 

 Omamy lub halucynacje 

 Myśli o śmierci lub samobójstwie 

 Brak umiejętności radzenia sobie z trudnościami  

i codziennymi zajęciami 

 Zaprzeczanie oczywistym problemom 

 Liczne niewyjaśnione dolegliwości fizyczne 



THE END 


