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Psychoterapia jest specyficznym rodzajem psychologicznej pomocy. Większość definicji 
podkreśla, że jest ona: 

 zamierzonym i planowanym działaniem, 
 prowadzonym przez odpowiednio wyszkolonych profesjonalistów wobec osób 

o różnych zaburzeniach psychicznych, zaburzeniach zachowania lub problemach 
zdrowotnych, 

 mającym na celu zmianę ich wzorców zachowania, czy struktur lub procesów 
intrapsychicznych. 

Psychoterapia różni się ona od innych form pomocy psychologicznej takich jak socjoterapia, 
psychoprofilaktyka, czy poradnictwo psychologiczne, gdyż ma swoje wskazania. 

Do najbardziej popularnych systemów terapeutycznych w Polsce należą min. : 

 Terapia psychoanalityczna 
 Terapia psychodynamiczna 
 Terapia poznawczo-behawioralna 
 Terapia systemowa 
 Terapia ericksonowska 

Proponują one różne metody leczenia, powstające w ścisłym związku z koncepcją natury 
człowieka, genezy i mechanizmów kształtowania się zdrowia psychicznego i jego zaburzeń. 
Każda szkołą psychoterapii określa, jakie czynniki leczące muszą wystąpić podczas kolejnych 
sesji i w przebiegu całego leczenia oraz jak powinno się konstytuować relację terapeutyczną. 

Psychoterapia prowadzona jest indywidualnie lub grupowo. Możliwa jest również terapia 
rodzin lub małżeństw. 

Terapia indywidualna czy rodzinna? 

Wskazaniami do terapii indywidualnej są między innymi: 

Choroby o podłożu psychologicznym, problemy życia codziennego związane z konfliktami 
rówieśniczymi, rodzinnymi, nieumiejętność radzenia sobie ze stresem, kontrolą emocji. 

Wskazania do terapii rodziny: 

Trudności przeżywane przez rodzinę związane najczęściej z: kłopotami wychowawczymi, 
emocjonalnymi u dzieci, wydarzeniami kryzysowymi w życiu rodziny lub zaburzeniami 
psychicznymi jednego z jej członków. Terapia rodziny pomaga zrozumieć, w jaki sposób 
zachowania jednego członka rodziny wpływają na pozostałych, uaktywnić zasoby rodziny 
i poszukać w oparciu o nie rozwiązań kryzysów. 

Wskazania do terapii małżeństw: 

Konflikty i nieporozumienia w parze, kryzys, różnice w oczekiwaniach i potrzebach. 



Psychoterapia w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w  Świeciu – co warto 
wiedzieć. 

Terapia indywidualna dziecka 

Przed objęciem terapią dziecka, niezbędny jest pogłębiony wywiad z rodzicem 
oraz 2 do 3 sesji konsultacyjnych z dzieckiem/nastolatkiem. Terapeuta może poprosić 
opiekuna o dostarczenie posiadanych o dziecku opinii, zaświadczeń od lekarza itp. W wyniku 
3 - 4 spotkań podejmowana jest decyzja o rozpoczęciu procesu terapeutycznego. 

W toku terapii, terapeuta na bieżąco lub w razie potrzeby konsultuje się 
z rodzicami/opiekunami dziecka, celem wymiany informacji, przekazywania ewentualnych 
wskazówek. Komunikacja ta odbywa się z poszanowaniem tajemnicy zawodowej, która 
obowiązuje terapeutę w toku terapii z dzieckiem/nastolatkiem. Wyjątkiem od tej zasady jest 
sytuacja, w której klient/pacjent przekazuje informacje wskazujące na zagrożenie dla jego 
zdrowia lub bezpieczeństwa. Wiadomość taka jest niezwłocznie przekazywana rodzicowi lub 
opiekunowi prawnemu. 

Terapia rodziny 

Przed zakwalifikowaniem rodziny na terapię w pierwszej kolejności zapraszani są 
opiekunowie dziecka, z którymi przeprowadzany jest wielokierunkowy wywiad dotyczący 
sytuacji rodziny, zgłaszanych problemów. Na kolejne spotkanie z reguły zapraszana jest cała 
rodzina. W wyniku konsultacji, rodzina wraz z terapeutą podejmują decyzję o rozpoczęciu 
terapii. 

Czas trwania terapii i częstotliwość sesji, zależą od zgłaszanych problemów i celów. 

 


