ABC PRACY Z PACJENTEM STRAUMATYZOWANYM
PODSTAWY TEORETYCZNE I WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE

Poniższy materiał adresowany jest do przedstawicieli wszystkich grup zawodowych zajmujących się specjalistyczną pomocą osobom narażonym na wykluczenie. Niezależnie od tego,
czy jesteśmy terapeutami uzależnień, czy niesiemy pomoc osobom bezdomnym, zawodowo
wspieramy osoby należące do społeczności LGBTQ+, czy też pracujemy z zagrożoną
młodzieżą lub kobietami, które doświadczyły przemocy – wielu z naszych klientów
i pacjentów może łączyć doświadczanie o charakterze traumatycznym.
Mając na uwadze złożoną problematykę zaburzeń, jakie możemy spotkać na drodze terapii,
należy zwracać szczególną uwagę na zdarzenia, jakie mogły pojawić się w przeszłości
naszego pacjenta. Ostatnie badania pokazują, że ze zdarzeniami o charakterze traumatycznym styka się właściwie każdy człowiek. Są to zdarzenia, które powodują znaczny dystres
i są na tyle intensywne, że reakcja na tego rodzaju zdarzenia znacznie wykracza poza zwykłą
reakcję na stres dnia codziennego.
Zdarzenie traumatyczne może być zarówno problemem źródłowym, które przyczyniło się do
obecnego stanu pacjenta, z którym pracujemy, jak również może się pojawić w efekcie bieżących doświadczeń pacjenta związanych z zachowaniami ryzykownymi. Przykładowo, trauma
rozwojowa może być wywołana przez doświadczenie przemocy w dzieciństwie. W innej sytuacji, doświadczanie dyskryminacji i/lub wykluczenia społecznego może podtrzymywać
objawy wynikające z przeżytej wcześniej traumy. Natomiast, nadużywanie substancji
psychoaktywnych, prowadzące do wykluczenia społecznego, może być sposobem
na radzenie sobie z przeżytą w przeszłości traumą.
Dlatego tak ważnym jest, abyśmy w codziennym kontakcie terapeutycznym umieli
rozpoznawać zdarzenia potencjalnie traumatyczne, a następnie – na podstawie
obserwowanych objawów – potraﬁli prawidłowo diagnozować i odpowiednio reagować.

!
Pominięcie możliwych zdarzeń traumatycznych w historii pacjenta i charakterystycznych
zaburzeń z nimi związanych, może skutkować nieadekwatnym leczeniem, co w efekcie może
prowadzić do nawracania objawów źródłowych, z którymi zgłosił się pacjent.

W dalszej części poradnika znajdują się wskazówki, jak deﬁniować zdarzenie traumatyczne,
jakie są ich konsekwencje, kiedy możemy postawić diagnozę zaburzeń po stresie traumatycznym i rozpocząć pracę z pacjentem, a kiedy należy wesprzeć pacjenta w zrozumieniu
i przejściu objawów, jakie pojawiają się bezpośrednio po zdarzeniach traumatycznych
i należą do reakcji adaptacyjnych.
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1. Charakterystyka zdarzeń traumatycznych
Typologia zdarzeń traumatycznych obejmuje czas ich trwania, intencjonalność, powtarzalność w czasie, charakter udziału pacjenta w zdarzeniu (pośredni/bezpośredni), czy zdarzenie
było następstwem działania człowieka czy ma charakter przypadkowy i niezwiązany z działaniami ludzi.
Traumy możemy w obecnej chwili podzielić na traumę przez duże „T” oraz przez małe „t”.
Do traum przez duże T należą zdarzenia nagłe, nieprzewidywalne, osadzone w krótkim czasie
trwania, związane z bezpośrednim lub pośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia, nadużyciem seksualnym lub zagrożeniem nadużycia. Do tego rodzaju zdarzeń traumatycznych
zaliczamy również uzyskanie informacji o śmierci lub groźnym wypadku osoby bliskiej.
Trauma przez małe „t” jest przede wszystkim traumą relacyjną. Obejmuje złe doświadczenia
relacyjne, przede wszystkim w dzieciństwie - maltretowanie ﬁzyczne, molestowanie seksualne, odrzucenie, zaniedbanie. Jest podstawą do tworzenia więzi POZABEZPIECZNYCH, które
w dorosłości mogą również mieć wpływ na reakcję na zdarzenia traumatyczne jednorazowe.

2. Trauma - i co dalej?
Kiedy mamy zdeﬁniowane zdarzenie, które stało się udziałem naszego pacjenta, możemy
dalej kontynuować proces diagnostyczny. W zetknięciu ze zdarzeniem traumatycznym, pacjent wykazuje szereg objawów, które można zakwaliﬁkować do specyﬁcznych zaburzeń,
występujących w następstwie zdarzeń, opisanych w rozdziale pierwszym. Do najczęstszych
objawów należą: znaczne pobudzenie, charakterystyczne reakcje emocjonalne, problemy ze
snem, pojawienie się myśli intruzywnych i ruminacji dotyczących zdarzenia i jego następstw,

2.1 Diagnoza Zespołu Ostrego Stresu - ASD (Acute Stress Disorder)
Zespół Ostrego Stresu może pojawić się bezpośrednio po przeżytym zdarzeniu traumatycznym. Jest to zbiór charakterystycznych objawów, bezpośrednio związanych ze zdarzeniem,
które miało miejsce w ostatnim czasie – diagnozę ASD możemy postawić na trzy do trzydziestu dni po zdarzeniu.
Ostre Zaburzenie Stresowe może przejść w Zaburzenia po stresie Traumatycznym, ale nie
musi – jeśli pozwolimy pacjentowi zrozumieć, co się z nim dzieje oraz pozwolimy przeżyć
zdarzenie w bezpiecznych warunkach, PTSD może w ogóle nie wystąpić.

!
W okresie następującym bezpośrednio po zdarzeniu traumatycznym, nie tłumimy i nie staramy się „wyleczyć” objawów, które się pojawią! W trakcie pracy z pacjentem ze zdiagnozowanym ASD: NORMALIZUJEMY stan pacjenta – przede wszystkim pracujemy ze zniekształceniami poznawczymi i z emocjonalnym procesem decyzyjnym PSYCHOEDUKUJEMY pacjenta
w zakresie objawów, których doświadcza i ich epidemiologii STABILIZUJEMY stan pacjenta,
jeśli w trakcie pracy pojawią się zbyt silne reakcje emocjonalne, zakłócające racjonalne
postrzeganie jego obecnej sytuacji

Poniżej przedstawiamy kryteria diagnostyczne ASD - ich znajomość w połączeniu z dobrze
przeprowadzonym wywiadem, pozwoli na zrozumienie reakcji pacjenta i obranie odpowiedniego kierunku postępowania:

Kryteria diagnostyczne ASD według DSM 5
A.

Narażenie na śmierć lub groźbę śmierci, poważny uraz lub przemoc seksualną, w jeden

(lub większą liczbę) spośród wymienionych sposobów:
A1. Bezpośrednie doświadczenie traumatycznego przeżycia (przeżyć)
A2. Bycie naocznym świadkiem traumatycznych dla innych osób wydarzeń
A3. Uzyskanie informacji o tym, że członek bliskiej rodziny lub przyjaciel, doświadczył traumatycznego przeżycia (przeżyć). W przypadku narażenia na śmierć lub wystąpienia groźby
śmierci dotyczących członka rodziny lub przyjaciela wydarzenie (wydarzenia) to musi
wynikać z aktu przemocy lub być przypadkowe
A4. Powtarzane lub bardzo duże narażenie na nieprzyjemne szczegóły danego wydarzenia/wydarzeń traumatycznego/traumatycznych (np. pierwsze osoby na miejscu zdarzenia po
wypadku – policja, straż pożarna, ratownicy medyczni; policjanci/pracownicy socjalni
narażeni na oglądanie powtarzającej się przemocy wobec dzieci)
B.

Obecność dziewięciu (lub większej ilości) spośród wymienionych objawów w każdej

spośród pięciu kategorii: natręctw, obniżonego nastroju, objawów dysocjacyjnych, objawów
unikania oraz zwiększenia pobudliwości, doświadczanych po raz pierwszy lub nasilających
się po doświadczeniu traumatycznego przeżycia (przeżyć)
Objawy natrętne:
1.

Nawracające i natrętne, dręczące wspomnienia traumatycznego wydarzenia (wy-

darzeń)
2.

Nawracające, dręczące sny, których treść jest związana z traumatycznym wydarzeni-

em (wydarzeniami)
3.

Reakcje dysocjacyjne (flashback), które powodują, że dana osoba odczuwa lub zach-

owuje się, jakby ponownie doświadczała traumatycznego przeżycia (przeżyć).
(Nasilenie opisanych reakcji przyjmuje formę kontinuum, z całkowitą utratą poczucia rzeczywistości jako skrajną postacią.)

4.

Nasilone i przedłużające się cierpienie psychiczne występujące w przypadku naraże-

nia na wewnętrzne lub zewnętrzne sygnały, symbolizujące lub przypominające pewne aspekty traumatycznego wydarzenia (wydarzeń).
Obniżony nastrój:
5.

Uporczywe trudności w wyrażaniu pozytywnych uczuć (np. niezdolność do wyrażania

radości, miłości, zadowolenia)
Objawy dysocjacyjne:
6.

Poczucie nierealności otoczenia lub samego siebie (np. oglądanie siebie z innej pers-

pektywy, poczucie oszołomienia, spowolnienie płynącego czasu).
7.

Trudność w zapamiętaniu ważnych aspektów traumatycznego wydarzenia (wydarzeń)

(zwykle z powodu amnezji dysocjacyjnej, a nie innego czynnika takiego jak uraz głowy, leki,
alkohol)
Objawy unikania:
8.

Próby unikania dręczących wspomnień, myśli lub uczuć dotyczących traumatycznego

wydarzenia (wydarzeń) lub blisko z nim związanych.
9.

Unikanie lub próby unikania czynników (ludzi, miejsc, rozmów, czynności, przedmi-

otów, sytuacji), które przywołują dręczące wspomnienia, myśli lub uczucia dotyczące traumatycznego wydarzenia (wydarzeń).
Objawy nadmiernej pobudliwości:
10.

Problemy ze snem (np. trudności w zaśnięciu lub w utrzymaniu snu albo sen niedający

odpoczynku)
11.

Drażliwość i wybuchy gniewu (bez bycia prowokowanym), zwykle wyrażane jako

agresja słowna lub agresywne zachowania w stosunku do innych osób bądź przedmiotów
12.

Nadmierna czujność

13.

Problemy z koncentracją

2.2 Diagnoza zaburzeń po stresie traumatycznym
Jeśli objawy występujące po zdarzeniu traumatycznym utrzymują się dłużej niż miesiąc, a nie
upłynęły jeszcze od zdarzenia dwa lata, możemy postawić diagnozę PTSD (Posttraumatic
Stress Disorder). Objawami osiowymi dla PTSD są: ponowne przeżywanie, unikanie,
nadmierne pobudzenie, zniekształcenia w sferze emocji i w sferze poznawczej pacjenta.
Charakterystyczna dla PTSD jest niemożność przeżycia zdarzenia w sposób adekwatny
i zapamiętywanie go w sposób fragmentaryczny. W trakcie zdarzenia reakcje ﬁzjologiczne
i emocjonalne wychodzą poza okno afektywne pacjenta, nie mieszcząc się w jego naturalne
reakcje na stres dnia codziennego. Efektem tego są przedłużone w czasie, nienaturalne
i nieadekwatne reakcje oraz sposoby radzenia sobie ze wspomnieniami i emocjami
wywołanymi zdarzeniem.

Poniżej znajdują się kryteria diagnostyczne PTSD:

PTSD (Posttraumatic Stress Disorder) wg DSM 5
A. Narażenie na śmierć lub groźbę śmierci, poważny uraz lub przemoc seksualną, w jeden (lub
większą liczbę) spośród wymienionych sposobów:
A1. Bezpośrednie doświadczenie traumatycznego przeżycia (przeżyć)
A2. Bycie naocznym świadkiem traumatycznych dla innych osób wydarzeń
A3. Uzyskanie informacji o tym, że członek bliskiej rodziny lub przyjaciel, doświadczył traumatycznego przeżycia (przeżyć). W przypadku narażenia na śmierć lub wystąpienia groźby
śmierci dotyczących członka rodziny lub przyjaciela wydarzenie (wydarzenia) to musi
wynikać z aktu przemocy lub być przypadkowe
A4. Powtarzane lub bardzo duże narażenie na nieprzyjemne szczegóły danego wydarzenia/wydarzeń traumatycznego/traumatycznych (np. pierwsze osoby na miejscu zdarzenia po
wypadku – policja, straż pożarna, ratownicy medyczni; policjanci/pracownicy socjalni
narażeni na oglądanie powtarzającej się przemocy wobec dzieci)
B. Obecność jednego lub większej liczby spośród podanych niżej natrętnych objawów,
związanych z traumatycznym wydarzeniem (wydarzeniami), występujących po raz pierwszy
po doświadczeniu traumatycznego przeżycia (przeżyć)
B1. Nawracające i natrętne, dręczące wspomnienia traumatycznego wydarzenia (wydarzeń)
B2. Nawracające, dręczące sny, których treść jest związana z traumatycznym wydarzeniem
(wydarzeniami)
B3. Reakcje dysocjacyjne (np. flashback), które powodują, że dana osoba odczuwa lub zachowuje się jakby ponownie doświadczała traumatycznego przeżycia (przeżyć). Nasilenie
opisanych reakcji przyjmuje formę kontinuum, z całkowitą utratą poczucia rzeczywistości
jako skrajną postacią
B4. Nasilone i przedłużające się cierpienie psychiczne występujące w przypadku narażenia
na wewnętrzne lub zewnętrzne sygnały, symbolizujące lub przypominające pewne aspekty
traumatycznego wydarzenia (wydarzeń)
B5. Zaznaczona reakcja ﬁzjologiczna występująca w odpowiedzi na wewnętrzne lub
zewnętrzne sygnały, symbolizujące lub przypominające pewne aspekty traumatycznego
wydarzenia (wydarzeń)

C. Utrwalone unikanie bodźców związanych z traumą, niewystępujące przed traumatycznym
wydarzeniem (wydarzeniami), zdeﬁniowane jako jedno lub oba z poniższych
C1. Unikanie lub próby unikania dręczących wspomnień, myśli lub uczuć dotyczących traumatycznego wydarzenia (wydarzeń) lub blisko z nim związanych
C2. Unikanie lub próby unikania czynników (ludzi, miejsc, rozmów, czynności, przedmiotów,
sytuacji), które przywołują dręczące wspomnienia, myśli lub uczucia dotyczące traumatycznego wydarzenia (wydarzeń)
D. Niekorzystne zmiany w zakresie zdolności poznawczych i w nastroju, związane z traumatycznym wydarzeniem (wydarzeniami), doświadczone po raz pierwszy lub nasilające się
po nim, zdeﬁniowane jako jedno (lub większa liczba) spośród poniższych
D1. Trudności w zapamiętaniu ważnych aspektów traumatycznego wydarzenia (wydarzeń)
(zwykle z powodu amnezji dysocjacyjnej, a nie innego czynnika, takiego jak uraz głowy, alkohol, leki)
D2. Uporczywe i nadmierne negatywne przekonania lub oczekiwania dotyczące siebie, innych
osób lub świata (np. „Jestem złą osobą”, „świat jest bardzo niebezpieczny”, „Mój układ nerwowy został trwale zniszczony”)
D3. Utrwalone, zniekształcone postrzeganie przyczyn i skutków traumatycznego zdarzenia
(zdarzeń), prowadzące daną osobę do obwiniania siebie lub innych
D4. Utrwalone stany negatywnych emocji (np. lęku, przerażenia, złości, winy lub wstydu)
D5. Znacząco zmniejszone zainteresowanie ważnymi czynnościami lub chęć udziału w nich
D6. Poczucie bycia odseparowanym od innych osób, oziębienia stosunków z nimi
D7. Uporczywe trudności w wyrażaniu pozytywnych uczuć (np. niezdolność do wyrażania
radości, zadowolenia lub miłości)
E. Wyraźne zmiany w zakresie pobudliwości związane z traumatycznym wydarzeniem (wydarzeniami), doświadczone po raz pierwszy lub nasilające się po nim, zdeﬁniowane jako dwa
(lub większa liczba) spośród poniższych
E1. Drażliwość i wybuchy gniewu (bez bycia prowokowanym), zwykle wyrażane jako agresja
słowna lub agresywne zachowania w stosunku do innych osób bądź przedmiotów
E2. Nieprzemyślane lub autodestruktywne zachowania

E3. Nadmierna czujność
E4. Wzmożona reakcja na zaskoczenie
E5. Problemy z koncentracją
E6. Problemy ze snem (np. trudności w zaśnięciu lub w utrzymaniu snu albo sen niedający
odpoczynku
F. Czas trwania zakłócenia (kryteriów B, C, D, E) wynosi więcej niż miesiąc
G. Zakłócenie powoduje znaczące klinicznie cierpienie lub upośledzenie funkcjonowania
w sferze społecznej, zawodowej i w innych ważnych obszarach

2.3 Uwagi praktyczne

!
PAMIĘTAJ:
W obliczu zdarzeń traumatycznych i ich następstw, często mamy do czynienia z możliwą
diagnozą towarzyszącą. Najczęściej u osób ze zdiagnozowanym PTSD możemy rozpoznać
również depresję lub uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
W przypadku uzależnień, nadużywanie substancji ma na celu stłumienie trudnych
do zniesienia reakcji emocjonalnych oraz objawów należących do podstawowych kryteriów
diagnostycznych PTSD.

!
WAŻNE!
Formy terapii traumy o potwierdzonej skuteczności:
1. PROCEDURA PRZEDŁUŻONEJ EKSPOZYCJI
2. TERAPIA EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
3. SPOŁECZNOŚĆ TERAPEUTYCZNA (zalecana w szczególności w terapii pacjentów
z podwójną diagnozą, przede wszystkim uzależnienie i PTSD jako zaburzenia współistniejące)

3. Słowniczek pojęć
•

AFEKT – składowa emocji, pojawiająca się wskutek wartościowania (nadawania

znaczenia) pojawiających się bodźców; uwzględnia emocje, nastroje, uczucia.

•

ALEKSYTYMIA – deﬁcyty w nazywaniu, rozpoznawaniu i różnicowaniu pojawiających

się emocji.

•

DYSOCJACJA – fragmentyzacja i zaburzenia integracji struktur psychicznych na

różnych poziomach (świadomości, tożsamości, pamięci), jedna z możliwych konsekwencji
zdarzenia traumatycznego.

•

DYSTERS – stres negatywny, demotywujący, mający wpływ na funkcjonowanie

poznawcze i emocjonalne jednostki.

•

MYŚLI INTRUZYWNE – nawracające poza świadomą kontrolą myśli, emocje i obrazy,

•

RUMINACJE NEGATYWNE – ciąg negatywnych myśli i przekonań, dotyczących

zdarzenia oraz jego następstw.

•

STYLE WIĘZI – styl relacji z osobami bliskimi (rodzicem, później z partnerem) charak-

teryzujący się specyﬁczną dynamiką w relacji, równowagą (lub jej brakiem) emocjonalną,
możliwym lękiem oraz reagowaniem na obecność lub brak ﬁgury przywiązania.

•

ZNIEKSZTAŁCENIA POZNAWCZE – błędy logiczne w myśleniu jednostki, dopasowane

do jej negatywnych stanów emocjonalnych, będące poznawczymi reprezentacjami świata,
otoczenia jednostki i jej doświadczeń.

4. Prelegenci (w kolejności alfabetycznej):

dr n. med. Daniel Bąk
Psychoterapeuta,
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i
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reprezentującym różnorodność tożsamościową w odniesieniu do
genderu, seksualności oraz form relacji seksualnych i/lub romantycznych. Stworzył (2009 r.) i realizuje Program Wsparcia Psychologicznego
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"Tęczówka"
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Jest

współprzewodniczącym grupy tematycznej „Gender & Sexual Diversity" w międzynarodowej społeczności gestaltystek_ów The Association for the Advancement of Gestalt Therapy. Pełni także funkcję
redaktora działu „Psychologia i Psychoterapia LGBTQIA" w e-Biuletynie Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego. Stały współpracownik Centrum Counsellingu
Gestalt w Krakowie oraz Pink Therapy w Londynie (Clinical Associate & Faculty Member) - największej w Wielkiej Brytanii, niezależnej
organizacji, zajmującej się pomocą psychologiczną osobom
LGBT+/GSRD (ang. Gender, Sexual & Relationship Diversity) oraz
szkoleniem profesjonalistek_ów w tym zakresie. Autor wystąpień
konferencyjnych oraz publikacji naukowych, dotyczących płciowości, seksualności i seksu. Prowadzi własną prywatną praktykę.
Mieszka i pracuje w Warszawie. Więcej na: www.gestalt.waw.pl oraz
psychoterapia.lgbt
Wykład: „Straumatyzowana społeczność. Bi-, homo- i transfobia
w codziennym życiu osób różnorodnych genderowo i/lub seksualnie”
Warsztat: „Czy mogę na Ciebie liczyć? Różnorodność genderowa
i/lub seksualna jako przedmiot terapeutycznego wsparcia”

mgr Iwona Byśkiniewicz
Absolwentka psychologii, w specjalności psychologia kliniczna.
Obecnie w trakcie certyﬁkacji psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego,

w

fundacji

Rozwoju

Psychiatrii

i

Psychoterapii.

Ukończyła studia podyplomowe, z dziedziny psychotraumatologii.
Jest także certyﬁkowanym terapeutą EMDR. Odbyła liczne staże
kliniczne, m.in. w Oddziale Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości
i Odżywiania - Oddział Dzienny IPiN, a także w Klinice Psychiatrii,
Stresu Bojowego i Psychotraumatologii w Wojskowym Instytucie
Medycznym – Centralnego Szpitala Klinicznego MON. Pracowała
w fundacji Centrum Praw Kobiet, jako psychoterapeuta prowadziłam tu grupę TRAUMA. Obecnie prowadzi prywatną praktykę.
Pracuje w poradni Ogrody Zmian. W swojej pracy wykonuje interwencję kryzysową I i II stopnia. Jako psychotraumatolog pracuje
z

osobami,

które

doświadczyły

traum.

Członek

Polskiego

Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej PTTPB oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego PTP.
Wykład: „Trauma - rana na całe życie?”
Warsztat: „Studium przypadku - diagnoza, przebieg terapii pacjenta
z DESNOS”

dr Pavla Dolezalova
Dr Pavla Dolezalova (PhD) jest doświadczoną specjalistką w
dziedzinie koordynacji programów polityki narkotykowej, planowania strategicznego, terapii uzależnień. Współpracuje z czeskim Narodowym Instytutem Zdrowia Psychicznego, Kliniką Adiktologii,
Centrum Szkoleniowym - Erasmus Plus, EMCDDA w Lizbonie, Portugalia, Departamentem Zdrowia Psychicznego, Johns Hopkins
University-USA, Cetrum Addicted Pregnancy- JHU (Maryland),
Treatment Research Institute-Pennsylvania, Real Life Recovery-Florida.
Wykład: „Trauma. Uzależnienie. Zdrowie psychiczne”
Warsztat:

„Trauma.

- dobre praktyki”

Uzależnienia

i

zdrowie

psychiczne

mgr Dominik Haak
Psycholog, dyplom magistra zdobył na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, ze specjalnością z seksuologii klinicznej i
psychoterapii zaburzeń. Aktualnie zdobywa dodatkowe wykształcenie na podyplomowym studium seksuologicznym na tym samym
uniwersytecie. Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.
Jego specjalnością jest pomoc psychologiczna i poradnictwo psychologiczno-seksuologiczne wobec osób zmagających się z niedogodnościami dotyczącymi tematyki orientacji seksualnej oraz
tożsamości płciowej. Regularnie poszerza swoją wiedzą poprzez
uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach seksuologicznych oraz szkoleniach. Przyjmuje w warszawskiej poradni Synergia oraz Fundacji Q. Swoje działania kieruje przede wszystkim do
osób LGBT+.
Warsztat: „Społeczność LGBT+ w kontekście stresu mniejszościowego i coming-out'u”

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz
Psychiatra, seksuolog, psychoterapeuta, kierownik Pracowni Psychoterapii i Rehabilitacji Seksualnej, Wydział Rehabilitacji Akademia
Wychowania Fizycznego w Warszawie. Kierownik Zakładu Seksuologii Medycznej I psychoterapii Centrum Medyczne Kształcenia
Podyplomowego w Warszawie.
Wykład: „Przemoc i trauma seksualna. Następstwa i leczenie”

David Madden
David Madden (MSc, BSc, IACP) jest psychoterapeutą w Coolmine,
pierwszym

irlandzkim

ośrodku

zajmującym

się

leczeniem

uzależnień. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w dziedzinie terapii
oraz wsparcia osób wykluczonych społecznie, jak również
zarządzaniu i nadzorowaniu programów rehabilitacji uzależnień.
Jest doświadczonym psychoterapeutą i terapeutą uzależnień,
szkoleniowcem, trenerem i superwizorem, integracyjnym superwizorem klinicznym, wykwaliﬁkowanym doradcą ds. relacji i szkoleniowcem, który pomaga zapewnić najlepszą możliwą opiekę
osobom uzależnionym i ich rodzinom, poszukującym wsparcia przy
problemowym używaniu substancji psychoaktywnych.
Wykład: „Leczenie traumy w Społeczności Terapeutycznej”
Warsztat: „Wykorzystanie terapii przez pisane w leczeniu traumy”

dr hab. Marcjanna Nóżka
Etnolog, socjolog, adiunkt z habilitacją w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na socjologii problemów społecznych, wykluczeniu społecznym, socjologii przestrzeni i socjologii środowiskowej.
Warsztat: „Budowanie relacji i poczucia sprawczości w procesie
pomocowym”

dr Aleksandra Piotrowska
Doktor psychologii. Pracownik naukowy Wydziału Pedagogicznego
Uniwersytetu Warszawskiego, konsultant dla rodziców i nauczycieli. Współdziała jako społeczny doradca z Rzecznikiem Praw Dziecka
i Komitetem Ochrony Praw Dziecka. Zajmuje się także propagowaniem wiedzy psychologicznej współpracując w tym zakresie jako
ekspert z prasą, a także ze stacjami radiowymi oraz telewizyjnymi.
Autorka wielu publikacji naukowych i popularyzatorskich, w tym
książek „Szczęśliwe dziecko czyli jak uniknąć najczęstszych błędów
wychowawczych” i „Nastolatki pod lupą”. Prywatnie nałogowy czytelnik literatury wszelakiej, miłośniczka wyjazdów narciarskich
i podróży. Matka dwójki dzieci i babcia dwójki wnucząt.
Wykład: "Następstwa traumy porzucenia i zaburzeń przywiązania
u dzieci"

dr hab. Mariola Racław
Socjolog, adiunkt, zatrudniona w Instytucie Stosowanych Nauk
Społecznych. Członek Rządowej Rady Ludnościowej, Polskiego
Towarzystwa Socjologicznego (Sekcja Socjologia Rodziny i Sekcja
Pracy Socjalnej). Autor ekspertyz i opinii dla rządu, samorządu,
organizacji pozarządowych oraz naukowych publikacji w niżej
wymienionych obszarach. Laureatka II edycji konkursu im. E.
Tarkowskiej w kategorii autorska praca naukowa z zakresu nauk
społecznych o problemach ubóstwa i wykluczenia społecznego.
Wykład: „Profesjonalizacja pomocy a podmiotowość pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym w obszarze bezdomności - aspekty etyczne”
Warsztat: „Poza raniącym współczuciem: podmiotowość osoby
wspieranej jako wyzwanie”

mgr Anna Woźniak
Absolwentka Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS.
Podczas studiów realizowała moduły i fakultety związane
z przemocą w rodzinie, postępowaniem z pacjentami w kryzysie
oraz psychotraumatologią. Od 2017 roku współpracuje z Centrum
Praw Kobiet, gdzie prowadzi wsparcie psychologiczne dla osób
doświadczających przemocy w rodzinie i przemocy seksualnej.
W 2018 roku uzyskała certyﬁkat trenerski I-go stopnia z terapii
EMDR. Od 2018 roku realizuje program studiów podyplomowych
z dziedziny Psychotraumatologii oraz rozpoczęła czteroletni program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Głównym obszarem zainteresowań są zaburzenia po stresie traumatycznym (PTSD),
przemoc seksualna, Uznanie Społeczne (Social Acknowledgement)
oraz rola emocji w funkcjonowaniu człowieka.
Warsztat: "Wprowadzenie do zagadnienia zaburzeń po stresie traumatycznym (PTSD) - rola alelsytymii i dysocjacji"

Publikacja została opracowana przez:

Maria Banaszak, Anna Woźniak

na podstawie materiałów prezentowanych podczas konferencji:
„Trauma. Uzależnienia. Zdrowie psychiczne. Profesjonalizacja leczenia uzależnień i pomocy psychologicznej osobom z grup narażonych na wykluczenie społeczne.”, która została zorganizowana przez Stowarzyszenie MONAR i odbyła się w dniach 19-20.11.2018 w hotelu Airport Novotel
w Warszawie;
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