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   JEŒLI UCZESTNICZY£EŒ W WYPADKU KOMUNIKACYJNYM 
   LUB WYPADEK ZDARZY£ SiÊ NA TWOICH OCZACH...
   JEŒLI KTOŒ Z TWOICH BLISKICH UCZESTNICZY£ 
   W WYPADKU DROGOWYM...
   JEŒLI TY, LUB KTOŒ Z TWOICH BLISKICH SPOWODOWA£ 
   WYPADEK...
   JEŒLI MARTWISZ SIÊ O KOGOŒ, KTO PO WYPADKU 
   NIE MO¯E DOJŒÆ DO SIEBIE...
   JEŒLI MASZ PROBLEMY, Z KTÓRYMI ZMAGASZ SIÊ 
   PO WYPADKU...

SKONTAKTUJ SIÊ: tel. 509 127 858, e-mail: terapia@psych.uw.edu.pl

OFERUJEMY BEZP£ATNE, SPECJALISTYCZNE BADANIA 
W KIERUNKU ZESPO£U STRESU POURAZOWEGO (PTSD)

W LECZENIU PTSD OFERUJEMY LECZENIE FARMAKOLOGICZNE

W LECZENIU PTSD OFERUJEMY PSYCHOTERAPIÊ

KOSZTY BADAÑ DIAGNOSTYCZNYCH, LEKÓW 
I PSYCHOTERAPII POKRYWANE S¥ Z PROGRAMU UNII 
EUROPEJSKIEJ.
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Doœwiadczenie zagro¿enia zdrowia lub ¿ycia w³asnego, zagro¿enie lub utrata  bliskich osób  
poszkodowanych  w wypadku drogowym, to jedno   z  najczêstszych  doœwiadczeñ traumatycznych. 
Wed³ug prowadzonych na œwiecie badañ u oko³o jednej czwartej osób, które uczestniczy³y w wypadku 
drogowym  mog¹ wyst¹piæ  ró¿ne trudnoœci emocjonalne. Objawy  te u czêœci osób mijaj¹ samoistnie. 
Czasami jednak przez wiele miesiêcy, a nawet i lat po wypadku mog¹ powodowaæ trudnoœci 
w codziennym ¿yciu; lêk i unikanie  sytuacji dotychczas nie sprawiaj¹cych problemów (takich jak jazda
 samochodem, przejœcie przez jezdniê), problemy w relacjach z bliskimi,dyskomfort, nawracaj¹ce 
niechciane wspomnienia czy koszmarne sny o wypadku, obni¿enie sprawnoœci w pracy zawodowej. 

  W œwietle licznych badañ na œwiecie, leczenie PTSD przynosi wielu osobom 
ulgê i daje ca³kowit¹ szansê na ¿ycie wolne od niepotrzebnych ograniczeñ. 
Aby to sta³o siê mo¿liwe,konieczne jest wczesne rozpoznanie  zaburzenia stresowego pourazowego. 
Problemem opóŸniaj¹cym uzyskanie pomocy pozostaje czêsto brak œwiadomoœci,  ¿e PTSD mo¿na 
skutecznie leczyæ, a tak¿e niewielka dostêpnoœæ specjalistycznej psychoterapii, jak i farmakoterapii. 

Czêsto objawy te uk³adaj¹ siê w tzw. zespó³  stresu pourazowego (PTSD). Objawy zaburzeñ 
potraumatycznych  mog¹ byæ skutecznie leczone metodami psychologicznymi 
lub farmakologicznymi.

Celem projektu terapeutycznego jest udzielenie pomocy osobom u których objawy 
psychologiczne zaburzeñ potraumatycznych (PTSD)   utrudniaj¹ funkcjonowanie. 
Mamy nadziejê, ¿e uzyskane wyniki pozwol¹ na wdro¿enie form pomocy jako standardu postêpowania 
terapeutycznego wobec uczestników lub œwiadków wypadków drogowych - osób, które w œwietle 
dotychczasowej wiedzy autorów projektu czêsto nie uzyskuj¹ skutecznej pomocy ani w³aœciwej informacji 
o mo¿liwoœciach leczenia i poprawy komfortu ¿ycia.

Wiêcej o projekcie:

Zespó³ terapeutyczny:
Zespó³ stanowi¹ doœwiadczeni klinicyœci. Psychoterapiê prowadz¹ licencjonowani psychoterapeuci: 
psycholodzy i psychiatrzy posiadaj¹cy certyfikaty Polskiego Towarzystwa 
Terapii Poznawczej i Behawioralnej ( ) i/lub zagraniczne odpowiedniki tego certyfikatu.  
Farmakoterapiê prowadz¹ lekarze psychiatrzy, leczenie skojarzone lekarze bêd¹cy jednoczeœnie 
psychoterapeutami.
Kierownikiem ca³oœci programu badañ jest: 
prof. dr hab. Bogdan Zawadzki 
Czêœci¹ terapeutyczn¹ programu kieruj¹: 
dr n. med. Agnieszka Popiel i dr n. hum. Ewa Prag³owska 
Czêœcia badañ rodzinnych kieruje:
dr n. hum. Magdalena Kaczmarek
Badaniami sprawców wypadków kieruje:
dr n. hum. Adam Tarnowski

www.pttpb.pl

Dla kogo jest ten program?
Dla osób, które uczestniczy³y lub by³y œwiadkami  wypadku komunikacyjnego 
i mimo up³ywu czasu zmagaj¹ siê z problemami emocjonalnymi, które niekorzystnie 
wp³ywaj¹ na ich obecne ¿ycie.

 Na czym polega program?
Osoby, które uczestniczy³y w wypadku drogowym i zg³osz¹ chêæ uczestnictwa w badaniach 
i leczeniu, przejd¹ badanie lekarskie i psychologiczne. Tym z Pañstwa, u których zostanie potwierdzona 
diagnoza PTSD zostanie zaproponowane leczenie psychoterapi¹, farmakoterapi¹ lub obiema formami 
jednoczeœnie. Terapia trwaæ bêdzie oko³o 12 tygodni (spotkania raz w tygodniu), po których ponownie 
nast¹pi ocena kliniczna stanu psychicznego, zakoñczenie albo w razie potrzeby modyfikacja 
i kontynuacja leczenia. 
Psychoterapia prowadzona jest metod¹ przed³u¿onej ekspozycji, jedn¹ z form terapii poznawczo-
-behawioralnej. Program ten zosta³ nagrodzony w 2001 nagrod¹ Departamentu Zdrowia
i Opieki Spo³ecznej w Stanach Zjednoczonych i jest rekomendowany jako wzorcowy i wskazany 
do rozpowszechnienia, program leczenia. W naszym programie  psychoterapia prowadzona jest  przez 
specjalistów w psychoterapii poznawczo-behawioralnej, pierwsz¹ w Polsce grupê osób, które przesz³y 
specjalistyczne szkolenie i superwizjê w oryginalnej metodzie przed³u¿onej ekspozycji.
Leczenie farmakologiczne prowadzone bêdzie lekami, których skutecznoœæ zosta³a udowodniona 
w leczeniu PTSD i innych zaburzeñ lêkowych. Prowadziæ je bêd¹ lekarze, specjaliœci w leczeniu zaburzeñ
emocjonalnych. Diagnoza  i leczenie objête badaniem s¹ bezp³atne. 

Jak zg³osiæ siê do uczestnictwa? 
Osoby poszkodowane w wypadkach drogowych, które chcia³yby uczestniczyæ w badaniach i leczeniu 
proszone s¹ o kontakt telefoniczny: +48 509127858 lub  e-mailowy: terapia@psych.uw.edu.pl 
w celu umówienia spotkania diagnostycznego.

Uczestnictwo w programie  jak i wszelkie informacje uzyskane  podczas leczenia s¹ poufne.  Je¿eli  w 
procesie diagnozy oka¿e siê, ¿e nie mog¹ byæ Pañstwo w³¹czeni do projektu (np. istniej¹ wskazania do 
innych ni¿ proponowane przez nas formy leczenia)  uzyskaj¹ Pañstwo  informacjê o miejscach gdzie 
mo¿na uzyskaæ odpowiedni¹ pomoc. 

Dlatego has³o naszego programu terapeutycznego brzmi:

WA¯NE: OBJAWY STRESU POURAZOWEGO MO¯NA SKUTECZNIE LECZYÆ!
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