
Konkluzje
Psychoterapia online nie zastąpi tradycyjnej, ale może, i powinna ją uzupełniać. Jest alternatywą dla osób niepełnosprawnych lub 
mających utrudniony dostęp. Konieczne jest wprowadzenie regulacji prawnych. Powinna zostać włączona do programów kształcenia 
zawodowego psychoterapeutów. Superwizja jest równie nieodzowna jak w terapii stacjonarnej. Osoby korzystające z pomocy on-
line mają prawo do rzetelnych informacji: o kwalifikacjach pomagających a także przeciwwskazaniach, ograniczeniach i zagrożeniach 
związanych z tego rodzaju usługami.

Kontrowersje  wokół psychoterapii online

Wprowadzenie 

W czasie pandemii psychoterapia online niemal zupełnie zastąpiła stacjonarną, umożliwiając tym samym kontynuację leczenia. I choć kryzysowa sytuacja spowodowała 
jej powszechne stosowanie, wzrost popularności obserwuje się już od wielu lat. Zwolennicy teleterapii powołują się na badania potwierdzające jej skuteczność 
porównywalną do bezpośredniej. Przeciwnicy podkreślają leczące działanie kontaktu twarzą w twarz. Niepokojącym zjawiskiem jest brak uregulowań prawnych e-terapii 
oraz zwykle intuicyjny sposób wykonywania tych usług.

    Wzrost popularności:

    Skuteczność psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT) - online vs. stacjonarna:
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2008 [1] -  36 stron 

2017 [2] -  270 stron

1.
Strony internetowe 
oferujące  e-terapię

2018 [3] -  32% badanych 
deklarowało pracę zdalną 

2020 [4] -  94,1% badanych 
deklarowało pracę zdalną

2.
Psychoterapeuci  

prowadzący terapię  
online

2008 [5] -10000 badanych 
- uczestnicy terapii zdalnej +/- 50%

-uczestnicy terapii stacjonarnej +/- 50%

Wyniki: terapia online jest równie skuteczna jak stacjonarna.

2009-2015 [6]- 1377 badanych : 
- zaburzenia lękowe 638 osób, grupa badana i kontrolna +/- 50%

- zaburzenia depresyjne 663 osoby, grupa badana i kontrolna +/-50%

- zaburzenia odżywiania 76 osób, grupa badana i kontrolna +/- 50%

Wyniki: terapia online jest równie skuteczna jak stacjonarna.Wskaźnikami były 
redukcja objawów i poprawa nastroju. Badano także adherencję terapeutyczną, 

która przebiegała podobnie w obu grupach. Modyfikacja podstawowych cech 
osób uczestniczących w procesie nie była przedmiotem badań. Jednocześnie 

zaobserwowano ogólną tendencję spadkową skuteczności CBT. Istotną do 
rozstrzygnięcia kwestią pozostaje oddziaływanie biologiczne kontaktu tera-

peutycznego - zjawisko neuronów lustrzanych i ucieleśnionej symulacji - czy 
zachodzą analogicznie w terapii zdalnej i bezpośredniej.

    Etyczne aspekty psychoterapii online

1. Informacje podawane przez  
psychoterapeutów na stronach internetow-
ych

2008 [1] 2017 [2] a 2017 [2] b

kwalifikacje 73% 86% 92,5%
informacje o niebezpieczeństwach w sieci 16% 2,3% 3,75%
kodowanie danych 0 2,3% 1,25%
zasada poufności 21% 32,6%        15%
informacja o alternatywnym sposobie leczenia 16% 58,1%          12,5%
pacjenci nie kwalifikujący się do e-terapii      0 11,6%        15%
informacje o odmienności terapii zdalnej            0 44,2%         22,5%

2. Badanie psychoterapeutów  
za pośrednictwem ankiet internetowych  
(352 osoby)

informowanie pacjentów o ograniczeniach e-terapii 70% psychoterapeutów    2018 [3]

superwizja e-terapii  61%
superwizja psychoterapii stacjonarnej 91%    2018 [3]

uwzględnianie rekomendacji towarzystw zawodowych 78%    2020 [4]

niepokój przed rozpoczęciem praktyki zdalnej z powodu 
braku przygotowania 

60%    2020 [4] 


