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U YTECZNO! KLINICZNA
INTERWENCJI PSYCHOTERAPEUTYCZNYCH
WSPARTYCH EMPIRYCZNIE

Skuteczno psychologicznych interwencji jest badana według planu eksperymentalnego, w warunkach laboratoryjnych, aby uzyska wysok trafno wewntrzn. Te badania cechuj si nisk trafnoci zewntrzn. Ruch promowania praktyki klinicznej opartej na dowodach naukowych wie
si z oczekiwaniem, e interwencje, które uzyskały wsparcie empirycznie w warunkach laboratoryjnych, bd stosowane w warunkach naturalnych praktyki klinicznej. Tu pojawia si problem
ich uytecznoci. Dyskutowane s dwie metody badania uytecznoci interwencji wspartych empirycznie w warunkach naturalnych praktyki klinicznej, oparte na porównaniu grup. Jako alternatywna metoda badania zarówno uytecznoci interwencji wspartych empirycznie, jak i interwencji stosowanych rutynowo w praktyce klinicznej jest proponowana metoda oparta na badaniu indywidualnego przypadku.
Słowa kluczowe: psychologiczne interwencje wsparte empirycznie, uyteczno kliniczna interwencji psychologicznych, metody badania uytecznoci klinicznej interwencji psychologicznych,
badania indywidualnego przypadku.

Konieczna jest empiryczna ocena skutecznoci psychologicznych interwencji.
Taka ocena jest podstaw uznania ich za integraln cz systemu opieki
zdrowotnej. Bez empirycznego potwierdzenia skutecznoci interwencje psychologiczne trac na znaczeniu i łatwo podway potrzeb ich stosowania.
Cel bada nad skutecznoci interwencji psychologicznych wyznacza warunki, w jakich powinny by one prowadzone (Hoagwood i in., 1995; Moras,
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1998). Badania, które s nastawione na osignicie wysokiej trafnoci wewntrznej, s prowadzone w warunkach laboratoryjnych, co umoliwia ich cisł kontrol. Te badania maj na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie: „Czy dana interwencja jest skuteczna”. Z kolei badania nastawione na osignicie wysokiej
trafnoci zewntrznej s prowadzone w warunkach naturalnych i koncentruj si
na pytaniu: „Czy dana interwencja jest uyteczna w praktyce klinicznej”. Dychotomia warunków bada laboratoryjnych i naturalnych jest podkrelona w jzyku
angielskim przez uywanie terminów efficacy (dla okrelenia efektów terapii
w warunkach kontrolowanych) i effectiveness (dla okrelenia efektów psychoterapii w praktyce klinicznej) (Seligman, 1995).
W kilku krajach podejmowana jest inicjatywa promowania wród praktyków
interwencji psychologicznych, których skuteczno została ustalona na podstawie
bada eksperymentalnych. Zakłada ona, e praktycy bd aplikowali wyniki laboratoryjnych bada grupowych w leczeniu indywidualnego pacjenta. Ten pomysł
jest zwizany z deniem do opierania praktyki klinicznej na wynikach bada
naukowych. Rozpowszechnianiu wiedzy o wspartych empirycznie interwencjach
psychologicznych maj słuy przegldy bada prowadzone przez ekspertów.
Inicjatywa ta budzi kontrowersje. Najsilniejszym argumentem przeciwko rozpowszechnianiu interwencji psychologicznych, których skuteczno została potwierdzona w klinicznych badaniach laboratoryjnych, jest brak dowodów, e ich
stosowanie jest korzystne w (a) zwykłych klinicznych warunkach, np. szpitale
i poradnie zdrowia psychicznego lub prywatna praktyka, i wobec (b) przecitnych
pacjentów, niewyselekcjonowanych pod wzgldem jednorodnoci zaburze.
Celem niniejszego opracowania jest zainicjowanie dyskusji nad uytecznoci
kliniczn interwencji wspartych empirycznie. Czy wsparte empirycznie interwencje powinny by wprowadzone do praktyki klinicznej? Jeli tak, to czy powinny
by najpierw testowane w naturalnych warunkach? A jeli tak, to jakie metody
sprawdzania ich uytecznoci klinicznej mogłyby dostarczy praktykom takich
informacji, które miałyby warto praktyczn?

KONTEKST RUCHU PROMOWANIA
INTERWENCJI PSYCHOLOGICZNYCH WSPARTYCH EMPIRYCZNIE

W latach dziewidziesitych ubiegłego wieku w Wielkiej Brytanii powstał
ruch znany pod nazw „medycyna oparta na dowodach naukowych” (Sackett
i in., 1997). Zgodnie z załoeniami tego ruchu (a) mona poprawi opiek nad
pacjentem dziki znajomoci i wykorzystaniu aktualnej wiedzy empirycznej;
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a (b) trudno jest klinicystom zapoznawa si na bieco z nowymi informacjami
istotnymi dla ich praktyki klinicznej; ale (c) jeli nie zapoznaj si z ni na bieco, to ich wiedza i jako aktywnoci klinicznej obnia si; (d) klinicyci potrzebuj podsumowania dowodów naukowych dostarczonych w przegldach ekspertów oraz instrukcji, jak uzyska te informacje podczas codziennej, rutynowej
praktyki.
Efektem pracy naukowców i specjalistów w zakresie medycyny jest publikowanie wyników kontrolowanych bada klinicznych. Na przykład Grupa Publikujca Brytyjskiego Dziennika Medycznego (http://www.bmj.com), finansowana
przez Brytyjskie Towarzystwo Medyczne, publikuje wyniki bada co miesic.
Kategoryzuje interwencje medyczne do jednej z szeciu kategorii: (1) korzystna,
(2) prawdopodobnie korzystna, (3) midzy korzyci a szkod, (4) o nieznanej
efektywnoci, (5) prawdopodobnie mało korzystna, (6) prawdopodobnie nieefektywna lub szkodliwa.
W tym samym czasie, gdy powstał ruch medycyny opartej na dowodach naukowych, psychologowie w kilku krajach podjli inicjatyw rozpowszechniania interwencji psychologicznych o potwierdzonej empirycznie skutecznoci.
W Wielkiej Brytanii utworzyła si grupa robocza ds. opracowania wskaza do
stosowania interwencji psychologicznych, powołana przez Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne, z upowanienia Brytyjskiego Narodowego Systemu Usług
w zakresie Zdrowia. Opublikowała ona dokument zatytułowany „Dobór Psychologicznych Terapii i Poradnictwa: oparte na dowodach naukowych wskazania dla
praktyki” (Parry, 1996). Zaowocowało to publikacj „Co dla kogo jest skuteczne?” (Roth, Fonagy, 1996).
Brytyjscy psychologowie sformułowali kryteria wyróniania interwencji psychologicznych potwierdzonych empirycznie (Roth, Fonagy, 1996):
Skuteczna terapia psychologiczna – oznacza, e (1) dwa badania oparte na
planie porównania midzy grupami wykazuj przewag nad grup kontroln (lista
oczekujcych lub pseudopsychoterapia lub tabletka placebo) lub nad inn terapi psychologiczn; lub (2) jedno badanie, w którym losowo s dobrane grupy
i (a) terapeuci stosuj jasno opisan metod terapii, która moe by uyta jako
podstawa szkolenia, oraz (b) grupa badanych jest dokładnie zdefiniowana.
Obiecuj ca terapia psychologiczna o ograniczonym wsparciu empirycznym –
oznacza, e (1) terapia jest innowacyjna i dobrze rokuje jako skuteczna; lub
(2) jest szeroko praktykowan metod z ograniczonym wsparciem empirycznym.
Przy Amerykaskim Towarzystwie Psychologicznym powstała grupa robocza
sekcji 12 (klinicznej psychologii) ds. promowania i rozpowszechniania procedur
psychologicznych. Opublikowała ona trzy raporty (Task Force, 1995; Chambless
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i in., 1996, 1998), w których podała pewn liczb psychologicznych interwencji
jako empirycznie potwierdzonych, proponujc dla nich nazw „terapie wsparte
empiryczne”. Kryteria wyróniania interwencji psychologicznych potwierdzonych empirycznie sformułowane przez amerykaskich psychologowie s nastpujce (Chambless i in., 1998; Task Force, 1995):
Skuteczna terapia psychologiczna – oznacza, e (1) przynajmniej dwa eksperymenty oparte na planie porównania midzy grupami wykazuj (a) przewag nad
tabletk placebo lub pseudopsychoterapi lub inn terapi psychologiczn lub
(b) równe efekty z terapi, która ma ju potwierdzon empirycznie skuteczno
i adekwatnie liczn prób; lub (2) dua liczba bada nad pojedynczymi przypadkami wykazuje skuteczno – badania te s przeprowadzone (a) według eksperymentalnego planu badania i (b) dotycz porównania z inn interwencj. Przy
czym (1) eksperymenty musz by prowadzone z uyciem instruktaowego podrcznika lub zgodnie z równowanym, jasnym opisem terapii; (2) cechy badanej
próby musz by dokładnie okrelone; (3) skuteczno musi by wykazana przez
przynajmniej dwóch badaczy lub zespoły badaczy.
Prawdopodobnie skuteczna terapia psychologiczna – oznacza, e (1) dwa badania oparte na planie porównania midzy grupami wykazuj przewag nad grup
kontroln w postaci grupy osób z listy oczekujcych na leczenie; lub (2) eksperyment spełnia kryteria skutecznych terapii wymienione wyej, poza jednym
– skuteczno jest wykazana przez przynajmniej dwóch badaczy lub zespoły; lub
mała liczba bada nad pojedynczymi przypadkami spełnia kryteria skutecznej
terapii wymienione wyej.
Eksperymentalna terapia psychologiczna – oznacza, e terapia nie była testowana w badaniach prowadzonych według podanych wyej kryteriów.
W Kanadyjskim Towarzystwie Psychologicznym członkowie sekcji psychologii klinicznej utworzyli grup robocz do spraw identyfikacji procedur psychologicznych o potwierdzonej skutecznoci (Hunsley i in., 1999). Podobna grupa
powstała te w Niemczech (Strauss, Kaechele, 1998). W Polsce został opublikowany przegld bada nad skutecznoci psychoterapii, który midzy innymi prezentuje interwencje wsparte empirycznie (Rakowska, 2005, 2006).
Propozycja kryteriów interwencji psychologicznych wspartych empirycznie
ustalonych przez grup robocz sekcji 12 APA spotkała si ze sprzeciwem ze
strony psychologów uprawiajcych psychoterapi humanistyczn. Utworzyli oni
sekcj 32 APA (Humanistycznej Psychologii), aby formalnie wyrazi swój sprzeciw. Grupa robocza tej sekcji wydała raport (Report of a Division Task Force 32,
1997), bdcy stanowiskiem sekcji w sprawie terapii wspartych empirycznie.
Stwierdzono w nim, e dokument wydany przez sekcj 12 faworyzuje podejcia,
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które (a) przyjmuj medyczny model widzenia dysfunkcji psychologicznych i ich
leczenia; (b) s skoncentrowane na usuniciu objawów i (c) s techniczne w istocie. Opieraj si one na okrelonym modelu nauki – pozytywistycznej metodzie
nauki naturalnej, bardziej odpowiedniej do badania działania leków ni do badania złoonych relacji midzy lud mi, która charakteryzuje humanistyczn psychoterapi. Humanici stwierdzili, i nie odrzucaj bada naturalnej nauki. Sprzeciwiaj si natomiast próbom faworyzowania tych metod w badaniu ludzkiego
zachowania i traktowaniu ich jako ostatecznego kryterium decydowania o efektywnoci psychoterapii. Dlatego odrzucaj pomysł, e psychoterapia ma by rozumiana i badana jako leczenie zaburze i e ma by ujta w formie instruktaowego podrcznika. Wyraziwszy swoj krytyk metody eksperymentalnej w badaniach nad skutecznoci interwencji psychologicznych, humanici nie zaproponowali jednak w jej miejsce innej metody.
Inicjatywa promowania psychologicznych interwencji wspartych empirycznie
ma daleko idce konsekwencje dla praktyków w Stanach Zjednoczonych (Seligmann, Lewant, 1998). Najwiksze kontrowersje budzi rekomendacja Amerykaskiego Towarzystwa Psychologicznego, nakazujca stałe aktualizowanie listy
interwencji wspartych empirycznie, midzy innymi po to, by programy szkole
w psychologii klinicznej uwzgldniały uczenie praktycznych umiejtnoci w zakresie stosowania tych interwencji. Dostarcza ona podstaw rzdowym decydentom w zakresie zdrowia psychicznego i towarzystwom ubezpieczeniowym do
uycia interwencji wspartych empirycznie w celu kontrolowania kosztów przez
ograniczenie praktyki psychologicznej.

METODA BADANIA
SKUTECZNOCI INTERWENCJI PSYCHOLOGICZNYCH
W WARUNKACH LABORATORYJNYCH:
PERSPEKTYWA BADACZA

Jeli badania zmierzaj do odpowiedzi na pytanie, jaka interwencja dla kogo
jest skuteczna, wymagane s badania kontrolowane. Odpowied na to pytanie
wymaga operacyjnego zdefiniowania interwencji uytej w badaniu i okrelenia
próby badanych. Ponadto replikacja bada nie jest moliwa bez zdefiniowania interwencji i próby badanej. Definicji operacyjnej poddawanej badaniu interwencji
dostarcza opracowanie instruktaowego podrcznika, według którego interwencja
jest stosowana (Rakowska, 2005). Ustala si i precyzuje w ten sposób techniczne
aspekty konstytuujce dane podejcie terapeutyczne. Taki podrcznik opisuje
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zasady i procedury psychologicznej interwencji, precyzuje zarówno zalecane, jak
i nie zalecane działania. Opis moe by szczegółowy (wówczas dotyczy wskazówek postpowania z sesji na sesj; zawiera przykłady dialogów ilustrujcych
zastosowania procedur i opisy działa, które trzeba podj, gdy pojawia si problem w przebiegu terapii), ale mog te by zarysowane bardziej ogólne zasady
postpowania w ramach ogólnej struktury; wtedy podrcznik jest bardziej elastyczny. Opisuje szeroko zasady i fazy leczenia i podaje przykłady interwencji
spójne z tymi zasadami i fazami. Wyjtek stanowi interwencja wzgldnie prosta
i adekwatnie zdefiniowana. Nie wymaga ona opracowania instruktau.
Próba badanych, na któr si oddziałuje, jest definiowana najczciej przez
diagnoz nozologiczn według systemu klasyfikacji zaburze psychicznych
DSM (American Psychiatric Association, 1994). Jest to grupa homogeniczna pod
wzgldem diagnozy. Celem interwencji jest redukcja objawów zaburzenia psychicznego. Skuteczno interwencji jest mierzona wielkoci redukcji tych objawów. W przypadku interwencji skoncentrowanych na relacjach interpersonalnych
badan prób definiuje si poprzez okrelanie problemów wystpujcych w relacjach interpersonalnych. Uywa si grupy kontrolnej, któr tworz osoby z takim
samym rozpoznaniem, która albo oczekuje na terapi, albo poddaje si j pseudopsychoterapii lub oddziaływaniu innej techniki psychoterapeutycznej.
Do roku 2005 zidentyfikowano w literaturze anglojzycznej ponad sto interwencji dla dorosłych, dzieci i młodziey ze specyficznymi problemami klinicznymi, których skuteczno była badana według opisanego wyej planu badawczego (Rakowska, 2005). Liczba tych interwencji jest wzgldna, poniewa
zdarza si, e istniej dwie podobne wersje terapii poznawczo-behawioralnej
przeznaczone dla jednego problemu klinicznego, a s traktowane jako odrbne,
poniewa maj odrbne instruktaowe podrczniki. Wród tych interwencji około
60% stanowi behawioralno-poznawcze podejcia. Słabiej s reprezentowane
inne podejcia, np. zorientowane psychoanalitycznie, systemowe, humanistyczne
(Rakowska, 2005). Interwencje przeprowadzone z uyciem instruktaowego podrcznika w wikszoci koncentruj si na problemie/objawie; s zorientowane na
nabycie przez pacjentów umiejtnoci. Obejmuj 20 lub mniej sesji; stosuj
zadania domowe (trwajce niekiedy nawet od 2 do 5 godzin tygodniowo) oraz
kontrol postpów w terapii pacjenta przez okresow ocen. Reprezentuj jedn szkoł psychoterapii. Połowa z tych interwencji planuje terapi, korzystajc
z wiedzy na temat historii problemu; połowa uwzgldnia diagnoz nozologiczn
w planowaniu terapii; połowa wykorzystuje relacj terapeutyczn jako mechanizm zmiany. W niewielkim zakresie jest reprezentowana długoterminowa terapia, np. modyfikacja zachowania u osób upoledzonych rozwojowo lub dłu-
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goterminowa terapia interpersonalna trwajca około trzech lat, stosowana po fazie
ostrej cikiego epizodu zaburze depresyjnych czy w depresji nawracajcej (Jarret i in., 2001; Frank, 1991). W niewielkim zakresie jest reprezentowana terapia
integracyjna, np. terapia dialektyczna, przeznaczona dla osób z zaburzeniami osobowoci borderline, łczca podejcie behawioralne z humanistycznym (Linechan i in., 1999).
Interwencje te zostały zastosowane wobec rónych wiekowo grup z rónymi
problemami klinicznymi:
– wobec dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i psychotycznymi, jak (1)
zaburzenia lkowe: panika, lk uogólniony, agorafobia, fobia społeczna, fobia
specyficzna, zaburzenia stresu pourazowego, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne;
(2) zaburzenia nastroju: depresja; (3) zaburzenia pod postaci somatyczn: chroniczny ból; (4) uzalenienia: od alkoholu, narkotyków i nikotyny; (5) zaburzenia
odywiania si: bulimia; (6) zaburzenia osobowoci: osobowo z pogranicza; (7)
zaburzenia seksualne: dysfunkcje seksualne u kobiet; (8) psychoza: schizofrenia;
– wobec dorosłych z problemami psychosomatycznymi, jak (1) syndrom jelita draliwego; (2) migrenowe bóle głowy; (3) choroby reumatyczne; (4) neuropatyczny ból zwizany z AIDS; (5) rak: skutki uboczne chemioterapii i ból; (6)
zespół Teurette: tiki i upoledzenie funkcjonowania społecznego;
– wobec par małeskich z problemami w relacjach, jak (1) niezadowolenie
z małestwa lub konflikt; (2) depresja poprzedzona problemami małeskimi;
(3) uzalenienie od alkoholu jednego z małonków; (4) zaburzenia seksualne:
zaburzenia orgazmu pierwotne u kobiet;
– wobec dzieci i młodziey: (1) z zaburzeniami lkowymi u dzieci w wieku
przedadolescencyjnym i u młodziey; (2) z zaburzeniami depresyjnymi u dzieci
w wieku przedadolescencyjnym i u młodziey; (3) z zaburzeniami zachowania
opozycyjno-buntowniczymi i agresywnymi u dzieci w wieku przedadolescencyjnym; (4) ze stresem zwizanym z zabiegami medycznymi u dzieci;
– wobec rodziców dzieci i młodziey: (1) z zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi i agresywnymi u dzieci w wieku przedadolescencyjnym; (2) z zachowaniami antyspołecznymi i przestpczymi u młodziey; (3) z otyłoci u dzieci
w wieku przedadolescencyjnym; (4) z autyzmem u dzieci młodszych;
– wobec rodzin w celu eliminowania (1) zaburze zachowania antyspołecznych i przestpczych u młodziey lub zapobiegania nawrotom choroby u członka
rodziny (2) ze schizofreni lub (3) z depresj.
W wikszoci omawiane interwencje zostały uyte wicej ni jeden raz
w grupie z jednorodnym zaburzeniem, co oznacza, e badanie zostało powtórzone, dajc podstawy do stwierdzenia, e dana interwencja jest skuteczna dla dane-
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go zaburzenia. W około połowie przypadków zastosowania podejcia poznawczo-behawioralnego dwie lub niekiedy trzy interwencje rónice si technikami opisanymi w instruktaowym podrczniku zostały zastosowane wobec okrelonego
zaburzenia. W niewielkim zakresie dotyczy to take innych podej, np. w przypadku cikiego epizodu depresji u dorosłych skuteczna jest terapia poznawcza,
interpersonalna i behawioralna.
Podsumowujc, badania prowadzone według opisanego wyej modelu pozwalaj na orzekanie o zwizku przyczynowym midzy zastosowan interwencj
a redukcj objawów w grupie osób z okrelonym jednorodnym zaburzeniem.
Badania te spełniaj kryteria interwencji wspartych empirycznie zaproponowane
przez psychologów brytyjskich i amerykaskich.

METODY BADANIA U YTECZNOCI
PSYCHOLOGICZNYCH INTERWENCJI WSPARTYCH EMPIRYCZNIE
W PRAKTYCE KLINICZNEJ:
PERSPEKTYWA BADACZA

Kliniczne badania kontrolowane maj na celu odpowied na pytanie, jaka interwencja i dla kogo jest skuteczna w warunkach laboratoryjnych. Aby stwierdzi, jaka interwencja i dla kogo jest skuteczna w warunkach naturalnych, trzeba
te badania powtórzy w warunkach praktyki klinicznej. W ten sposób mona
zwikszy trafno zewntrzn wyników bada kontrolowanych (Rakowska,
2005). Badania s prowadzone w placówkach słuby zdrowia (przychodnie i szpitale) lub w praktyce prywatnej. Praktycy tam zatrudnieni s szkoleni w zakresie
stosowania badanej interwencji według zasad instruktaowego podrcznika.
W przypadku niektórych bada maj zapewnion superwizj. Interwencja jest
stosowana wobec pacjentów z rozpoznaniem, dla którego jest ona przeznaczona.
Nie wyklucza si pacjentów, u których współwystpuj jeszcze inne zaburzenia.
Bada przeprowadzonych w ten sposób jest niewiele. Stosowane s dwie metody
badania uytecznoci psychologicznych interwencji wspartych empirycznie. Jedna polega na zastosowaniu interwencji wspartej empirycznie w warunkach naturalnych i porównaniu jej wyników z wynikami interwencji stosowanej rutynowo
w tej instytucji. Druga polega na zastosowaniu interwencji wspartej empirycznie w warunkach naturalnych i porównaniu jej wyników z wynikami uzyskanymi
w warunkach kontrolowanych. Poniej s podane wyniki tych bada, bdce ilustracj informacji, jakich te badania dostarczaj praktykom.
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1. Zastosowanie interwencji wspartej empirycznie w warunkach naturalnych i porównanie wyników z wynikami interwencji stosowanej rutynowo
w warunkach naturalnych
W przypadku niektórych interwencji wspartych empirycznie badania wykazuj ich przewag nad stosowanymi rutynowo w warunkach naturalnych. Terapia
poznawczo-behawioralna zaburze paniki u dorosłych (edukacja i modyfikowanie przekona zwizanych z powstaniem paniki) okazała si skuteczniejsza ni
interwencja rutynowa w warunkach naturalnych (podejcie eklektyczne, psychoanalityczne, systemowe i humanistyczne) (Addis i in., 2004). W przypadku obu
warunków leczenia terapeuci decydowali o terminie zakoczenia terapii (od 12 do
15 sesji).
Terapia interpersonalna (uczenie komunikacji ze znaczcymi osobami, rozumienia siebie, umiejtnoci rozwizywania problemów) przeznaczona dla młodziey z depresj miała przewag nad interwencj rutynow w warunkach naturalnych (indywidualna i grupowa terapia wspierajca) (Mufson i in., 2004). Dla
terapeutów zajmujcych si terapi interpersonaln prowadzona była superwizja.
Zastosowano 12 sesji w obu grupach.
Terapia behawioralna przeznaczona dla rodziców dzieci z problemami zachowania negatywistycznego (uczenie stosowania wzmocnie) miała przewag nad
interwencj rutynow w warunkach naturalnych (terapia systemowa nastawiona
na rozwizanie problemu) (Taylor i in., 1998). Matki poddane terapii wspartej
empirycznie relacjonowały mniej problemów w zachowaniu dzieci i wiksze zadowolenie z uzyskanych efektów. Terapeuci nie zostali losowo przydzieleni do
warunków leczenia, wic nie mona wykluczy, e wiksza efektywno była
zwizana z osobowociowymi cechami terapeutów.
W przypadku niektórych interwencji wspartych empirycznie badania nie wykazuj ich przewagi nad stosowanymi rytynowo w warunkach naturalnych bezporednio po zakoczeniu terapii, a dopiero w czasie bada kontrolnych. Terapia
dialektyczna (indywidualna: motywowanie do ycia; grupowa: uczenie umiejtnoci radzenia sobie z silnymi negatywnymi emocjami oraz akceptowania siebie
i innych ludzi) dla kobiet z zaburzeniami osobowoci borderline miała efekt
porównywalny z interwencj rutynow w warunkach naturalnych (leki i wsparcie
w kryzysie) bezporednio po zakoczeniu terapii (Verhuel i in., 2003). Terapia
trwała rok. Terapeuci prowadzcy terapi dialektyczn mieli zapewnion superwizj. Po 52 tygodniach w badaniu kontrolnym okazało si, e samookaleczanie
i próby samobójcze zmniejszyły si w grupie poddanej terapii dialektycznej, nasiliły si za grupie poddanej opiece klinicznej, w porównaniu z ich czstoci po
zakoczeniu terapii.
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W przypadku niektórych interwencji wspartych empirycznie badania nie wykazuj ich przewagi nad stosowanymmi rutynowo w warunkach naturalnych, ale
trudno je porównywa, ze wzgldu na rón liczb sesji. Terapia poznawczo-behawioralna przeznaczona dla młodziey z depresj miała efekt porównywalny
z interwencj rutynow w warunkach naturalnych (terapia systemowa i psychodynamiczna) (Weisz i in., 2009). Jednak terapia wsparta empirycznie była krótsza
(24 vs 39 sesji) i uczestniczcy w niej pacjenci przyjmowali mniej leków.
W przypadku niektórych interwencji wspartych empirycznie badania nie wykazuj ich przewagi nad stosowanymi rutynowo w warunkach naturalnych. Terapia behawioralna (uczenie umiejtnoci radzenia sobie ze stresem) przeznaczona
dla dorosłych naduywajcych rodków psychoaktywnych nie wykazała przewagi nad interwencj rutynowo stosowan w warunkach naturalnych (terapia 12
kroków: eliminacja zaprzeczania, edukacja, wsparcie grupy) (Morgenstern i in.,
2001). Efekt w kategoriach zachowania abstynencji był porównywalny. Obie metody stosowane były w ramach 12 sesji. Terapia behawioralna była prowadzona
w formie indywidualnej; terapia 12 kroków – w formie grupowej; superwizja
– w terapii poznawczej (w metodzie 12 kroków nie stosuje si superwizji).
Podsumowujc, na podstawie wyników tych bada mona stwierdzi, e
wród wspartych empirycznie interwencji przeznaczonych dla osób z okrelonymi zaburzeniami s takie, które maj przewag nad interwencjami stosowanymi rutynowo w warunkach naturalnych, oraz takie, które przewagi nie maj.
Biorc pod uwag liczb sesji, wyniki uzyskane w tych badaniach ukazuj, która
z dwóch interwencji powoduje ten sam efekt przy mniejszym nakładzie czasu
i pracy. Te badania informuj praktyków, czy istnieje potrzeba zastpienia interwencji stosowanej rutynowo w danej placówce interwencj wspart empirycznie.
Jeli w warunkach praktyki klinicznej jest stosowany jeden typ interwencji, wtedy
jest jasne, e ta włanie interwencja powinna by zmieniona lub utrzymana. Jeli
s stosowane róne interwencje i wynik bada dotyczy tego zestawu, sugerujc,
e zestaw trzeba zmieni, wtedy nie wiadomo, czy wszystkie techniki w zestawie
trzeba zmieni, czy tylko niektóre.
2. Zastosowanie interwencji wspartej empirycznie w warunkach naturalnych i porównanie jej wyników z wynikami uzyskanymi w badaniach kontrolowanych
W przypadku niektórych interwencji wspartych empirycznie zastosowanych
w warunkach naturalnych uzyskano efekt porównywalny z efektem uzyskanym
w warunkach kontrolowanych. Interwencja poznawczo-behawioralna dla dorosłych z fobi społeczn spowodowała redukcj objawów porównywaln z t
uzyskan w badaniach kontrolowanych (Lincoln i in., 2003).
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Interwencja poznawczo-behawioralna przeznaczona dla dorosłych z zaburzeniami paniki z agorafobi spowodowała redukcj objawów porównywaln z t
uzyskan w badaniach kontrolowanych (Wade i in., 1998). Natomiast w badaniu
z uyciem próby, w której wyjciowy poziom zaburze był wyszy (Sanderson,
Rane, Wetzler, 1998), redukcja objawów była mniejsza ni uzyskana w badaniach
kontrolowanych.
Skuteczno interwencji poznawczo-behawioralnej dla dorosłych z depresj
była testowana w szeciu badaniach. W przypadku dwóch bada przeprowadzonych w przychodni trudno jest jednoznacznie oceni efekt. W pierwszych
(Peterson, Halstead, 1998) redukcja objawów była mniejsza, ale odbyło si mniej
sesji, w drugich (Merril, Colbert, Wade, 2003) redukcja objawów była porównywalna, ale liczba sesji była róna dla poszczególnych pacjentów i pacjenci
czciej rezygnowali z terapii ni w badaniach kontrolowanych. W przypadku
dwóch bada przeprowadzonych w szpitalu (Organista, Munoz, Gonzales, 1994;
Miranda i in., 2003) równie trudno oceni efekt, poniewa w zalenoci od
narzdzia uytego do pomiaru poziomu objawów wyniki s porównywalne lub
gorsze ni wyniki uzyskane w badaniach kontrolowanych. W dwóch badaniach
przeprowadzonych na próbie pacjentów leczonych w praktyce prywatnej (Persons
i in., 1988, 1999) wykazano, e redukcja objawów była porównywalna, ale
w warunkach naturalnych pacjenci odbyli wicej sesji.
Behawioralny program szkolenia umiejtnoci rodzicielskich dla rodziców
dzieci z zaburzeniami zachowania o charakterze opozycyjno-buntowniczym, testowany w dwóch badaniach w przychodni (Taylor i in., 1998; Tynan, Schuman,
Lampert, 1999), doprowadził do porównywalnej redukcji objawów z t uzyskan
w badaniach kontrolowanych.
Podsumowujc, na podstawie wyników otrzymanych w tych badaniach mona stwierdzi, e efekt interwencji wspartej empirycznie zastosowanej w warunkach naturalnych moe by porównywalny lub gorszy ni efekt uzyskany w badaniach kontrolowanych.

METODA BADANIA SKUTECZNOCI
INTERWENCJI PSYCHOLOGICZNEJ W PRAKTYCE KLINICZNEJ
U INDYWIDUALNEGO PACJENTA:
PERSPEKTYWA KLINICYSTY PRAKTYKA

Strategie stosowane w badaniach nad skutecznoci interwencji psychologicznych wspartych empirycznie dotycz porównywania grup i dziki nim otrzy-
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mujemy odpowiedzi na pytania, które odnosz si do grup. Czy ta interwencja
jest skuteczna dla grupy pacjentów w specjalnych, eksperymentalnych, kontrolowanych warunkach? oraz: Czy ta interwencja jest skuteczna dla grupy pacjentów
w warunkach rzeczywistej praktyki klinicznej? Pytanie, które stawia praktyk,
brzmi: Czy ta interwencja jest skuteczna dla tego konkretnego pacjenta? Z perspektywy klinicysty praktyka przydatna jest ocena skutecznoci zastosowanej
interwencji wobec indywidualnego pacjenta.
W literaturze opisane s dwie podobne metody oceny skutecznoci interwencji psychologicznych oparte na badaniu indywidualnego przypadku. Obie łcz
poszukiwanie naukowej weryfikacji hipotez o skutecznoci danej interwencji
z monitorowaniem przebiegu terapii. Pierwsza z tych metod jest proponowana
jako paradygmat bada (Howard i in., 1996). Punktem odniesienia dla oceny postpów przebiegu terapii jest tu postp przewidywany na podstawie pomiaru
wska nika zdrowia psychicznego i cech pacjenta przed terapi. Na wska nik
zdrowia psychicznego składaj si wyniki w zakresie: (1) dobrego samopoczucia,
(2) objawów psychopatologicznych i (3) funkcjonowania yciowego. Cechami
pacjenta, na podstawie których przewiduje si postp, s midzy innymi: ciko
zaburzenia, chroniczno problemu, rodzaj problemu, na który pacjent si skary,
oczekiwanie pacjenta, e terapia pomoe. Za pomoc techniki statystycznej, zwanej hierarchicznym liniowym modelowaniem, ustala si spodziewane wyniki
w zakresie wska nika zdrowia psychicznego dla kadej sesji. Wska nik zdrowia
psychicznego jest mierzony podczas terapii i wartoci tego pomiaru dla kadej
sesji s porównywane z przewidywanymi. W przypadku miary uytej w wyej
opisanej metodzie istnieje moliwo oceny wyniku kocowego pacjenta przez
porównanie ze rednim wynikiem duych prób osób normalnych lub pacjentów
(Howard i in., 1996).
Druga metoda, łczca poszukiwanie naukowej weryfikacji hipotez o skutecznoci danej interwencji z monitorowaniem przebiegu terapii, została sprawdzona
w badaniach (Lambert i in., 2001). Opiera si ona na porównywaniu wyników
pacjenta w zakresie: (1) objawów psychopatologicznych, (2) relacji interpersonalnych, (3) funkcjonowania w rolach społecznych ze redni wyników innych
pacjentów o podobnym poziomie wyjciowym objawów psychopatologicznych.
Pacjent przed kad sesj odpowiada na pytania kwestionariusza dotyczce trzech
wymienionych wyej obszarów funkcjonowania. Terapeuta otrzymuje przed sesj
wyniki kwestionariusza, przedstawione w postaci wykresu, wraz z jedn z czterech nastpujcych informacji: (1) pacjent funkcjonuje w normie – zakoczy
terapi; (2) pacjent zmienia si adekwatnie – nie zaleca si zmian w terapii;
(3) zmiana mniej ni adekwatna – zmieni plan terapii; (4) brak postpu – zmie-
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ni plan terapii i podda superwizji. W rezultacie otrzymywania informacji
zwrotnych terapeuci zwikszyli liczb sesji tym pacjentom, którzy nie reagowali
pozytywnie na terapi, i dziki temu uzyskali u nich popraw. W przypadku
pacjentów dobrze reagujcych na terapi zmniejszyli im liczb sesji, co nie
wpłynło na obnienie efektu kocowego.
W drugim badaniu (Whipple i in., 2003) testowano skuteczno dodania do
informacji zwrotnej o braku postpów u pacjenta zestawu narzdzi pomocnych do
rozwizania problemu. Terapeuta otrzymywał zestaw wskazówek: (1) oceni relacj terapeutyczn, uywajc kwestionariusza; (2) oceni gotowo pacjenta do
zmiany za pomoc kwestionariusza; (3) oceni wsparcie społeczne za pomoc
kwestionariusza; (4) od nowa postawi diagnoz; (5) skierowa pacjenta na leczenie farmakologiczne. Dysponował take informacjami o moliwych interwencjach przeznaczonych do rozwizania problemu w zakresie relacji terapeutycznej
oraz w przypadku braku motywacji do zmiany i braku wsparcia społecznego.
Podwójna liczba pacjentów osignła popraw w porównaniu z liczb pacjentów,
których terapeuci nie otrzymywali informacji zwrotnych ani pomocy w rozwizaniu problemu. Znaczco wiksza liczba pacjentów osignła popraw w porównaniu z pacjentami, których terapeuci uzyskali tylko informacje zwrotne na temat
przebiegu terapii. W przypadku miary uytej w wyej opisanej metodzie istnieje
moliwo oceny wyniku kocowego pacjenta przez porównanie go ze rednim
wynikiem duej próby pacjentów (Lambert i in., 2001).
Podsumowujc, metoda badania indywidualnego przypadku, słuca weryfikacji hipotez o skutecznoci danej interwencji w połczeniu z monitorowaniem
przebiegu terapii, dostarcza uytecznych w praktyce klinicznej informacji. Kontrolowanie postpów w terapii pacjenta stwarza moliwo zwikszenia efektywnoci zastosowanej interwencji. Praktyk otrzymuje dokładn informacj, kiedy zachodzi potrzeba modyfikowania podejcia, i moe na bieco uwzgldnia
potrzeby pacjenta. Kontrolowanie przebiegu terapii jest pomocne w efektywnym
zarzdzaniu czasem psychoterapii indywidualnych pacjentów, a tym samym
w zarzdzaniu kosztami psychoterapii. W przypadku negatywnej reakcji pacjentów na terapi daje podstawy do decyzji o jej przedłueniu, natomiast w przypadku pozytywnej reakcji – o jej skróceniu. Ocena efektu kocowego terapii indywidualnego pacjenta moe by dokonana przez zastosowanie technik statystycznych, które słu ocenie istotnoci klinicznej zmiany u pojedynczego pacjenta (Rakowska, 2005). Oznacza to ustalenie takiej wielkoci zmiany mierzonej
za pomoc okrelonej miary, która powinna mie znaczenie praktyczne dla pacjenta lub jego rodziny. Jeli dla miar uytych do pomiaru zmiany s ustalone normy
na podstawie wyników badania duych prób pacjentów lub osób z przecitnej po-
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pulacji, wynik kocowy indywidualnego pacjenta mona oceni przez porównanie z tymi normami (Rakowska, 2005).
Badanie indywidualnego przypadku znajduje zastosowanie jako jedna z metod kontrolowanych bada eksperymentalnych nad skutecznoci interwencji psychoterapeutycznych oraz jako narzdzie klinicysty, gdy jest stosowana w warunkach naturalnych praktyki klinicznej.
Inicjatywa promowania interwencji psychoterapeutycznych wspartych empirycznie rodzi wiele pyta: (1) Czy zasadne jest oczekiwanie, by praktycy wprowadzali do swojej praktyki interwencje wsparte empirycznie? (2) Czy niezbdne jest sprawdzenie uytecznoci klinicznej interwencji wspartych empirycznie
w warunkach naturalnych? (3) Która z metod badania uytecznoci klinicznej
interwencji wspartych empirycznie moe dostarczy praktykom uytecznych informacji: porównanie z interwencjami stosowanymi rutynowo czy porównanie
z wynikami bada kontrolowanych? (4) Czy metoda badania indywidualnego
przypadku łczca poszukiwanie weryfikacji hipotezy o skutecznoci danej interwencji z kontrolowaniem przebiegu terapii moe stanowi alternatyw dla metod
opartych na porównaniu grup?
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EFFECTIVENESS
OF EMPIRICALLY SUPPORTED
PSYCHOLOGICAL INTERVENTIONS

S u m m a r y
Empirically supported treatments are rigorously based on experimental research. Applicable implications of these treatments are limited due to low external validity. Naturalistic research is required
to increase external validity. Two methodological strategies of clinical utility evaluation of such
treatments in natural settings are discussed. A proposal for client-focused research as a means of
providing a framework that could potentially be used by researchers and clinicians to evaluate the
effects of treatment in routine clinical practice is presented.
Key words: empirically supported treatments, efficacy, effectiveness, clinical utility evaluation
methods, client-focused research.

