
Oferowanie terapii online było w głównej mierze wyjściem naprzeciw wszystkim osobom potrzebującym tego typu 
pomocy w momencie, gdy ze względu na panującą pandemię Covid-19 niemożliwe było tradycyjne spotkanie  
w gabinecie. 

Pandemia koronawirusa sprawiła również, że ogólne zapotrzebowanie na usługi psychologów i psychoterapeutów 
wzrosło. Kolejne obostrzenia oraz lockdowny znacznie utrudniły kontakty międzyludzkie. Zaczęliśmy borykać się  
z nowymi problemami, takimi jak troski o swoje zdrowie oraz zdrowie najbliższych, utrzymanie pracy czy też kwestie 
finansowe. Przyczyniło się to do pojawienia się u wielu osób objawów lęku i depresji. 

Psychoterapia online jest obecnie bardzo polarnym rozwiązaniem, które niesie ze sobą szereg korzyści. Czy tendencja  
ta zostanie utrzymana w przyszłości?

Na czym polega psychoterapia online?
Psychoterapia online polega na komunikowaniu się z psychologiem bądź psychoterapeutą z wykorzystaniem narzędzi 
komunikacyjnych takich jak rozmowy wideo, czaty, wiadomości e-mail. Terapia może odbywać się w czasie rzeczywistym 
lub w formie asynchronicznej, to znaczy udzielenie odpowiedzi następuje po jakimś czasie.

Korzyści płynące z terapii w formie online: 

Dostęp z dowolnego miejsca 
Ogromnym plusem psychoterapii online jest możliwość odbycia spotkania z dowolnego miejsca. Jedyne co jest nam 
potrzebne to stabilne łącze internetowe oraz spokojne, odosobnione miejsce.

macierzyństwo
dziś i jutro

Czy psychoterapia online  
to tylko tymczasowe rozwiązanie  
będące odpowiedzią na pandemie. 



Dzięki temu rozwiązaniu na psychoterapię mogą uczęszczać osoby, które do tej pory miały do niej utrudniony dostęp. 
Są to osoby posiadające ograniczony dostęp do specjalistów, między innymi ze względu na zamieszkiwanie w niewielkiej 
miejscowości, bądź też musiałyby bardzo długo czekać na wizytę. Gdy odbywamy spotkanie ze specjalistą w sferze 
online nie ma znaczenia gdzie się on fizycznie znajduje, dlatego też możemy umówić się do terapeuty nawet z najbardziej 
odległego miasta. Wizyty online są również korzystne dla osób zamieszkujących za granicą. Co prawda często mają one 
dostęp do terapeutów w miejscu zamieszkania, jednak w czasie sesji łatwiej jest im rozmawiać w ojczystym języku.  
Zaletą rozmowy z polskim psychologiem bądź psychoterapeutą jest też jego znajomość naszych naleciałości 
kulturowych, sposobu myślenia czy też wychowania.

Komfort
Uczęszczanie na terapię w zaciszu własnego domu sprawia, że znajdujemy się w znanym nam, przyjaznym środowisku, 
a to wpływa pozytywnie na nasze poczucie bezpieczeństwa. Pomaga to również w otwartym mówieniu o naszych 
uczuciach i przemyśleniach. 

Ważnym jest jednak, aby miejsce w którym łączymy się z terapeutą było komfortowe, intymne. Należy się również 
upewnić, że nikt nie będzie nam przeszkadzał.

Zaufanie
Osiągnięty komfort sprzyja budowie zaufania między pacjentem a terapeutą, a to jest niezwykle ważne w powodzeniu 
terapii.

Oszczędność czasu
Korzystając z terapii online nie trzeba tracić czasu na dojazdy, łatwiej wybrać dogodny termin terapii, a wzięcie  
w niej udziału nie wymaga już tak trudnej logistyki związanej z licznymi obowiązkami. 

Łatwiej podjąć decyzję o rozpoczęciu terapii
Co prawda, w dzisiejszych czasach uczęszczanie na psychoterapie jest tak samo normalne jak pójście do lekarza, 
jednak u wielu osób wciąż wiąże się ze wstydem i obawą „co ludzie powiedzą”. Jest to najbardziej widoczne w małych 
miejscowościach, gdzie wszyscy wszystkich znają. Odbywanie terapii online eliminuje obawę przed negatywną oceną 
znajomych czy sąsiadów. 

Różne formy terapii
Terapia online nie musi odbywać się w formie wideorozmowy. Jeśli z jakiś powodów nie chcesz rozmawiać  
z psychoterapeutą twarzą w twarz możesz odbyć sesje terapeutyczną w inny wybrany sposób: w formie audio  
lub wiadomości tekstowej za pomocą wybranego komunikatora. Wszystko zależy od Ciebie.

Elastyczność
Pacjenci, którzy muszą być mobilni i dużo podróżują mogą połączyć psychoterapię z innymi zobowiązaniami.  
Bez możliwości odbycia sesji online musieliby albo często zmieniać terapeutów, albo całkowicie zrezygnować z terapii.

Biorąc pod uwagę szereg korzyści płynących z odbywania psychoterapii w formie online bardzo możliwym jest,  
że w dalszym ciągu będzie się ona cieszyć dużą popularnością. To czy ktoś z niej skorzysta będzie zależało od 
indywidualnych preferencji, rodzaju zaburzenia, na które cierpi dana osoba oraz typu terapii. Należy zwrócić uwagę,  
że w leczeniu niektórych chorób natury psychologicznej spotkania z terapeutą twarzą w twarz, w tym samym miejscu  
i czasie są niezbędne. W tym miejscu za przykład może posłużyć terapia zaburzeń lękowych, w której wykonywane  
są eksperymenty mające na celu nauczenie pacjenta radzenia sobie z traumą. 


