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Zakres pomocy psychologicznej w jednostce wojskowej

Zakres pomocy psychologicznej w jednostce wojskowej obejmuje:
• konsultacje/porady psychologiczne,
• interwencj■ kryzysow■,
• terapi■ krótkoterminow■.

Osoby uprawnione do korzystania z bezp■atnych us■ug psychologicznych w jednostce wojskowej

Osobami uprawnionymi do korzystania z bezp■atnych us■ug psychologa jednostki wojskowej s■
■o■nierze, pracownicy Resortu Obrony Narodowej, weterani i weterani poszkodowani,
poszkodowani w zwi■zku ze s■u■b■ lub prac■ oraz najbli■si cz■onkowie rodzin tych osób, a
tak■e najbli■si cz■onkowie rodzin ■o■nierzy i pracowników Resortu Obrony Narodowej zmar■ych
w zwi■zku ze s■u■b■ lub prac■ [Decyzja Nr 145/MON z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie
dzia■alno■ci psychologicznej w resorcie obrony narodowej].

Kiedy warto i■■ do psychologa?
· Zdarza si■, ■e masz poczucie, ■e co■ jest nie tak w Twoim ■yciu.
· My■lisz o tym, ■e Twoje ■ycie traci sens.
· Na nic nie masz si■y i nic ciebie nie cieszy.
· Zauwa■asz w sobie zmiany, które Ci■ niepokoj■, np. nie radzisz sobie z negatywnymi emocjami

lub stresem, masz d■ugotrwale obni■ony nastrój, cz■sto odczuwasz l■k, ■le sypiasz.
· Chcia■by■ dokona■ zmian, ale nie wiesz dok■adnie, na czym mia■aby polega■.
· Wiesz, ■e jest jaki■ problem, ale nie potrafisz go dok■adnie zdefiniowa■.

· Nie jeste■ w stanie pracowa■.
· Czujesz, ■e ze swoim problemem nie jeste■ w stanie poradzi■ sobie sam, wsparcie i rady bliskich

nie wystarczaj■, a dotychczasowe sposoby radzenia sobie zawiod■y.
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· Nie mo■esz poradzi■ sobie z trudn■ sytuacj■ ■yciow■, np. rozstaniem z partnerem, utrat■ pracy,

■mierci■ bliskiej osoby.
· Masz k■opoty w relacji z partnerem, rodzicem, dzieckiem lub pracodawc■ i nie wiesz, jak mo■esz
je rozwi■za■.
· Szukasz porady lub terapii seksuologicznej – wybierz psychologa specjalizuj■cego si■ w

seksuologii. Nadu■ywasz alkoholu lub substancji psychoaktywnych – psycholog pomo■e wybra■ Ci
najlepsze formy pomocy, np. skieruje do terapeuty uzale■nie■.
W zwi■zku z kodeksem etyczno-zawodowym psychologa obowi■zuje przestrzeganie tajemnicy
zawodowej. Ujawnienie wiadomo■ci obj■tych tajemnic■ zawodow■ tj. przekazanych w ramach
konsultacji mo■e nast■pi■ jedynie wtedy, gdy powa■nie zagro■one jest bezpiecze■stwo osoby
konsultowanej lub innych i odbywa si■ zawsze za wiedz■ tej osoby.
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