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Anomalie self u osób w grupie psychometrycznego ryzyka psychozy – znaczenie
doświadczeń traumatycznych oraz zniekształceń poznawczych.
Anomalie self, czyli nieprawidłowości w subiektywnym doświadczaniu samego siebie i
świata zewnętrznego, uważane są za kluczową cechę zaburzeń psychotycznych, a przez część
badaczy także za podłoże rozwoju objawów psychotycznych. Badania prospektywne
wskazują, że anomalie self przewidują nadejście psychozy w grupach osób o klinicznym
wysokim ryzyku jej rozwoju. Co więcej, zjawiska te są obecne nie tylko wśród osób z
klinicznym ryzykiem lub diagnozą zaburzeń psychotycznych, ale także u osób zdrowych,
charakteryzujących się wysoką częstotliwością doświadczeń quasi-psychotycznych. Mimo
znaczenia anomalii self dla konceptualizacji psychozy, nadal niewiele wiadomo na temat
mechanizmów leżących u ich podłoża. W trakcie seminarium zaprezentowane zostaną wyniki
badania testującego znaczenie zniekształceń poznawczych i doświadczeń traumatycznych dla
anomalii self w grupie psychometrycznego ryzyka psychozy (tj. u osób o wysokiej
częstotliwości doświadczeń quasi-psychotycznych). Przedstawione będą także założenia
kolejnego badania anomalii self.

Self-disturbances in individuals at psychometric risk of psychosis - importance of
traumatic-life experiences and cognitive biases.
Self-disturbances, i.e. anomalies in subjective experiencing of self and the outside world, are
considered a core feature of psychotic disorders, and by some researchers also the basis for
the development of psychotic symptoms. Prospective studies indicate that self-disturbances
predict the onset of psychotic disorders in clinical high risk groups. Moreover, these
phenomena are present not only in individuals with clinical psychosis risk or with diagnosis
of psychotic disorders, but also in healthy people who are characterized by a high frequency
of psychotic-like experiences. Despite their importance to the conceptualization of psychosis,
still little is known about the underlying mechanisms. The seminar will present the results of a
study testing the significance of cognitive biases and traumatic experiences for selfdisturbances in individuals at psychometric risk of psychosis (high frequency of psychotic-

like experiences). The assumptions of the next study on self-disturbances will also be
presented.

