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W dniu 17 lutego 2018 r. Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
zatwierdziła pierwszą Nowelizację Standardów diagnozy psychologicznej. Została ona zainspirowana
pracami Zespołu do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami działającego w Sekcji Diagnozy, który
zwrócił uwagę na ważne kwestie mające charakter
uniwersalny także w innych obszarach diagnostyki.
Znowelizowane Standardy diagnozy psychologicznej
(2018) zostały wzbogacone o dodatkowe komentarze, zastąpiono niektóre z pojęć bardziej trafnymi i
lepiej oddającymi znaczenie opisywanych problemów. Rozszerzone komentarze dotyczą m.in.: kompetencji psychologa (standard 1.3), rozumienia dobra osoby diagnozowanej (standard 1.5), superwizji
diagnostycznej (standard 1.9) oraz kontraktu
(standardy 1.11-1.12) w ramach Koniecznych warunków wstępnych w diagnozie psychologicznej.
Dokonano też uzupełnień w obszarze Planowania
procesu diagnostycznego (standard 2), Badania
(standard 3), Integracji danych (standard 4) oraz
Komunikowania efektów i dokumentowania procesu diagnozy (standard 5). Pełny tekst znowelizowanego dokumentu zmieszczony jest na stronie Sekcji
Diagnozy PTP.
Pierwotnie dokument Ogólnych standardów diagnozy psychologicznej został opracowany w 2014 r.
Od początku tworzenia standardów zakładano, iż
nie jest to dokument skończony, lecz będzie podlegał ewaluacji i uzupełnieniom w miarę postępu prac
nad wytycznymi szczegółowymi, tak, by coraz lepiej
zaspokajać potrzeby praktyki psychologicznej. Standardy ogólne dały początek pracom nad tworzeniem szczegółowych wytycznych do realizacji diagnozy w różnych obszarach praktyki psychologicznej. Do tej pory opracowano: Wskazówki realizacji
standardów ogólnych prowadzenia procesu diagno-

stycznego w sprawach osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce (2015), Standardy opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych
(2015), Wytyczne realizacji standardów ogólnych w
obszarze diagnostyki osób z niepełnosprawnościami
(2018) oraz Standardy diagnozy psychologicznej w
edukacji dla psychologów pracujących w Poradniach
Psychologiczno-Pedagogicznych (2018). Obecnie
nadal trwają prace nad tworzeniem wytycznych w
kolejnych obszarach praktyki psychologicznej.
Wszystkich zainteresowanych obszarem diagnozy
zachęcamy do zapoznania się z najnowszą wersją
standardów ogólnych, wskazówkami szczegółowymi, a przede wszystkim do stosowania ich w praktyce diagnostycznej.
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