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Program terapeutyczny dotyczy takich zaburzeń emocjonalnych (lękowych i nastroju), jak:
- zaburzenie paniczne z objawami lub bez objawów agorafobii; 
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- fobia społeczna; 
- zaburzenie lękowe uogólnione; 
- zaburzenie stresowe pourazowe; 
- zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne;
- depresja. 

Opracowano go także z myślą o blisko powiązanych problemach, takich jak:
- hipochondria; 
- doświadczanie dysocjacji (poczucie nierealności); 
- nadużywanie alkoholu lub środków odurzających wynikające z przeżywania silnego afektu negatywnego, na przykład lęku lub depresji. 

Program terapeutyczny pomaga kształtować następujące umiejętności:
- uważną świadomość emocji, czyli obdarzanie uwagą własnych przeżyć emocjonalnych, powstrzymanie się od oceniania i koncentrację
na teraźniejszości; 
- podważanie automatycznych myśli związanych z zagrożeniami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz elastyczność poznawczą;
- rozpoznawanie i modyfikację problemowych tendencji do działania pod wpływem emocji, czyli zachowań emocjonalnych;
- zwiększanie świadomości doznań fizycznych i tolerancji dla nich poprzez ekspozycję interoceptywną.

 

 

Dr David H. Barlow – psycholog, psychiatra, wiodący ekspert w dziedzinie poznawczo-behawioralnej terapii lęku i powiązanych zaburzeń
emocjonalnych. Jest założycielem Phobia and Anxiety Disorders Clinic na University at Albany, w której opracowano i przetestowano
wiele jego protokołów klinicznych, a także światowej sławy Center for Anxiety and Related Disorders na Boston University. Jest
redaktorem serii podręczników terapeuty i poradników pacjenta Treatments That Work, a także podręcznika The Oxford handbook of
clinical psychology. Doktor Barlow opublikował przeszło 600 artykułów i rozdziałów w książkach, a także ponad 80 książek i
podręczników klinicznych, głównie poświęconych charakterystyce i terapii zaburzeń emocjonalnych oraz metodologii badań klinicznych.

 

Dr Todd J. Farchione – profesor nadzwyczajny Department of Psychological and Brain Sciences #℣佐⌡⌀䌀攀渀琀攀爀 昀漀爀 䄀渀砀椀攀琀礀 愀渀搀 刀攀氀愀琀攀搀
Disorders#℣䍐⌡⌀ 䈀漀猀琀漀渀 唀渀椀瘀攀爀猀椀琀礀⸀ 圀 猀眀漀椀挀栀 戀愀搀愀渀椀愀挀栀 猀欀甀瀀椀愀 猀椁ᤀ 渀愀  charakterystyce, diagnozie i terapii zaburzeń lękowych, zaburzeń
nastroju i zaburzeń z nimi związanych. Opublikował ponad 60 artykułów i rozdziałów w książkach o tej tematyce.

 

Dr Shannon Sauer-Zavala – adiunkt naukowy Department of Psychology Boston University, a także dyrektor Unified Protocol Training
Institute. W swoich badaniach skupia się na identyfikacji czynników podtrzymujących objawy w szerokim spektrum zaburzeń
psychicznych i wykorzystaniu tych informacji do optymalizacji terapii popularnych zaburzeń współistniejących. Doktor Sauer-Zavala
opublikowała ponad 60 prac z tej dziedziny, a jej badania finansuje obecnie National Institute of Mental Health.

Dr Heather Murray-Latin – adiunkt naukowy Department of Psychological and Brain Sciences Boston University.

Dr Jacqueline R. Bullis – wykładowca Department of Psychiatry Harvard Medical School, prowadzi też badania kliniczne na oddziale
zaburzeń depresyjnych i lękowych McLean Hospital. Ukończyła studia doktoranckie z zakresu psychologii klinicznej na Boston
University.

Dr Kristen K. Ellard – wykłada psychologię w Harvard Medical School, pracuje też jako psycholog oraz prowadzi badania kliniczne na
oddziale psychiatrycznym #℣佐⌡⌀眀 挀攀渀琀爀甀洀 椀渀渀漀眀愀挀礀樀渀攀樀 琀攀爀愀瀀椀椀 稀愀戀甀爀稀攀渀椀愀 愀昀攀欀琀礀眀渀攀最漀 搀眀甀戀椀攀最甀渀漀眀攀最漀⌡⍃倣℣ i na oddziale terapii
neurologicznej Massachusetts General Hospital.

Dr Kate H. Bentley – pracownik naukowy i badawczy Massachusetts General Hospital i Harvard Medical School. Ukończyła studia
doktoranckie z zakresu psychologii klinicznej na Boston University.

Dr Hannah T. Boettcher – doktorantka w VA Medical Center w Lexington #℣佐⌡⌀眀 猀琀愀渀椀攀 䬀攀渀琀甀挀欀礀⌡⍃倣℣. Ukończyła studia doktoranckie z zakresu
psychologii klinicznej na Boston University.
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Dr Clair Cassiello-Robbins – ukończyła studia doktoranckie z zakresu psychologii klinicznej na Boston University.

W tekście niefortunnie użyto kalki językowej „wywiad motywujący" (dla ang. motivational interviewing) zamiast „dialog motywujący".
Terminologia zostanie zmieniona przy dodruku.
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