
Zaburzenia lękowe 



LĘK 

• jedna z najczęściej przeżywanych emocji  

• Doznają go zarówno ludzie zdrowi,                              

jak i cierpiący na różne zaburzenia (w tym 

zaburzenia lękowe).  

 stan emocjonalny o przykrym dla jednostki 

zabarwieniu, charakteryzujący się odczuwaniem 

nieuzasadnionych obaw czy uczucia 

zagrożenia, cechuje się różnym nasileniem          

i czasem trwania.  



• Jeżeli stopień jego nasilenia mieści się w 

granicach dopuszczających możliwości 

adaptacyjne można mówić o lęku fizjologicznym, 

który może pełnić funkcje pozytywne 

(sygnalizujące, mobilizujące), 

• kiedy przekracza możliwości adaptacyjne pełni 

głównie funkcje destrukcyjne.  

 

W podejściu klinicznym lęk traktuje się jako zespół 

objawów zawierających składniki psychiczne, 

wegetatywne i behawioralne.  





• Każdy człowiek doświadcza od czasu do czasu 

uczucia lęku.  

• W zaburzeniach lękowych uczucie to towarzyszy mu 

przez cały czas lub przynajmniej pojawia się, kiedy 

chory stara się wyciszyć lub w jakiś inny sposób 

kontrolować objawy lęku.  

• Dla niektórych ludzi zaburzenia lękowe mogą stać 

się tak bardzo przytłaczające, że zaczną oni 

odczuwać trudności w funkcjonowaniu w domu, 

pracy lub szkole.  

• Zaburzenia lękowe są najczęściej występującą 

formą choroby psychicznej. 





Objawy poczucia lęku 

1. Objawy psychiczne:  

• uczucie napięcia 

• skrępowania 

• zagrożenia  

• oczekiwanie na przykre wydarzenia 

• niemożność odprężenia się 

• zawężenie pola spostrzegania 

• zaburzenia koncentracji uwagi 



2. Objawy wegetatywno- somatyczne: 
 

• Tachycardia 

• wzrost ciśnienia tętniczego 

• rzadziej nagły spadek ciśnienia tętniczego 

• wzrost napięcia mięśniowego 

• rozszerzenia źrenic 

• zwiększone wydzielanie potu 

• zmniejszenie wydzielania śliny 

• zbledniecie skóry twarzy 

• częste oddawanie moczu, biegunki 

• zawroty głowy, uczucie lekkości w głowie  

• utrata łaknienia 

• zaburzenia snu 

• obniżenie libido 



3. Objawy behawioralne manifestują się  

   (w zależności od nasilenia lęku)  

niepokój manipulacyjny 

częste zmiany pozycji  

niepokój ruchowy 

potrzeba chodzenia 

podniecenie ruchowe 

                                             (rzadziej zahamowania) 



Rodzaje zaburzeń lękowych 
 Agorafobia 

 Fobia społeczna 

 Fobia prosta 

 Zespół paniki 

 Zespół lęku uogólnionego 

 Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne 



Fobia prosta 

 irracjonalne lęki przed pojedynczymi przedmiotami         

czy też grupami przedmiotów.  

 W fobiach lęk występuje zarówno czasie rzeczywistego 

spotkania osoby z danym przedmiotem,                             

jak i wtedy, gdy osoba myśli                                          

o danym przedmiocie czy też                               

spodziewa się, iż go spotka,                                 

zobaczy. 



Agorafobia 

 Charakteryzuje się irracjonalnym strachem przed 

opuszczeniem własnego domu i jego 

bezpośredniego otoczenia.  

Objawia się lękiem przed:  

 byciem pozostawionym samemu sobie 

 znalezieniem się w takiej sytuacji w miejscu 

publicznym, z którego wyjście może być niemożliwe 

bądź kłopotliwe i/lub gdzie nie będzie można szybko 

uzyskać pomocy w wypadku jakichś zatrważających, 

niespodziewanych wydarzeń 



 Chorobę często poprzedzają, a później jej 
towarzyszą, różne formy napadów paniki. 

 Agorafobia jest chorobą polegającą na unikaniu 
wszelkich działań, szczególnie w samotności, co do 
których osoba obawia się ośmieszenia i/lub w 
których nie będzie mogła liczyć na żadną pomoc 
lub wsparcie w przypadku wystąpienia paniki lub 
objawów podobnych do paniki.  

 Tego typu lęki ograniczają świat chorych.  

 Unikają oni miejsc publicznych i znalezienia się w 
pojedynkę na otwartej przestrzeni.  

 W wyniku tego ich funkcjonowanie i życie ulega 
poważnym zaburzeniom. 



DSM-V wyróżnia: 

 

 Agorafobia bez zespołu paniki 

 Zespół paniki 

 Zespół paniki z agorafobią 

 



 Aby zakwalifikować chorobą do zespołu paniki 

lub zespołu paniki z agorafobia należy stwierdzić, 

że występują u chorego: nawracające 

niespodziewane napadu lęku; w przypadku 

przynajmniej jednego z ataków w ciągu miesiąca 

lub dłużej występuje co najmniej jeden z 

następujących symptomów: obawa przed 

ponownym pojawieniem się ataku (lęk 

antycypacyjny), obawa przed następstwami 

ataku, zauważalna zmiana zachowania będąca 

wynikiem napadu lęków. 



 Zespół paniki jest związany z wystąpieniem w 

trakcie ataku lęku przynajmniej czterech objawów 

towarzyszących z: palpitacje, uczucie kołatania 

serca, lub przyśpieszenie akcji serca; bóle w 

klatce piersiowej; duszności; uczucie osłabienia 

lub zawroty głowy; uczucie nierealności 

otaczającego świata lub poczucie obcości; 

parestezje;  fale gorąca lub zimna; pocenie się; 

drżenie; nudności lub ucisk w żołądku; strach 

przed śmiercią; strach przed szaleństwem lub 

utratą kontroli nad sobą. 



Fobia społeczna 

 Ludzie przejawiający fobię społeczną boją się i 

unikają sytuacji, w której mogliby być narażeni na 

ocenę ze strony innych osób. Lękają się, że 

mogą zostać zawstydzeni  lub upokorzeni, wobec 

czego unikają publicznych wystąpień. 



Zespół paniki 

 Chory doświadcza powtarzających się, 

nieprzewidywalnych ataków lęku. 



Zespół lęku uogólnionego 

 Charakteryzuje się ciągłym fizjologicznym 

wzbudzeniem (somatyczne objawy lęku) 

spowodowane stale przeżywanym niepokojem, 

jednak bez pierwotnych zespołów objawowych w 

postaci fobii, obsesji czy czynności natrętnych 

(kompulsji). 



Zaburzenie obsesyjno - kompulsyjne 

nerwica natręctw; zespół anankastyczny 
 

Zaburzenie psychiczne z grupy zaburzeń 

lękowych charakteryzujące się występowaniem 

objawów w postaci obsesji (myśli natrętnych) 

lub/i kompulsji (czynności natrętnych).  
 



Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne 

Obsesje  

• to nawracające, uporczywe myśli, wyobrażenia lub 

impulsy, które wdzierają się do świadomości wbrew 

woli chorego 

• odczuwane są jako natrętne, przeszkadzające,  

bezsensowne, niewłaściwe, budzą lęk.  

• Chory uświadamia je sobie jako własne, próbuje je 

zignorować lub pozbyć się ich, niejednokrotnie za 

pomocą innych myśli lub działań.   

• Myśli te mogą powodować cierpienie,                                 

nie można nad nimi zapanować.   

• Trwają co najmniej godzinę dziennie. 



Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne 

Kompulsje  
• to powtarzające się, niecelowe formy zachowania lub 

czynności psychiczne, które ujawniają się wbrew woli 

chorego i realizowane są w sposób stereotypowy 

• występują często jako odpowiedź na pojawiające się 

obsesje 

• Celem ich jest zmniejszenie lęku lub zapobieżenie 

określonej sytuacji, choć z obiektywnego punktu 

widzenia nie mogą one pełnić takiej roli albo też są 

przesadne w stosunku do potrzeb.  



Najczęściej pojawiające się myśli natrętne:  

• obawy związane z brudem i zarazkami, możliwością 
zachorowania, zakażenia, powiązane z zachowaniami typu 
unikania  

• obawa przed zrobieniem komuś krzywdy, np. zranieniem  

• obawa, że coś strasznego może się przytrafić bliskim 
osobom   

• potrzeba porządku i symetrii  

• myśli natrętne o charakterze seksualnym, dotyczące 
obiektów religijnych, często bluźniercze  

• obawa przed niewłaściwym zachowaniem  

 

U mężczyzn częściej pojawiają się obsesje o charakterze 
seksualnym oraz dotyczące porządku i symetrii 

U kobiet - dotyczące brudu oraz o charakterze agresywnym  



Kompulsje 

Większość zachowań kompulsyjnych posiada 
cechy jawnego bądź utajonego rytuału, czyli 
działania o wyraźnym początku oraz końcu,          
które odbywa się zgodnie ze sztywnym wzorcem  
i w ustalonej kolejności. 

Najczęściej występujące czynności natrętne to: 
przymus ciągłego sprawdzania, powtarzanie 
czynności oraz mycie rąk.  

W zespole natręctw nie obserwuje się przymus 
wykonywania czynności mogących sprawiać 
przyjemność np. picie alkoholu czy objadanie się.  



Aby stwierdzić zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne wg 

DSM-IV, trzeba rozpoznać obsesje trwające min. 

godzinę dziennie i kompulsje. Obsesje i kompulsje 

muszą występować w stopniu nadmiernym i być 

bezsensowne. ZOK ma często przebieg chroniczny i 

w znacznym stopniu wpływa na normalną, codzienną 

aktywność zawodową lub szkolną, funkcjonowanie w 

społeczeństwie oraz relacje z innymi ludźmi, znacznie 

pogarsza ogólne funkcjonowanie chorego. Przesadny 

perfekcjonizm u niektórych chorych, stanowi czynnik 

ryzyka popełnienia samobójstwa. Częstym objawem 

towarzyszącym ZOK jest depresja. 



W 50% przypadków pierwsze symptomy ZOK 

pojawiają się w wieku 15 lat, a w wieku 25 lat 

ponad połowa chorych ma już objawy łatwe do 

zaobserwowania. Choroba występuje u ok. 2,5% 

populacji. W 25% przypadków przyjmuje jedynie 

postać obsesji. Zaburzenie to jest często 

ukrywane, chorzy boją się przyznać do myślenia 

lub działania w sposób, którego nie są w stanie 

kontrolować. 



Chorzy zaczynają wykonywać rytuały średnio na 4-6 miesięcy wcześniej, 

zanim bliscy zauważą objawy, a otoczenie jeszcze dłużej pozostaje 

nieświadome istnienia choroby, ponieważ poza domem chory jest w 

stanie w większym stopniu tłumić objawy.  

Konsekwencją jest zazwyczaj nasilenie się dolegliwości w domu.  

W miarę rozwoju choroby osoba nie jest już w stanie kontrolować swoich 

zachowań w miejscach publicznych i zaburzenie ujawnia się w pełni.  

Charakterystyczną cechą zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego, 

zwłaszcza u dzieci i  młodzieży, ale również często spotykaną w 

przypadku dorosłych pacjentów, jest tendencja do wciągania w 

natręctwa najbliższych członków rodziny, którzy niejednokrotnie stają 

się istotną częścią rytuałów.  

U każdego pacjenta występuje indywidualny i niepowtarzalny zestaw 

objawów co świadczy o tym,  że obraz chorobowy powstaje na podłożu 

pewnych nieprawidłowości neurobiologicznych, ale jest w dużej mierze 

zdeterminowany przez osobiste doświadczenia chorego.  



Objawy 
Najczęściej występujące grupy objawów dotyczą: 

 nadmiernie częstego mycia się 

 poczucia życia w grzechu, wątpienia 

 kontrolowania, ciągłego sprawdzania 

 ciągłego liczenia, organizowania czynności 

 przymusowego zbierania rzeczy 

 



Zespół Stresu Pourazowego 

Zespół Stresu Pourazowego (Post Traumatic Stress Disorder - PTSD) 

to zespół specyficznych symptomów, które mogą pojawić się u ludzi ,po 

przeżyciu ekstremalnego traumatycznego zdarzenia. Został wprowadzony 

do klasyfikacji zaburzeń psychicznych DSM 4 w 1980 r. W klasyfikacji ICD 

10 to zaburzenie oznaczone F43 i nazwane „ostra reakcja na stres i 

zaburzenie stresowe pourazowe”. 

Stres traumatyczny powoduje silne reakcje dezorganizacji u osób 

osłabionych, wyczerpanych, z objawami dysfunkcjonalności OUN. 
 

Zdarzenie traumatyczne (uraz) wiąże się z zagrożeniem życia lub fizycznej 

integralności własnej osoby, albo innych osób. Wywołuje ono reakcje 

intensywnego strachu, poczucia bezradności bądź koszmaru. Człowiek 

może doświadczyć takiego urazu bezpośrednio, ale może też być jego 

świadkiem.  

W aktualnych badaniach rozpowszechnienie PTSD w populacji ogólnej 

ocenia się na od 5% do 10%.Jest to jedno z częstszych zaburzeń 

psychiatrycznych. 



Zespół Stresu Pourazowego 
Do reakcji na traumatyczne wydarzenie należą: związane z 
nim natrętne myśli i obrazy, poczucie otępienia i obojętności 
wobec zdarzeń aktualnych, nadwrażliwość lub unikanie tego, 
co mogłoby przypominać o traumatycznym wydarzeniu. 
Każde z tych zjawisk lub ich kombinacja może mieć 
znaczący wpływ na normalne psychospołeczne 
funkcjonowanie jednostki. 
 
Przykłady traumatycznych zdarzeń to: przemoc fizyczna i 
seksualna, klęski żywiołowe, katastrofy techniczne, 
terroryzm, działania wojenne, uwiezienie w obozie 
koncentracyjnym, ale również nagła, niespodziewana śmierć 
bliskiej osoby z przyczyn naturalnych, oraz diagnoza choroby 
zagrażającej życiu. 



Zespół Stresu Pourazowego 
Natrętne, niechciane wspomnienia związane z urazem są 
doświadczeniem, które powoduje głęboki niepokój, mogący 
przybrać formę ciągłych rozmyślań, powracających 
obrazów lub koszmarów sennych. Jednak ten proces może 
w pierwszej chwili służyć modyfikacji uczuć związanych z 
urazem i sprzyjać zwiększaniu się tolerancji na 
wstrząsające wspomnienia. Unikanie sytuacji, myśli lub 
uczuć symbolizujących wydarzenie może być również 
paraliżujące; nie pozwala osobie w pełni przepracować 
przeszkadzających myśli i uczuć. Choć początkowo takie 
unikanie chroni przed przytłaczającą naturą wydarzenia, w 
dłuższej perspektywie utrudnia odzyskanie równowagi. 
Utrzymujące się objawy zwiększonego pobudzenia 
zaburzają rytm snu, utrudniając zaśnięcie lub powodując 
przedwczesne budzenie się. Taka osoba częściej reaguje 
irytacją, ma trudności z koncentracją i problemy z dłuższym 
skupieniem się na jednej czynności.  



Zespół Stresu Pourazowego 
Będzie również nadmiernie podejrzliwa wobec 
otoczenia, może uważnie je obserwować, łatwo ulegać 
niepokojowi, pozostając stale w gotowości do działania. 
Nadmierne pobudzenie jest silnie powiązane z 
natrętnymi wspomnieniami i myślami o traumatycznym 
wydarzeniu.  
Większość ludzi, którzy doświadczyli traumatycznej 
reakcji stresowej, powraca do równowagi w ciągu 4 
tygodni. Niektórzy jednak nie potrafią zintegrować 
swoich doświadczeń i u takich osób związane z PTSD 
charakterystyczne reakcje natręctw, unikania i 
nadmiernego pobudzenia nie ustępują. Symptomy te 
mogą utrudniać codzienne funkcjonowanie. Aby można 
było postawić diagnozę zespołu stresu pourazowego, 
objawy muszą się utrzymywać przez 4 tygodnie, a także 
wystąpić dopiero po traumatycznym wydarzeniu. Należy 
pamiętać, że PTSD może być opóźniony – wówczas 
objawy pojawiają się dopiero w jakiś czas po zdarzeniu, 
jako wynik doznanego urazu lub samoistnie.  



Kryteria zespołu stresu pourazowego 

według DSM IV 
Aby postawić diagnozę konieczne jest występowanie przez okres 

przynajmniej miesiąca: 

1. Ekspozycji na stresującą sytuację wywołującą poważny uraz 

psychiczny (traumę) lub zagrożenie stresem, zagrożenie życia 

własnego lub innych osób oraz poczucie silnego lęku, bezsilności 

lub przerażenia (u dzieci może to być zaburzone zachowanie); 

2. Uporczywego doświadczania na nowo urazu psychicznego, co 

objawia się poprzez: 

a- nawracające i uporczywe wspomnienia, 

b- nawracające i niepokojące sny na temat urazu psychicznego, 

c- nagłe zachowania lub uczucia wskazujące jakby nawracanie 

traumatycznego wydarzenia, 

d- intensywny lęk pojawiający się pod wpływem bodźców 

(zewn./wew..), które symbolizują lub przypominają zdarzenie; 

 



Kryteria zespołu stresu pourazowego 

według DSM IV 
3. Uporczywego unikania bodźców związanych z urazem lub zmniejszenia 
ogólnej wrażliwości na bodźce pochodzące z otoczenia, co wyraża się 
przynajmniej na 3 z podanych sposobów: 
a- usiłowanie unikania uczuć i myśli związanych z urazem,  
b- usiłowanie unikania czynności, miejsc i osób wywołujących 
wspomnienia, 
c- niemożność przypomnienia sobie ważnych okoliczności związanych z 
urazem, 
d- znaczne obniżenie zainteresowania ważnymi codziennymi zajęciami, 
e- uczucie oddalenia lub wyobcowania w stosunku do innych, 
f- ograniczenie zakresu uczuć, 
g- poczucie braku perspektyw; 
4. Przynajmniej dwóch uporczywych objawów wskazujących na 
podwyższony poziom wzbudzenia układu nerwowego: 
a- trudności z zasypianiem i utrzymaniem snu, 
b- nerwowość lub skłonność do wybuchów gniewu, 
c- trudności z koncentracją, 
d- nadmierna czujność, 
e- przestraszony wyraz twarzy. 
 
 



Objawy drugorzędne 
Oprócz wymienionych kryteriów diagnostycznych, 
objętych klasyfikacją DSM IV, u osób z klasycznym 
zespołem stresu pourazowego zaobserwowano też inne 
objawy. W DSM IV sklasyfikowano je jako „cechy 
współwystępujące”.  

Należy do nich „poczucie winy ocalonego”, kiedy 
jednostka obwinia się o to, że przeżyła, często kosztem 
innych. To obezwładniające poczucie winy jest zwykle 
dostrzegalne natychmiast po zdarzeniu.  

Inne objawy mogą występować w różnym czasie i 
często służą zamaskowaniu głównych cech PTSD.  

Te dodatkowe objawy są bardzo ważne dla 
rozpoznania i zrozumienia zachowań pourazowych, 
zarówno w domu, jak i w miejscu pracy. 



Najczęściej występujące drugorzędne objawy to:  

 
 depresja [uczucie braku energii lub spowolnienia, częsty płacz wszechogarniający 

smutek],  

 niepokój [ogólne zaniepokojenie, napady paniki, uczucie napięcia, nerwowość, 

drażliwość, uczucie strachu],  

 „przeczucie śmierci” lub lęk przed śmiercią,  

 zachowania impulsywne [nagłe wyjazdy w nieznanym kierunku, niewyjaśnione 

nieobecności w pracy, zmiany stylu życia/miejsca zamieszkania],  

 nadużywanie substancji psychoaktywnych, narkotyków i alkoholu,  

 somatyzacja/napięcie [U osób cierpiących na PTSD obserwuje się całą gamę 

objawów fizycznych m.in.: poczucie wyczerpania, osłabienie, nadmierne napięcie, 

bóle głowy, bóle mięśniowe, objawy alergiczne, choroba wrzodowa, zapalenie 

okrężnicy, nadwrażliwość żołądka, objawy ze strony układu oddechowego lub układu 

krążenia, hipochondria.],  

 zmiana poczucia czasu [wrażenie przyspieszenia lub zwolnienia biegu czasu, 

niepewność co do kolejności wydarzeń, wydarzenia mające miejsce po urazie, 

pamięta się jako poprzedzające go i postrzega jako ostrzeżenia przed mającym 

nastąpić zdarzeniem, wrażenie występowania proroczych snów lub posiadania 

umiejętności parapsychicznych] 

 oraz zmiany charakteru [przesadne przyjmowanie postawy obronnej, sztywność lub 

słabość postawy obronnej w sytuacji stresu, wrogość, wycofanie wobec wyzwań, 

negatywne zmiany osobowości oraz sposobu radzenia sobie z konsekwencjami 

własnych działań].  



Pozostałe objawy zespołu stresu pourazowego obejmują: ogólne 
problemy przystosowawcze, długotrwałe problemy w interakcjach, 
zaburzenia seksualne, uczucie nieufności, poczucie zdrady, 
wrażenie bycia kozłem ofiarnym oraz negatywny obraz samego 
siebie. Objawy drugorzędne występują u pewnego odsetka osób 
cierpiących na zespół stresu pourazowego, niekiedy również przy 
braku symptomów podstawowych. Jednak, aby zdiagnozować ten 
zespół, nie jest konieczne występowanie objawów drugorzędnych. 
 
Warto jeszcze wspomnieć o zjawisku jakim jest wiktymizacja. To 
stałe myślenie o sobie w kategoriach ofiary, nietolerancji dla 
własnych słabości, obwinianie siebie i wreszcie nieuchronne 
przyjęcie tożsamości ofiary.  



Jakie mogą być skutki po przeżyciu 

ekstremalnych sytuacji? 
Psychologiczne skutki traumy znikają stopniowo. Niektóre osoby mają 
kilka lub krótko terminowo symptomy PTSD, inni mogą mieć problemy 
miesiącami, latami i mogą nie wyzdrowieć bez specjalistycznej 
pomocy: 
-delikatne i łagodne reakcje na sytuacje: pomimo, że niektóre osoby 
mogą 
wcale nie wykazywać jakichkolwiek następstw po urazie, bardziej 
powszechne jest pojawienie się kilku symptomów. Często znikają one 
szybko bez potrzeby leczenia; 
-ostre zaburzenia: są diagnozowane kiedy symptomy utrzymują się 
przez miesiąc. Jest to za wcześnie aby stwierdzić PTSD, ale wzrasta 
ryzyko jego pojawienia się; 
-ostre PTSD: symptomy utrzymują się dłużej niż miesiąc, poważnie 
wpływają na funkcjonowanie osoby; 
-chroniczne PTSD: symptomy utrzymują się dłużej niż 3 miesiące; 
-opóźnione PTSD: pomimo, że symptomy PTSD pojawiają się 
natychmiastowo po urazie (do kilku tygodni), mogą pojawić się również 
po kilku miesiącach, w rocznice od zdarzenia, nawet latach od 
traumatycznego wydarzenia.  



Leczenie 
 
Psychoterapia 
 
Farmakoterapia (np. Klomipramina czy Pozac 
w zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych) 
 
Psychochirurgia 
 
 
Bardzo ważne przy leczeniu jest wsparcie 
emocjonalne. 
 



Psychoterapia 
 Praca nad niepokojem: terapeuta będzie starał się nauczyć 
osobę radzenia sobie : 
a) trening relaksacyjny – uczy kontroli strachu i niepokoju przez 
systematyczne 
odprężenie głównych grup mięśni; 
b) prace nad oddechem – uczy powolnego oddychania dla 
zrelaksowania i 
uniknięcia hiperczujności oraz nieprzyjemnych objawów fizycznych 
(drżenie, palpitacje); 
c) myślenie pozytywne – nauka zastępowania negatywnych myśli 
pozytywnymi, aby móc stanąć na przeciw stresującego czynnika 
d) trening asertywności – uczy jak wyrażać swoje życzenia, opinie 
emocje bez 
alienacji od innych; 
e) zatrzymanie myśli – uczy w jaki sposób zatrzymać 
przygniatające, 
przeszkadzające myśli; 
 
 



 Terapia poznawcza - psychoterapia, która jest nastawiona na zmianę 
zaburzonych emocji i zachowania, poprzez zmianę sposobu, w jaki 
pacjent spostrzega ważne doświadczenia życiowe lub o nich myśli. W 
trakcie terapii poznawczej terapeuta pomaga zrozumieć i zmienić 
sposób myślenia o traumie i jej następstwach. Zadanie pacjenta polega 
na zrozumieniu w jaki sposób pewne myśli na temat zdarzenia 
traumatycznego wywołują stres i sprawiają, że symptomy przybierają na 
sile. 

 Terapia ekspozycyjna -Nadrzędnym celem jest zmniejszenie ilości 
lęków związanych ze wspomnieniami zdarzenia traumatycznego. 
Powtarzające się opowiadanie terapeucie o zdarzeniu traumatycznym 
umożliwia jednostce zdobycie umiejętności kontrolowania własnych 
myśli i uczuć związanych z traumą. Dzięki temu pacjent uczy się, że nie 
musi obawiać się swoich wspomnień. Dzięki pomocy terapeuty pacjent 
może zmienić sposób, w jaki reaguje na stresujące wspomnienia. Dzieje 
się tak ponieważ o stresujących wydarzeniach opowiada w miejscu, w 
którym czuje się bezpiecznie. 

 Terapia grupowa, rodzinna 



 W ZOK wykorzystuje się m.in. kombinację metod poznawczo-
behawioralnych, gdzie pacjent uczy się identyfikować czynności 
natrętne, zamiast się im poddawać. Nabiera umiejętności rozumienia, 
że jest chory na zaburzenie wywołujące określone myśli, a następnie 
zamiast ulegać związanej z tym czynności przymusowej - zajmuje się 
np. czynnością twórczą jak gra na instrumencie. Odwrócenie uwagi od 
czynności przymusowej z czasem pozwala pozbyć się uczucia 
konieczności lub je osłabić. 

 EMDR- odwrażliwianie za pomocą ruchu gałek ocznych i terapii 
przeprogramowującej – nieco kontrowersyjna terapia stosowana w 
leczeniu różnych zaburzeń lękowych, najczęściej w PTSD. Pacjent 
przypomina sobie dramatyczne wydarzenia, wywołujące problemy takie 
jak: koszmary, obsesyjne myśli, lęk, depresję czy problemy w 
kontaktach m/ludzkich. Utrzymuje obraz tych wspomnień w pamięci, 
gdy terapeuta zmusza go do szybkiego poruszania gałkami ocznymi 
przez 20-30 sek. Potem opowiada o wspomnieniach, myślach i 
uczuciach, jakie się pojawiły. Wg badań- mniej obciążająca 
emocjonalnie niż terapia przez ekspozycję. 




