
ZABURZENIA L KOWE

W zaburzeniach l kowych dochodzi do do wiadczenia l ku i strachu
w taki sposób, e emocje te, zamiast sygnalizowa pojawienie si
realnego niebezpiecze stwa, mobilizuj nieadekwatne do
sytuacji silne reakcje obronne, które staj si ród em cierpienia,
poczucia zagro enia, bezradno ci i ograniczenia aktywno ci w
ró nych sferach ycia.



Zaburzenia l kowe w postaci fobii:
• agorafobia (bez napadów paniki i z napadami paniki)
• fobie spo eczne
• specyficzne postaci fobii
• bli ej nieokre lone
Inne zaburzenia l kowe:
• k paniczny
• zaburzenia l kowe uogólnione
• zaburzenia depresyjne i l ki mieszane
• inne i bli ej nieokre lone
Zaburzenia obsesyjno- kompulsywne (nerwica natr ctw):
• z przewag  my li czy ruminacji natr tnych
• z przewag  czynno ci natr tnych
• mieszane, my li i czynno ci natr tne
Reakcje na ci ki stres i zaburzenia adaptacyjne:
• ostra reakcja na stres
• zaburzenia stresowe pourazowe
• zaburzenia adaptacyjne



Zaburzenia l kowe w postaci fobii

Ludzie cierpi cy na to zaburzenie od najm odszych lat, przez ca e
ycie boj si jaki przedmiotów, cech, sytuacji itd., mimo, i stopie

ich realnego zagro enia ycia lub zdrowia jest znikomy.

ki specyficzne w postaci fobii przejawiaj  si  albo w postaci l ku 
w chwili zetkni cia si  z danym przedmiotem lub w momencie 
unikania go. Osoby takie zdaja sobie jednocze nie spraw  z 
irracjonalno ci w asnych przekona . Ich l k po czony jest ze 
specyficznymi objawami somatycznymi i fizjologicznymi.



Wybrane rodzaje fobii:
• akrofobia- wysoko
• algofobia- ból
• arachnofobia- paj ki
• astrofobia- b yski, grzmot
• klaustrofobia- zamkni ta przestrze
• hipsofobia- g boko
• insektofobia- owady
• monofobia- samotno
• mysofobia- zarazki, brud
• nyktofobia- ciemno
• ochlofobia- t um
• pirofobia- ogie
• wenerofobia- choroby weneryczne
• ksenofobia- obcy ludzie



Fobia spo eczna
to znaczna obawa przed znalezieniem si w centrum uwagi innych
ludzi lub przed zachowaniem si w taki sposób, który spowoduje
uczucie kompromitacji, zawstydzenia i zak opotania. Sytuacje
dyskomfortowe to przebywanie w ma ych grupach spo ecznych (klasa,
przyj cie, spotkanie firmowe) oraz sytuacje ekspozycji spo ecznej
(przemawianie, wyg aszanie pogl dów).
Specyficzne objawy fizjologiczne i somatyczne (ich pojawienie si
tak e wywo uje l k u osoby, z powodu obawy przed zauwa eniem
tego przez innych ludzi):
- bledni cia lub zaczerwienienia twarzy, szyi i ca ego dekoltu
- dr enie r k
- dygotanie ca ego cia a lub zastygni cie w bezruchu
- trudno ci w wypowiedzeniu jakich  s ów czy w podtrzymaniu 
rozmowy
- l k przed zwymiotowaniem albo nag a potrzeba oddania moczu lub 
stolca



Fobia spo eczna

Fobia ta mo e doprowadzi do znacznej izolacji i braku
jakichkolwiek kontaktów spo ecznych. Problemy te
pojawiaj si mi dzy 15 a 25 r. . u m czyzn, 30 a 40 r. .
u kobiet. W 90% przypadków przed lub po wyst pieniu
fobii spo ecznej mo e wyst pi depresja. Mo e to tak e
wp ywa na zachowania samobójcze lub si ganie po

ywki, by z agodzi k.



Zespó  paniki z agorafobi  i bez niej

Ta posta ków pojawia si podczas przebywania poza domem, w
ró nych miejscach publicznych, pojawia si tak e w bardziej
odosobnionych miejscach (las, jezioro) lub nawet w domu- osoba
wtedy unika zostawania w nim sama bez adnego cz onka rodziny lub
wspó lokatora. Ludzie cierpi cy na to zaburzenie prze ywaj ki tam,
gdzie w ich przekonaniu nie b mogli natychmiast si wydosta ,
uciec, przemie ci si , aby uzyska natychmiastow pomoc
medyczn , pomimo braku jakichkolwiek dolegliwo ci. Obawia si e
w razie nie otrzymania pomocy mo e zwariowa i umrze .

Agorafobia w 60% przypadków jest przejawem powik i
konsekwencj utrzymuj cych si ugo napadów paniki, których
osoba do wiadczy a w jednej lub kilku wymienionych okoliczno ciach.



Objawy l ku panicznego i uogólnionego
1. Objawy z uk . autonomicznego: 

– odczucia z serca
– pocenie si
– dr enie lub dygotanie
– sucho  w jamie ustnej

2. Objawy z klatki piersiowej:
• utrudnione oddychanie
• poczucie d awienia si
• dolegliwo ci z klatki piersiowej
• nudno ci lub nieprzyjemne doznania z okolic brzucha
3. Objawy obejmuj ce stan psychiczny:
• zawroty g owy, wra enie omdlenia, oszo omienia
• poczucie nierealno ci przedmiotów i samego siebie
• obawa przed utrata kontroli, „zwariowaniem”
• obawa mierci
4. Objawy ogólne:
• uderzenia gor ca, zimne dreszcze
• poczucie dr twienia, sw dzenia



Pozosta e dwa objawy l ku uogólnionego:
5. Objawy napi cia:
• napi cie, pobolewanie i ból mi ni
• niepokój, niemo no  wypoczynku
• poczucie zamkni cia, za amania psychicznego
• trudno ci z po ykaniem, wra enie obcego cia a w gardle
6. Objawy niespecyficzne:
• wzmo ona reakcja przestrachu
• trudno ci w koncentracji, poczucie pustki w g owie, zamartwianie si
• sta a dra liwo
• trudno ci z zasypianiem z powodu zmartwie



K UOGÓLNIONY
Osoba cierpi ca na to zaburzenie nie wie czego si obawia,
nieustannie odczuwa niepokój i napi cie. Wyst puje ono na ka dym
etapie ycie. By rozpozna to zaburzenie musi wyst pi jeden z
czterech objawów pobudzenia uk adu autonomicznego, pozosta e trzy
objawy powinny pochodzi z grupy zaburze obejmuj cych
dolegliwo ci p yn ce z klatki piersiowej i brzucha, grupy wskazuj cej
na stan psychiczny osoby i/lub grupy objawów natury ogólnej. Mog
pojawi si tak e symptomy zaklasyfikowane do grupy ci e
napi cie lub niespecyficzne reakcje zwi zane z do wiadczaniem

ku.
Objawy te musz wyst powa przez co najmniej 6 miesi cy. Nale y
mie na uwadze, e objawy te mog da pocz tek zaburzeniom
psychicznym lub wspó wyst powa np. z depresj .



K PANICZNY

nag y pocz tek, szybki czas osi gania przez objawy maksymalnego
nat enia oraz trwanie co najwy ej kilku minut. Dzieje si to
spontanicznie, bez zaistnienia jakiego zagro enia czy
niebezpiecze stwa. By móc go zdiagnozowa , musz wyst pi tak e
cztery z wy ej wymienionych symptomów, z czego jeden z grupy
symptomów wskazuj cych na pobudzenie uk adu autonomicznego.
Wyró nia si :
zaburzenia umiarkowane l ku panicznego: co najmniej cztery 
napady w okresie czterech tygodni
zaburzenia ci kie l ku panicznego: cztery napady w tygodniu, 
przez cztery tygodnie

Pomi dzy atakami wyst puje K ANTYCYPACYJNY – obawa , e
k ponownie przyjdzie „l k przed l kiem”. To l k zwi zany z

oczekiwaniem na kolejny atak. W tym czasie pacjenci zg aszaj si do
szpitali, niejednokrotnie podejmuj kosztowne leczenie.



Zespó  l ku panicznego
Atak paniki: gdy 4 z 13 objawów:
1-uczucie bicia lub ci aru serca(przyspieszenia akcji)
2-pocenie si
3- dr enie lub dygotanie
4-wra enie sp ycenia oddechu (duszenie si )
5-uczucie d awienia si
6- ból w klatce piersiowej
7-nudno ci lub nieprzyjemne doznania brzuszne
8-zawroty g owy, zaburzenia równowagi uczucie oszo omienia lub omdlewania
9-poczucie nierealno ci sytuacji, poczucie depersonalizacji
10-obawa utraty kontroli nad sob  lub utraty zmys ów
11-l k przed mierci
12-dr twienie lub mrowienie r k i stóp
13-dreszcze lub uderzenia gor ca



Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
(nerwica natr ctw)

powracaj ce uporczywe my li, nad którymi chory nie mo e
zapanowa oraz konieczno wielokrotnego wykonywania tych
samych czynno ci, odczuwana jest jako m cz ca, uprzykrzaj ca i
dezorganizuj ca normalne ycie, a jednocze nie jako obca,
niepasuj ca do osobowo ci i stylu funkcjonowania jednostki. Gdy
próbuje st umi my li lub zaniecha wykonywaniu danym
czynno ciom, odczuwa silny l k i niepokój. Zaburzenie to objawia si
np. sprawdzaniem zamkni cia drzwi, ci e uk adanie i
porz dkowanie, sprz tanie, powtarzanie rytua u (np. mycie r k), ale
te my lenie o zabiciu w asnego dziecka, obscenicznych scenach itd.
By zdiagnozowa to zaburzenie, natr tne my li (obsesje) lub
czynno ci (kompulsje) musz wyst powa razem lub osobno przez
wi ksz cz dnia, przez co najmniej 2 tygodnie.
My li i czynno ci postrzegane s  jako powstaj ce w umy le danej 
osoby i postrzegane s  jako nadmierne i pozbawione sensu. Osoba 
poprzez wykonanie rytualnej czynno ci doznaje chwilowej ulgi i 
wyzwolenia z l ku. 



Zaburzenia afektywne 
(ICD-10)

Epizod maniakalny (F 30)
Zaburzenia afektywne dwubiegunowe (F 31) 
Epizod depresyjny (F 32)
Zaburzenia depresyjne nawracaj ce (F 33)
Uporczywe (utrwalone) zaburzenia nastroju (F 34)

w tym:
cyklotymia
dystymia

Inne zaburzenia nastroju (F 38)
w tym:

mieszany epizod afektywny
nawracaj ce krótkotrwa e zaburzenia depresyjne  



Epizod depresyjny – (F.32)

Do ustalenia rozpoznania epizodu
depresyjnego (wszystkich jego trzech
stopni nasilenia – agodny, umiarkowany,
ci ki) niezb dne jest utrzymywanie si
zaburze przez okres co najmniej 2
tygodni).
(ICD-10)



Epizod maniakalny (F30)
Hipomania (zaburzenia nastroju i zachowania s  zbyt 
przewlek e i uporczywe i wyra ne, eby zaliczy  je do cyklotymii, nie 
towarzysz  im urojenia ani omamy), 

Mania bez objawów psychotycznych (epizod 
powinien utrzymywa  si  co najmniej 1 tydzie , jego nasilenie 
powinno uniemo liwia  wykonywanie codziennej pracy i zaburza  
aktywno  w rodowisku),
Mania z objawami psychotycznymi (dra liwo , 
podejrzliwo , urojenia wielko ciowe, pos annictwa religijnego, 
prze ladowcze).

(ICD-10)



Zespó  depresyjny / Zespó  
maniakalny

Zespó  depresyjny:

obni ony nastrój
spowolniony tok my lenia
spowolnienie ruchowe

Zespó  maniakalny:

podwy szony nastrój,
przyspieszony tok my lenia
pobudzenie ruchowe 



ZABURZENIA AFEKTYWNE DWUBIEGUNOWE 

Zaburzenia charakteryzuj si nawrotami (co
najmniej dwoma) epizodów chorobowych z
wyra nie zaburzonym nastrojem i aktywno ci w
postaci manii lub hipomanii oraz depresji,
Zwykle zaczyna si przed 40 r. ., (28 – 35 lat),
Równie cz sto u kobiet i u m czyzn,
Fazy krótsze ni w chorobie afektywnej
jednobiegunowej, faz wi cej w roku.



Etiologia:

psychologiczne (etiologia reaktywna), 
somatyczne (choroby somatyczne, leki 

i zmiany naczyniowe oraz organiczne 
rodkowego uk adu nerwowego), 

przyczyny endogenne (nawracaj ce 
zaburzenia afektywne)



Depresja w przebiegu uzale nienia od 
alkoholu

stany depresyjne pojawiaj ce si w przebiegu d ugotrwa ego
nadu ywania alkoholu – o przyczynach sytuacyjnych

depresje b ce przejawem zespo u abstynencyjnego, wyst puj cego
bezpo rednio po przerwaniu ci gu picia b po d szym okresie
abstynencji

nadu ywanie alkoholu w przebiegu depresji typu endogennego
(nierzadko jako jej maska)

uzale nienie od alkoholu jako powik anie nawracaj cych zaburze
afektywnych, niekiedy ich zej cie



Uzale nienie ICD- 10
- wyst pienie przynajmniej trzech z nast puj cych objawów, w okresie przynajmniej 

jednego miesi ca lub w ci gu ostatniego roku w kilkukrotnych okresach krótszych 
ni  miesi c:

1. Silne pragnienie lub poczucie przymusu picia ("g ód alkoholowy").
2. Upo ledzenie zdolno ci kontrolowania zachowa  zwi zanych z piciem 

(upo ledzenie zdolno ci powstrzymywania si  od picia, trudno ci w zako czeniu 
picia, trudno ci w ograniczaniu ilo ci wypijanego alkoholu).

3. Fizjologiczne objawy zespo u abstynencyjnego w sytuacji ograniczenia lub 
przerywania picia (dr enie, nadci nienie t tnicze, nudno ci, wymioty, biegunka, 
bezsenno , niepokój, w kra cowej postaci majaczenie dr enne) lub u ywanie 
alkoholu w celu uwolnienia si  od objawów abstynencyjnych „klinowanie”.

4. Zmieniona (najcz ciej zwi kszona) tolerancja alkoholu, potrzeba spo ywania 
zwi kszonych dawek dla osi gni cia oczekiwanego efektu.

5. Koncentracja ycia wokó  picia kosztem zainteresowa  i obowi zków.
6. Uporczywe picie alkoholu mimo oczywistych dowodów wyst powania 

szkodliwych nast pstw picia.



Etapy zmiany w terapii uzale nie

• Prekontemplacji
• Kontemplacji

• Przygotowania do dzia ania
• Dzia ania

• Podtrzymania

Na podstawie Prochaska i DiClemente



ZABURZENIA OSOBOWO CI 

wg (ICD-10)
… g boko zakorzenione i utrwalone wzorce zachowa , przejawiaj ce

si ma o elastycznymi reakcjami na ró norodne sytuacje
indywidualne i spo eczne. Reprezentuj one albo skrajne, albo
znacz ce odmienno ci w porównaniu z przeci tnym w danej kulturze
sposobem spostrzegania, my lenia i odczuwania, a w szczególno ci –
odnoszenia si do innych. Takie wzorce zachowania maj tendencje
do trwa ci i do obejmowania wielu zakresów funkcjonowania
psychologicznego.



ZABURZENIA OSOBOWO CI 
ICD -10

• osobowo  paranoiczna,
• osobowo  schizoidalna,
• osobowo  dyssocjalna,
• osobowo  chwiejna emocjonalnie (w tym typ 

impulsywny i typ borderline),
• osobowo  histrioniczna,
• osobowo  anankastyczna (obsesyjno- kompulsywna)
• osobowo  l kliwa (unikaj ca),
• osobowo  zale na.



OSOBOWO  PARANOICZNA

„Nie ufaj nikomu”
• Pacjenci cierpi cy na to zaburzenie osobowo ci s nadmiernie

podejrzliwi i przekonani o tym, e inni ludzie chc im zrobi krzywd .
Z tego powodu s skryci i niech tnie opowiadaj o sobie innym. Mog
oni zauwa zniewag w zachowaniach i s owach, które wcale nie
mia y nie takiego przekazu. Do tego osoby z paranoicznym
zaburzeniem osobowo ci raczej nie s sk onne do wybaczania.

• Nie atwe mo e by ycie z osob o osobowo ci paranoicznej,
poniewa to cz sto w stron partnera kierowane s – zwykle
nieuzasadnione – podejrzenia dotycz ce niewierno ci.



OSOBOWO  SCHIZOIDALNA

„Mo esz puka , ale nikogo nie zastaniesz”

• Ludzie o osobowo ci schizoidalnej zazwyczaj s indywidualistami.
Kontakty z innymi osobami nie daj im satysfakcji, dlatego pacjenci ze
schizoidalnym zaburzeniem osobowo ci nie wchodz w trwa e
zwi zki. W niewielkim stopniu zajmuj ich tak e kwestie zwi zane
z seksualno ci .

• Osoby z tym problemem zwykle preferuj wykonywanie ró nych
czynno ci samodzielnie, dlatego wybieraj raczej zawody, w których
nie jest wymagana praca w grupie.



OSOBOWO  UNIKAJ CA

„Chc , eby  mnie polubi , ale wiem, e mnie znienawidzisz”

• w przypadku zaburze osobowo ci typu unikaj cego, pacjenci stroni
od ró nych czynno ci. Nie podejmuj si oni bardziej wymagaj cych
zada , ogranicza te mog kontakty mi dzyludzkie. Pod em
takiego post powania jest niska samoocena oraz l k przed krytyk .



OSOBOWO  ZALE NA

„Chro  mnie i opiekuj si  mn ” 

• Pacjenci o osobowo ci zale nej mog by okre lani przez innych jako
niesamodzielni. Maj oni problemy z wyra aniem w asnych opinii,
trudno ci sprawia im podejmowanie samodzielnych decyzji. Oczekuj
oni od innych nieustannego wsparcia i opieki, a potrzeby te s tak
du e, e dla ich zaspokojenia chorzy gotowi s wykonywa nawet
nieprzyjemne czynno ci.
Przyczyn takiego post powania u pacjentów z zaburzeniem
osobowo ci typu zale nego s nadmierne obawy dotycz ce tego, e
bez pomocy innych ludzi nie b oni w stanie samodzielnie poradzi
sobie w yciu.



OSOBOWO
CHWIEJNA EMOCJONALNIETyp impulsywny

• niestabilno emocjonalna, niesta
• zmienno nastroju – nie daj ca si przewidzie
• nadmierna dra liwo
• sk onno do wybuchów gniewu, z ci, nienawi ci i agresji (fizycznej i

werbalnej), czasami rozpaczy lub uwielbienia
• trudno ci w przewidywaniu konsekwencji swoich dzia
• Szczególnie impulsywnie reaguj na niepowodzenia w asnych przedsi wzi

lub krytyk otoczenia. Funkcjonuj z opini osób agresywnych,
zagra aj cych otoczeniu.

Typ borederline
• niezdolno do kontrolowania w asnych zachowa emocjonalnych, pozornie

ciwe przystosowanie
• niezrównowa enie emocjonalne
• sk onno do zachowa gwa townych
• sk onno do intensywnych, ale nietrwa ych, powierzchownych zwi zków z

innymi lud mi
• zachowania manipulacyjne, deprecjonuj ce warto innych ludzi



OSOBOWO  BORDERLINE (Z POGRANICZA)

„B  bardzo z a, je li spróbujesz mnie opu ci ”
• Nie tylko samym pacjentom z zaburzeniem osobowo ci typu

borderline yje si trudniej – problemy zwi zane z tym zaburzeniem
odczuwa te najbli sze otoczenie chorej osoby. Najbardziej obrazowe
w przypadku tej kategorii b dzie okre lenie „od mi ci do
nienawi ci”. Ten rodzaj zaburze osobowo ci zwi zany jest bowiem
z tym, e pacjenci bardzo atwo przechodz z jednego stanu
uczuciowego w drugi – w jednej chwili mog oni wyznawa komu
mi , by ju za chwil wspomina o tym, jak bardzo nienawidz tej
samej osoby.

• Nastrój tych pacjentów jest nierzadko dra liwy (okre lany mianem
dysforycznego). W przebiegu zaburze osobowo ci typu borderline
zauwa alne s zachowania impulsywne, np. podejmowanie
ryzykownych aktywno ci seksualnych, uprawianie hazardu czy
nadu ywanie substancji psychoaktywnych.



OSOBOWO  ANANKASTYCZNA
(obsesyjno- kompulsywna)

„Po prostu nie chc  pope ni  b du”

• Osoba z anakastycznym zaburzeniem osobowo ci mo e nie by
lubianym przez pracowników prze onym. Tacy pacjenci bywaj
okre lani jako nadmiernie sztywni – wszystko musi by wykonywane
w okre lonym porz dku i z nadmiern dba ci o szczegó y. W
przebiegu zaburze osobowo ci typu anankastycznego perfekcjonizm
mo e doprowadzi do tego, e owszem – zadanie zostanie wykonane
wyj tkowo dok adnie, ale zasadniczy cel ulegnie zatarciu. Aby tylko
wykona okre lone zadania czy czynno ci, osoby borykaj ce si z
problemem tej kategorii mog rezygnowa z wypoczynku czy
kontaktów towarzyskich.



OSOBOWO  HISTRIONICZNA

„Skoncentruj na mnie ca  sw  uwag ”

• Z tym zaburzeniem osobowo ci wi e si sta a potrzeba
znajdowania si w centrum uwagi. Pacjenci cz sto zachowuj si
niestosownie w stosunku do ogólnie przyj tych regu , ich
zachowania mog by niezwykle uwodzicielskie lub nacechowane
podtekstami seksualnymi.

• Uwag  w przypadku histrionicznych zaburze  osobowo ci wzbudza  
mo e zbytnia teatralno w zachowaniu oraz odbieranie kontaktów 
mi dzyludzkich nadmiernie intymnie (pacjentom tym relacje z innymi 
wydaj  si  du o bardziej bliskie i intymne, ni  w rzeczywisto ci s ).



OSOBOWO  DYSSOCJALNA 

„Zrobi , co zechc , kiedy zechc ”

• Ludzie neguj cy istnienie praw i zasad – tak mo na by okre li  osoby 
z dyssocjalnym zaburzeniem osobowo ci. Pacjenci ci wielokrotnie 
ami  prawo, dokonuj  zakazanych czynów, bywaj  agresywni. Ich 
zachowanie okre li  mo na jako co najmniej impulsywne, dodatkowo 
nierzadko nadu ywaj  oni ró nych substancji psychoaktywnych 
(alkoholu czy narkotyków).



Osobowo  antyspo eczna
Kryteria diagnostyczne ICD- 10

Osobowo dyssocjalna - zaburzenie, które zwraca uwag du
niewspó mierno ci mi dzy zachowaniem a obowi zuj cymi normami
spo ecznymi, charakteryzuje si (musz by spe nione przynajmniej trzy
kryteria):

• bezwzgl dnym nieliczeniem si  z uczuciami innych
• siln  i utrwalon  postaw  nieodpowiedzialno ci i lekcewa enia norm, regu  i 

zobowi za  spo ecznych
• niemo no ci utrzymania trwa ych zwi zków z innymi, chocia  nie ma 

trudno ci w ich nawi zywaniu
• bardzo nisk  tolerancj  frustracji i niskim progiem wyzwalania agresji, w tym 

zachowa  gwa townych
• niezdolno ci prze ywania poczucia winy i korzystania z do wiadcze , a w 

szczególno ci - z do wiadczanych kar
• wyra  sk onno ci  do obwiniania innych lub wysuwania pozornie mo liwych 

do uznania racjonalizacji zachowa , które s ród em konfliktów z otoczeniem.
Cech towarzysz mo e by tak e nadmierna dra liwo . Zaburzenia

zachowania w dzieci stwie i w wieku m odzie czym, chocia nie zawsze
wyst puj , mog atwia rozpoznanie.



ZABURZENIA OSOBOWO CI 

wiczenie
• Studium przypadku



Stresowe wydarzenia a depresja
Model podatno -stres

stresuj ce wydarzenia s czynnikiem wyzwalaj cym epizody
depresyjne
- sytuacje wp ywaj ce na obni enie samooceny, niepowodzenie w

osi gni ciu wa nego celu, powa na choroba, utrata biskiej
osoby, sytuacja trudna i nierozwi zywalna, stres traumatyczny

Model podatno stres- ustala predyspozycje, czyli szczególn
podatno jednostki na depresj w wyniku dzia ania stresu
- zespó czynników podatno ci na depresj w syt. trudnych: brak

oparcia w bliskim zwi zku, brak sta ego zatrudnienia, samotne
wychowywanie dzieci i utrata matki przed 11 r. .,

- czynniki po rednicz ce: niska samoocena, poczucie
beznadziejno ci, pesymistyczny styl my lenia, tendencja do
negatywnych ocen sytuacji.



Psychologiczne nast pstwa stresu 
traumatycznego

PTSD- Zespó  stresu pourazowego 
• to zaburzenie l kowe spowodowane przez stres o du ej sile,

powoduj ce kryzys psychiczny, przekraczaj cy ludzkie
prze ywanie. Jest to opó niona lub przed ona reakcja. Pocz tek
zaburzenia wyst puje po okresie, który mo e trwa od kilku tygodni
do kilku miesi cy.

• KRYTERIA DIAGNOSTYCZNE
• rozpowszechnienie
• rodzaje zdarze traumatycznych

– trauma indywidualna – wypadek samochodowy, mier  bliskiej osoby, 
diagnoza gro nej choroby, napa , atak zwierz cia 

– trauma zbiorowa – katastrofy naturalne i spowodowane przez 
cz owieka: wojna, obozy zag dy, terroryzm 



Kryzys emocjonalny
Interwencja kryzysowa

Kryzys emocjonalny
• wysoki poziom napi cia emocjonalnego, prze ywanego l kowo
• stan nierównowagi psychicznej, emocjonalnej, fizjologicznej
• ból i cierpienie popychaj ce do natychmiastowych rozwi za

Interwencja kryzysowa
- pomoc interdyscyplinarna
- dyrektywno



Kliniczna psychologia zdrowia

• psychoonkologia
• reakcja zaprzeczania chorobie
• zale no ci psychosomatyczne


