
ZABURZENIA PSYCHICZNE DZIECI I 
MŁODZIEŻY

Depresja, zaburzenia lękowe, anoreksja, bulimia, fobia szkolna, mutyzm



Depresja jest stanem charakteryzującym się długotrwale 
obniżonym nastrojem oraz szeregiem innych objawów psychicznych 
i somatycznych. Depresja rozumiana jako choroba należy do grupy 
zaburzeń nastroju. Jej przebieg może być przewlekły, ze stałym 
nasileniem objawów lub może ona przyjmować postać 
nawracających epizodów o łagodnym, umiarkowanym lub ciężkim 
nasileniu, oddzielonych okresami dobrego samopoczucia. Objawy 
depresyjne często towarzyszą innym zaburzeniom psychicznym – np. 
zaburzeniom lękowym (rozpoznaje się wtedy zaburzenia depresyjno-
lękowe) lub są reakcją na przykre, traumatyczne wydarzenia 
(zaburzenia adaptacyjne o obrazie tzw. reakcji depresyjnej).

Zaburzenia depresyjne

https://www.mp.pl/pacjent/psychiatria/choroby/69882,depresja


Częstotliwość występowania

Depresję stwierdza się u 2% 
dzieci (dotyka ona równie często 
dziewczynki i chłopców) oraz 
nawet u 8% nastolatków 
(częściej chorują dziewczęta). 
Szacuje się, że szeroko 
rozumiane zaburzenia 
depresyjne mogą występować u 
20% nastolatków, a niektóre 
źródła podają, że objawy 
depresyjne stwierdza się 
u blisko co trzeciego nastolatka.



Objawy depresji 

-smutek, przygnębienie, płaczliwość; u dzieci i nastolatków w odróżnieniu od 
dorosłych bardzo często dominuje drażliwość, dziecko łatwo wpada w złość lub 
rozpacz, może demonstrować wrogość wobec otoczenia – zachowuje się 
w sposób odpychający, zniechęcający do nawiązania kontaktu, 
-zobojętnienie, apatia, zmniejszenie, a nawet utrata zdolności do przeżywania 
radości (anhedonia); dziecko przestaje cieszyć się z rzeczy lub wydarzeń, które 
wcześniej sprawiały mu radość, 
-poczucie znudzenia, zniechęcenia; ograniczenie lub zaprzestanie aktywności, 
które wcześniej były dla dziecka ważne lub przyjemne (np. zabawa, hobby, 
spotkania z rówieśnikami), a także niechęć do podejmowania codziennych 
obowiązków lub zupełne ich zaniechanie. Odmowa chodzenia do szkoły, dbania 
o higienę i inne



•wycofanie się z życia towarzyskiego, ograniczenie kontaktu z rówieśnikami, 
•nadmierna reakcja na uwagi, krytykę – dziecko reaguje rozpaczą lub dużą 
złością nawet gdy zwróci mu się uwagę w bardzo delikatny sposób i dotyczy 
ona błahej sprawy, 

•depresyjne myślenie („wszystko jest bez sensu”, „i tak nic mi się nie uda”), 
niska samoocena („jestem beznadziejny, gorszy, nieatrakcyjny, głupi”); 
nieproporcjonalnie pesymistyczna ocena rzeczywistości, własnych możliwości, 
przyszłości, 

•poczucie bycia bezużytecznym, niepotrzebnym; nadmierne obwinianie się 
nawet za te wydarzenia i okoliczności, na które nie ma się wpływu (np. 
obwinianie się za konflikt między rodzicami),



• w ciężkich przypadkach depresji mogą wystąpić objawy psychotyczne (charakteryzujące się 
nieprawidłowym, zniekształconym przeżywaniem rzeczywistości): omamy (inaczej halucynacje), 
najczęściej słuchowe, rzadziej wzrokowe i węchowe i/lub urojenia (fałszywe przekonania na temat 
samego siebie i/lub otoczenia).Treść tych objawów jest zgodna z depresyjnym nastrojem. Omamy 
przyjmują postać np.: głosu krytykującego postępowanie i poczynania chorego, przekonywującego 
o jego winie, bezużyteczności lub nawet nakazujące mu się okaleczyć lub zabić; rzadziej obejmują 
wizje zniszczenia, katastrofy lub zapach śmierci i rozkładu. Urojenia najczęściej dotyczą winy, 
grzeszności, oczekiwania na karę, poczucia nadciągającej zagłady, kataklizmu. Objawy 
psychotyczne w przebiegu depresji u dzieci są rzadkością, natomiast mogą występować 
u nastolatków, 

• uczucie niepokoju, napięcia wewnętrznego; często zaburzeniom depresyjnym towarzyszy lęk – 
niemal nieustający, o stałym nasileniu, nieokreślony – trudno wskazać przyczynę lub obiekt takiego 
lęku („sam nie wiem, czego się boję”), 

• zachowania impulsywne („i tak na niczym mi nie zależy”); picie alkoholu, stosowanie innych 
środków psychoaktywnych (narkotyki, „dopalacze”) – często w celu złagodzenia lęku, napięcia, 
smutku



•działania autoagresywne, np.: samookaleczenia (rozmyślne uszkadzanie 
swojego ciała przez cięcie się ostrymi przedmiotami, przypalanie zapalniczką, 
papierosem, drapanie, gryzienie i tym podobne), rozmyślne zadawanie sobie 
bólu, zażywanie w nadmiarze leków w celu „zatrucia się” (ale nie w celu 
odebrania sobie życia), 

•myśli rezygnacyjne („życie jest bez sensu”, „po co ja żyję”) fantazje na 
temat śmierci („co by było, gdybym umarł?”, „innym byłoby lepiej, gdyby mnie 
nie było”), 

•myśli samobójcze (rozmyślanie, fantazjowanie na temat odebrania sobie 
życia), tendencje samobójcze (planowanie lub czynienie przygotowań do 
popełnienia samobójstwa), a w skrajnych przypadkach – próby samobójcze, 
czyli podejmowanie bezpośrednich działań mających na celu odebranie sobie 
życia.



Inne niecharakterystyczne objawy

•zaburzenia koncentracji i trudności z zapamiętywaniem - często skutkują 
problemami z nauką i pogorszeniem wyników w szkole, dziecko może opuszczać 
zajęcia lekcyjne, 

•pobudzenie psychoruchowe, często wynikające z przeżywanego lęku i napięcia – 
dziecko wierci się, nie może się skupić na konkretnej czynności, podejmuje 
bezwiednie bezcelowe działania, np. skubie ubranie, zamazuje długopisem 
kartkę, obgryza paznokcie, 

•podejmowanie niektórych aktywności w nadmiarze – np. gra na komputerze, 
oglądanie TV, 

•zwiększenie lub zmniejszenie apetytu, a w efekcie - zmiany masy ciała, 
•problemy ze snem: trudności z zasypianiem, wybudzanie się w nocy, budzenie 
się wcześnie rano, nadmierna senność.



Atypowe objawy depresji

•uporczywe dolegliwości somatyczne, bardzo często prowadzące do 
prowadzenia licznych i dokładnych badań medycznych, w wyniku 
których nie udaje się znaleźć organicznych przyczyn tych objawów, 
np.: bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunki, bóle głowy, 
kołatania serca, duszność, częste zasłabnięcia lub omdlenia, 
moczenie nocne – taki obraz depresji częściej występuje u dzieci. 

•bunt wobec rodziców, szkoły, nieprzestrzeganie zasad, zachowania 
agresywne i autoagresywne - taki obraz depresji częściej spotyka 
się u nastolatków.

https://www.mp.pl/pacjent/objawy/154039,kolatanie-serca
https://www.mp.pl/pacjent/objawy/70470,dusznosc


Zagrożenie samobójstwem

- Nastolatek wyraża zainteresowanie tematyką śmierci i umierania,  
- mówi wprost o chęci odebrania sobie życia lub sugeruje to w mniej 
bezpośredni sposób (np.: „chciałbym/chciałabym już nie żyć”, „innym byłoby 
lepiej beze mnie”), 
- w jego przeżywaniu dominuje smutek, poczucie beznadziei,  
- zaczyna wycofywać się z życia rówieśniczego,  
- występuje nagła zmiana w jego zachowaniu i funkcjonowaniu,  
- porządkuje swoje sprawy, rozdaje swoje rzeczy, żegna się z bliskimi 
i znajomymi,  
- zaniedbuje swój wygląd,  
- ma problemy ze snem i jedzeniem, 
- gromadzi lub szykuje środki, które mogą posłużyć do odebrania sobie życia 
(tabletki, żyletki, sznur i tym podobne).



Ryzyko podjęcia próby samobójczej

- podejmowane wcześniej próby samobójcze,  
- skłonność do impulsywnych reakcji i zachowań,  
- stosowanie substancji psychoaktywnych,  
- samobójstwa w rodzinie,  
- trudna sytuacja rodzinna, materialna,  
- łatwy dostęp do środków, które mogą posłużyć do odebrania 
sobie życia (np. broni, leków).  
- przykre lub trudne doświadczenie, którego właśnie dziecko 
doznało (odrzucenie przez rówieśników, utrata bliskiej osoby, 
niepowodzenie w szkole, itp.).



Przyczyny depresji

- biologiczne, takie jak: uwarunkowania genetyczne (częściej chorują dzieci, 
w których rodzinach występuje depresja), nieprawidłowe działanie 
neuroprzekaźników w mózgu, zaburzenia regulacji hormonalnej 
w organizmie;  
- psychogenne, obejmujące m.in.: indywidualną konstrukcję psychiczną (np. 
niska samoocena, skłonność do samokrytyki, brak poczucia bezpieczeństwa), 
depresyjne schematy myślenia (skłonność do automatycznego 
interpretowania faktów i wydarzeń na swoją niekorzyść), nieumiejętność 
radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami, słabe umiejętności społeczne,  
- środowiskowe, np.: trudna sytuacja rodzinna (rozwód lub separacja, 
utrata rodzica/obojga rodziców, zła sytuacja materialna, alkohol, przemoc), 
nadużycie seksualne, problemy szkolne, doświadczenie przemocy lub 
odrzucenia przez grupę rówieśniczą.



Jakie zaburzenia mogą towarzyszyć depresji?

• Zaburzenia lękowe 

• Zaburzenia zachowania 

• Dystymia 

• Stosowanie substancji psychoaktywnych 

• ADHD 

• Zaburzenia odżywiania 

• Depresja w przebiegu choroby somatycznej



Objawy depresyjne w przebiegu chorób 
somatycznych

• Zaburzenia hormonalne, zwłaszcza niedoczynność tarczycy 

• Nowotwory OUN 

• Padaczka 

• Cukrzyca  

• Choroby wirusowe 

• Leki: sterydy, interferon, HTZ, leki przeciwnowotworowe 

• Substancje psychoaktywne



Leczenie depresji

- psychoedukacja – zapewnienie dziecku i jego opiekunom informacji na temat objawów, przyczyn 
i metod leczenia depresji oraz sposobów postępowania w konkretnych sytuacjach – na przykład 
w przypadku pogorszenia stanu psychicznego, wystąpienia działań niepożądanych leków.  
- psychoterapia – która może odbywać się w postaci terapii indywidualnej, grupowej lub rodzinnej. Nie 
jest wcale powiedziane, że psychoterapia u danego dziecka powinna obejmować tylko jeden 
z wymienionych modułów, wręcz przeciwnie – korzystne jest ich łączenie. Szczególne znaczenie ma 
terapia rodzinna – z jednej strony problemy emocjonalne dziecka nie pozostają bez wpływu na przeżycia 
i funkcjonowanie pozostałych członków rodziny, a z drugiej – konflikty i problemy w rodzinie mogą 
przyczyniać się do pogorszenia stanu psychicznego dziecka. W przypadku młodszych dzieci skuteczne 
oddziaływania terapeutyczne bez zaangażowania rodziców/opiekunów są praktycznie niemożliwe. 
Psychoterapia grupowa jest wskazana szczególnie dla dzieci i nastolatków, którzy doświadczają 
trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej i mają tendencje do wycofywania się z relacji 
koleżeńskich. 
-farmakoterapia – czyli stosowanie leków – należy rozważyć, gdy nasilenie objawów utrudnia dziecku 
codzienne funkcjonowanie, a same oddziaływania terapeutycznie nie przynoszą zadowalających efektów. 
Oczywiście nie oznacza to, że należy wtedy zrezygnować z psychoterapii! Stosowanie leków jest metodą 
uzupełniającą dla psychoterapii, a nie odwrotnie.



Jadłowstręt psychiczny 
Kryteria diagnostyczne wg DSM-5

• Ograniczenie podaży energii w stosunku do wymagań, prowadzące do 
wystąpienia niedostatecznej masy ciała, określonej w odniesieniu do 
wieku, płci, krzywej rozwoju i stanu zdrowia 

• Silna obawa o zwiększenie masy ciała lub przytycie albo utrzymujące 
się zachowania wpływające na zmniejszenie masy ciała, nawet gdy jest 
ona niedostateczna 

• Zakłócenie w zakresie postrzegania masy ciała lub kształtu własnego 
ciała , nadmierny wpływ masy ciała lub kształtu ciała na samoocenę 
albo uporczywy brak postrzegania występującej niedostatecznej masy 
ciała jako problemu



U chorych na anoreksję występują:

• Duża zależność emocjonalna od rodziców 

• Brak umiejętności wyrażania własnego zdania i poczucie nieskuteczności 
własnego działania 

• Posłuszeństwo, z biernym realizowaniem oczekiwań nakreślonym przez 
rodziców(głównie matki) 

• Niska samoocena z nasiloną potrzebą sukcesu 

• Wysoki próg wymagań wobec siebie 

• Zaburzenia obrazu własnego ciała, percepcji, lęk przed przytyciem 

• Lęk przed dorosłością, rozwojem potrzeb seksualnych i separacją



Objawy somatyczne w anoreksji

• Wychudzenie, wyniszczenie spowodowane utratą tkanki  tłuszczowej 

• Zaburzenia przewodu pokarmowego-wzdęcia, zaparcia, zaburzenia motoryki 

• Nietolerancja chłodu i trudności z utrzymaniem podstawowej temperatury ciała 

• Zmniejszenie liczby oddechów, bradykardia 

• Zmiany w układzie kostnym-osteoporoza, osteopenia 

• Brak miesiączki 

• Przesięki do jam ciała 

• Łuszczenie i suchość skóry, meszek na ciele, zasinienia i obrzęki  

• Kruchość i łamliwość włosów



Bulimia-kryteria diagnostyczne

• Nawracające epizody objadania się -jedzenie w określonym czasie 
ogromnej ilości jedzenia, często spożywanie produktów niejadalnych- 
mąka, ziemia 

• Poczucie braku kontroli nad jedzeniem w czasie opisanego epizodu 

• Nawracające zachowania kompensacyjne podejmowane w celu 
zapobieżenia przyrostowi masy ciała, np. prowokowanie wymiotów, 
nadużywanie leków przeczyszczających, moczopędnych, nadmierne 
ćwiczenia fizyczne, głodówki



• Wśród chorych na żarłoczność psychiczną częściej występują zaburzenia 
nastroju, uzależnienia od substancji psychoaktywnych i zaburzenia 
osobowości, głównie borderline. Zwiększone jest także ryzyko śmierci w 
wyniku samobójstwa.



Powikłania somatyczne w bulimii

• Nasilona próchnica zębów, erozja szkliwa, głównie siekaczy 

• Blizny na kostkach palców spowodowane drażnieniem ich kwasem 
żołądkowym 

• Powiększenie ślinianek przyusznych 

• Zaburzenia elektrolitowe 

• Zapalenie przełyku, ryzyko pęknięcia przełyku



Zaburzenia lękowe

• Mutyzm selektywny 

• Separacyjne zaburzenia lękowe 

• Fobie swoiste(specyficzne) 

• Społeczne zaburzenia lękowe(fobia społeczna) 

• Zaburzenia paniczne(zespół lęku napadowego) 

• Agorafobia 

• Zaburzenia lękowe uogólnione 

• Zaburzenia lękowe wywołane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych 

• Zaburzenia lękowe wywołane stanem ogólnomedycznym 

• Inne



Rozpoznanie zaburzeń lękowych

- lęk jest nasilony nieproporcjonalnie do okoliczności (na przykład 
paraliżujący lęk podczas recytowania wiersza na forum klasy),  
- jest wywoływany neutralnymi, nie stwarzającymi niebezpieczeństwa 
bodźcami (na przykład jazdą samochodem, widokiem osy, 
wchodzeniem do budynku szkoły),  
- trwa nieproporcjonalnie długo w stosunku do wywołującego go 
bodźca   
- zaburza codzienne funkcjonowanie dziecka (korzysta z toalety przy 
otwartych drzwiach),  
- towarzyszą mu nasilone objawy somatyczne (przyspieszone bicie 
serca, pocenie się, drżenie, przyspieszony oddech, uczucie duszności )



Mutyzm wybiórczy

- Mutyzm wybiórczy obserwuje się u 0,3–0,8% dzieci i nastolatków. 
- Jest to postać fobii społecznej, w której lęk przed ludźmi przejawia się odmową 
komunikacji słownej (milczeniem), mimo że mowa dziecka i jej rozumienie są prawidłowo 
rozwinięte. 
- Dziecko nie odzywa się do obcych osób (czyli nie będących członkami rodziny ani bliskimi 
przyjaciółmi), na ich pytania nie odpowiada wcale lub odpowiada gestami.  
Podczas rozmowy, czy raczej prób jej nawiązania, dziecko unika kontaktu wzrokowego, nie 
okazuje emocji mimiką twarzy, gdy się uśmiecha, to zwykle z zaciśniętymi ustami. 
W sytuacjach społecznych dziecko często również nie podejmuje aktywności ruchowej, 
w razie potrzeby wykonuje bardzo „oszczędne” ruchy. Mimo jego zewnętrznej bierności 
można dostrzec, że bacznie obserwuje otoczenie i słucha uważnie o czym mówią inni. 
W domu (lub innym dobrze znanym środowisku – na przykład u ulubionej cioci) dziecko jest 
swobodne, czasem wręcz nadmiernie ruchliwe, chętnie i bez problemu rozmawia z bliskimi. 
Opiekunowie często opowiadają, że w domu dziecko jest bardzo gadatliwe, lubi „dyrygować” 
otoczeniem i narzucać swoje pomysły.



Uwarunkowania genetyczne, np. 
- występowanie w rodzinie osób wrażliwych, lękowych, nieśmiałych, z MW 

- trudności na tle logopedycznym lub językowym 
- lęk separacyjny 
- perfekcjonizm 

- wrażliwość sensoryczna

              Mutyzm- czynniki predysponujące                                         



Czynniki wywołujące mutyzm

Dziecko łączy mówienie z sytuacją bardzo wysokiego, stresu i niepokoju, co może być 
spowodowane przez np.: 

- separację od rodziców - nieznane otoczenie 
- hałaśliwe otoczenie 

- utrata kogoś bliskiego 
Lub też unikanie mówienia może być modelowane przez rodzica lub rodzeństwo



Czynniki podtrzymujące mutyzm

To reakcja otoczenia na brak mowy, która potęguje i podtrzymuje strach przed mówieniem, 
np.: 

- presja na mówienie (oczekiwanie, że dziecko odpowie) 
- dezaprobata/kara za brak mowy 

- przypisanie „łatki” niemówiącego - brak potrzeby zmiany 
- oczekiwanie na zmianę bez zrozumienia istoty zaburzenia i odpowiednich działań



Lęk separacyjny

 Jest prawidłowym zjawiskiem u dzieci do 3. roku życia, a potem stopniowo zanika do 5. roku 
życia.  
- Dziecko odczuwa nadmierny lęk, gdy spodziewa się rozłąki z opiekunem (najczęściej matką), 
w trakcie okresu rozłąki lub nawet gdy tylko sobie taką rozłąkę wyobraża. Na próby separacji 
(na przykład wyjście matki do pracy lub jej wyjazd w delegację, gdy dziecko ma wyjść z domu 
i pójść do szkoły) reaguje oporem, płaczem, czasem zgłasza dolegliwości somatyczne (ból 
zęba, bóle brzucha), w efekcie czego ostatecznie nie dochodzi do rozłąki (dziecko zostaje 
w domu z matką zamiast iść do szkoły lub matka rezygnuje z wyjścia z domu, by zaopiekować 
się dzieckiem). -Dziecko odmawia wychodzenia z domu bez opiekuna, nie chce wychodzić samo 
do szkoły (a czasem w ogóle odmawia chodzenia do szkoły), na podwórko, do kolegów; nie 
wyjeżdża samo na kolonie, zielone szkoły, wycieczki szkolne lub robi to z wielkimi oporami. 
Bezpodstawnie zamartwia się, że opiekun zachoruje, umrze, będzie miał wypadek, miewa 
koszmarne sny. Dzieci cierpiące na lęk separacyjny często również nie chcą spać same, 
lecz z opiekunem.



Zaburzenia lękowe uogólnione 

- Występuje u 3–4,6% dzieci i nastolatków, w dzieciństwie równie 
często u dziewcząt i u chłopców, w okresie dojrzewania częściej 
u dziewcząt.  
- Dziecko nadmiernie zamartwia się mniej lub bardziej spodziewanymi 
wydarzeniami, wyobraża sobie tylko negatywne scenariusze dla 
spodziewanych sytuacji. Często szuka pociechy i zapewnień, że jego 
obawy się nie sprawdzą, ale nie uspokaja się, gdy je usłyszy. Odczuwa 
lęk o prawie stałym nasileniu (tak zwany lęk wolnopłynący), któremu 
towarzyszą: niepokój, nerwowość, rozdrażnienie. Dziecko łatwo się 
męczy, odczuwa zwiększone napięcie mięśniowe (jest „spięte”), ma 
trudności z koncentracją i problemy ze snem.



Lęk napadowy

- Zespół lęku napadowego dotyka 0,5–5% dzieci i nastolatków. Znacznie częściej 
występuje w okresie dojrzewania i częściej dotyczy dziewcząt. 
- Zaburzenie charakteryzuje się nawracającymi napadami paniki. Napad paniki to 
nagły, bardzo silny lęk z towarzyszącymi objawami somatycznymi (duszność, 
kołatania serca, zawroty głowy) o dużym nasileniu. W trakcie ataku paniki 
dziecko ma poczucie całkowitej utraty kontroli nad sobą, co jeszcze bardziej 
wzmaga jego przerażenie. Napad paniki może pojawić się „znikąd” lub może 
wywołać go konkretny czynnik. Jeśli atak wystąpił bez określonej przyczyny, 
dziecko zazwyczaj boi się jego nawrotu i ten lęk paradoksalnie może wywołać 
kolejny napad paniki. 
- Dziecko może obawiać się również, że atak paniki zdarzy mu się w miejscu 
publicznym (czyli na ulicy, w sklepie, w szkole itp.) i wszyscy wokół będą na to 
patrzeć. Jeśli z tego powodu dziecko unika miejsc publicznych, mówimy 
o zaburzeniu panicznym z agorafobią.



Fobie specyficzne

- Zaburzenie lękowe w postaci fobii występuje u 2,5–9% dzieci i młodzieży, nieco częściej 
u dziewcząt. 
- Lęk dziecka skupia się wokół konkretnego przedmiotu, postaci lub sytuacji. Fobia może 
dotyczyć: zwierząt, owadów, zjawisk atmosferycznych (wiatr, burza, deszcz), ciemności, 
hałasów, wysokości, ostrych przedmiotów, zastrzyków, widoku krwi, jazdy pociągiem, 
latania samolotem, i wielu innych czynników. W obecności tych bodźców lub gdy dziecko 
spodziewa się kontaktu z nimi, odczuwa nieracjonalny i nadmierny strach, który może 
nawet przyjąć postać napadu paniki. Młodsze dzieci mogą reagować na obiekt fobii 
płaczem, wybuchem złości, zamieraniem w bezruchu lub przywieraniem do opiekuna. 
Dziecko stara się tak na co dzień funkcjonować, żeby unikać budzącego lęk czynnika.  
- Należy pamiętać, że w okresie wczesnodziecięcym lęki przed różnymi obiektami mieszczą 
się w ramach prawidłowego rozwoju. Dwulatek może bać się na przykład hałasu, trzylatek 
– psów, czterolatek – ciemności, ale w miarę dorastania te lęki ustępują. O zaburzeniu 
lękowym w postaci fobii mówimy wtedy, gdy przeżywany przez dziecko strach przed danym 
obiektem nie jest zgodny z jego fazą rozwojową (na przykład gdy ciemności boi się 
ośmiolatek).



Fobia społeczna

- Przyjmuje się, że zespół lęku społecznego występuje u 1% dzieci i młodzieży, ale w rzeczywistości odsetek 
ten może być większy. Zaburzenie to występuje równie często u chłopców i u dziewcząt. 
- Do 3. roku życia lęk przed obcymi jest przejawem prawidłowego rozwoju dziecka. 
- Dziecko cierpiące na fobię społeczną przeżywa nasilony lęk w obecności nieznajomych osób i unika ich. 
Jako nieznajomych rozumie się tu osoby nie będące członkami rodziny i bliskimi przyjaciółmi dziecka. 
W tym znaczeniu obcymi osobami są również: nauczyciel w szkole, koledzy z klasy itp. W sytuacjach 
społecznych dziecko jest zakłopotane, ciągle zamartwia się jak postrzegają go inni i co sobie o nim 
pomyślą. Jest bardzo skupione na tym, żeby zachować się poprawnie. Obawia się ośmieszenia 
i upokorzenia, stale wyobraża sobie siebie w takich właśnie okolicznościach (na przykład pomyli się w szkole 
podczas odpowiedzi przy tablicy i zostanie wyśmiany przez kolegów). Podczas rozmowy nie podtrzymuje 
kontaktu wzrokowego, mówi niewiele i cicho albo w ogóle unika rozmów z innymi, pozostaje „na uboczu”. 
W sytuacjach społecznych dziecko ma również somatyczne oznaki lęku – czerwienie się, pocenie, drżenie 
rąk. 
W domu, wśród członków rodziny i dobrze znanych osób, dziecko zachowuje się zupełnie swobodnie i nie 
odczuwa lęku.  
- Unikanie sytuacji społecznych prowadzi do znacznych problemów z codziennym funkcjonowaniem. Dziecko 
boi się chodzić do szkoły, może opuszczać lekcje, a w skrajnych przypadkach w ogóle odmówić wychodzenia 
z domu. Wycofanie ze środowiska rówieśniczego znacznie zaburza jego rozwój psychospołeczny.



Fobia szkolna

 
- całkowita odmowa pójścia do szkoły,  
- wychodzenie ze szkoły po kilku lekcjach, ale przed zakończeniem dnia szkolnego, 
- chodzenie do szkoły „pod przymusem” – po długich porannych awanturach 
z rodzicami/opiekunami, 
- nasilone objawy somatyczne, które występują tuż przed wyjściem do szkoły 
(bóle brzucha, biegunka, bóle głowy, itp.) i często „uniemożliwiają” wyjście 
z domu. 
Obraz fobii szkolnej jest bardzo różnorodny: obecne są objawy lęku społecznego, 
lęku separacyjnego, czasem lęk uogólniony, mogą występować napady paniki. 
Wspólnymi cechami są: nasilony stres towarzyszący przebywaniu w szkole, 
wymuszanie na opiekunach (płaczem, szantażem itp.), aby pozwolili na pozostanie 
w domu, skargi na dolegliwości somatyczne, problemy w relacjach rówieśniczych.



Przyczyny zaburzeń lękowych

W powstawaniu zaburzeń lękowych biorą udział czynniki biologiczne (zaburzenia 
równowagi neuroprzekaźników w mózgu, zaburzenia budowy anatomicznej mózgu) 
i genetyczne (większe ryzyko zachorowania, gdy członkowie rodziny też cierpią na 
zaburzenia lękowe), na których działanie nakłada się wpływ czynników 
środowiskowych. Należą do nich między innymi: 
- zaburzenia lękowe u opiekunów – dziecko przejmuje od nich lękowe nastawienia do 
otoczenia i strategie radzenia sobie z problemami oparte na unikaniu, nabiera poczucia, 
że jest bezradne wobec napotykanych trudności, 
- styl wychowania – nadopiekuńczość, nadmierna krytyka lub nadmierne kontrolowanie 
dziecka, 
- brak poczucia bezpieczeństwa w relacji z opiekunami – na przykład gdy opiekunowie 
stosują przemoc, zaniedbują dziecko, nie dają wsparcia w trudnych sytuacjach, 
- doświadczenie odrzucenia lub przemocy ze strony rówieśników, 
- inne traumatyczne doświadczenia – na przykład: utrata opiekuna, wypadek, choroba, 
nadużycie seksualne.



Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne

Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (inaczej: nerwica natręctw, zespół 
anankastyczny, nerwica anankastyczna, [obsessive-compulsive disorder 
– OCD]) to – jak sama nazwa wskazuje – zaburzenie, którego cechą 
charakterystyczną jest występowanie nawracających, natrętnych myśli 
(obsesje) i/lub czynności (kompulsje), którym trudno się oprzeć, 
ponieważ próba powstrzymania się od nich wiąże się z narastającym 
lękiem, niepokojem, napięciem, cierpieniem.



Myśli natrętne

Myśli natrętne (obsesje) – mają charakter nasilony, intensywny i praktycznie zawsze są przeżywane przez pacjenta 
jako „przykre”, „wstydliwe”, „absurdalne”, „niechciane”. Pomimo że obsesje pojawiają się wbrew woli i budzą u pacjenta 
sprzeciw, to jednak uznawane są przez niego jako jego własne myśli. Obsesje można podzielić na następujące kategorie: 

• natrętna niepewność – dotycząca najczęściej rzeczy prozaicznych – np. nawracająca i nieustępująca pomimo 
wielokrotnego i różnorakiego sprawdzania – niepewność czy: drzwi zostały zamknięte, światło zostało wyłączone, kurki 
z wodą zostały zakręcone, przedmioty zostały ułożone właściwie i równo, ręce zostały właściwie i skutecznie umyte 
itp.; 

• natrętne, niechciane i często kontrastujące z czyimś światopoglądem myśli o bluźnierczym czy obscenicznym lub 
wulgarnym charakterze – często nasilające się w miejscach czy okolicznościach, w których szczególnie są one nie na 
miejscu (np. kościół, modlitwa, spotkanie z bliskimi itp.); 

• impulsy natrętne – np. nasilone, nieodparte myśli o tym, aby zacząć krzyczeć lub obnażyć się w miejscu publicznym, 
zrobić rzecz kompromitującą lub też zachować się agresywnie wobec osób, w stosunku do których nie mamy złych 
zamiarów i które są nam bliskie (np. popchnąć matkę, kopnąć dziecko, wychylić się nadmiernie przez okno itp.) – co 
istotne, w nerwicy natręctw impulsy te nie są nigdy przez pacjenta realizowane, natomiast towarzyszy im nasilony lęk, 
iż niebawem dojdzie do ich realizacji, i usilne próby zapobieżenia temu; 

• luminacje – ciągłe, wielogodzinne, bezużyteczne, pseudofilozoficzne i trudne do przerwania „przeżuwanie” jednego 
tematu, kwestii lub myśli z niemożnością podjęcia decyzji i dojścia do konstruktywnych wniosków; 

• obsesyjny lęk przed brudem, nieczystością, zabrudzeniem siebie lub innych; 
• obsesyjna konieczność utrzymywania perfekcyjnego, nierealnego porządku, symetrii, określonego układu przedmiotów 

w otoczeniu itp.



Czynności natrętne

Czynności natrętne (kompulsje) – podobnie jak obsesje, są przez pacjenta przeżywane jako 
bezsensowne i krępujące czy żenujące, ale zarazem nieuniknione – trudno się im sprzeciwić. Mogą 
one mieć różną postać: 

• natrętne sprawdzanie (drzwi, kurków z wodą, przedmiotów itp.) będące odpowiedzią na natrętną 
niepewność; 

• nawracające czyszczenie, mycie (np. mycie rąk), układanie itp. – związane z niepewnością czy 
czynności te zostały przeprowadzone prawidłowo, zgodnie z narzuconą sobie procedurą i czy były 
efektywne; 

• nawracające poprawianie, układanie, porządkowanie, związane z obsesyjnym dążeniem do 
porządku, symetrii, określonego układu przedmiotów; 

• czynności złożone, przypominające dziwaczne rytuały, które pacjent musi wykonać, aby zapobiec 
narastającemu napięciu lub groźbie katastrofalnych, choć wysoce nieprawdopodobnych 
konsekwencji, pomimo że zdaje sobie sprawę z nonsensowności swojego działania i myślenia (np. 
„muszę, skacząc na jednej nodze, okrążyć dwa razy mój samochód na parkingu, bo inaczej coś 
złego może stać się mojej córce”); 

• przymusowe zbieranie i gromadzenie przedmiotów.



Dziękuję za uwagę


