Zjawisko lęku oraz stresu w obliczu
zmieniającej się sytuacji zewnętrznej
(pandemia, wojna).
Słowa oznaczające lęk w językach europejskich np. anxiety, angst, anxiete wywodzą się z
indoeuropejskiego „angh”- dusić się. W języku polskim lęk ma etymologię litewskosłowiańską i znaczy „zginanie, kurczenie się ze strachu”.
„Lęk jest czymś subiektywnym: to, co jest stresujące dla jednej osoby, może prawie nie
mieć znaczenia dla innej. […] Ludzie z lękowym usposobieniem więcej rzeczy
postrzegają jako bardziej stresujące niż ludzie mniej lękowi. […] Każdy z nas jest inny.
Różnice te wynikają zarówno z unikatowej kombinacji genów, jakie otrzymujemy od
naszych rodziców, jak i z naszych doświadczeń w biegu życia. Natura i wychowanie
jako partnerzy kształtują to, kim jesteśmy – i to partnerstwo rozgrywa się w każdym z
naszych mózgów.”
(LeDoux, 2017)

Lęk

Zaburzenia lękowe - grupa zaburzeń psychicznych, w których
charakterystycznym objawem jest lęk.
Objawia się często jako stan oczekiwania na bliżej
nieokreślone, nieprzyjemne, niepożądane doświadczenie.
Niejednokrotnie jest zapowiedzią wyobrażeniowego
zagrożenia i tym samym pełni funkcję adaptacyjną .
Lęk towarzyszy człowiekowi od kołyski do grobu; niekoniecznie
jest czymś złym. Każdy z nas go doświadcza. Szacuje się, że na
zaburzenia lękowe cierpi 2,5 mln Polaków.
Potocznie lęk utożsamiany jest ze strachem, niemniej w
fachowej nomenklaturze te pojęcia są rozróżniane.

Lęk
Strach vs. lęk
Strach chroni nas przed śmiercią.
Stanowi mechanizm obronny
- naturalną reakcją fizjologiczną w obliczu
zagrożenia.
W momentach dużego stresu
- fizyczna reakcja “walka, ucieczka lub zastygnięcie”.

Objawy zaburzeń lękowych

Objawy psychiczne
Objawy somatyczne
Intensywne poczucie zagrożenia Uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej
Nadmierna czujność
Uczucie „kluski w gardle”
Bezsenność
Drżenie, poczucie roztrzęsienia
Zmniejszenie libido
Ból krzyża, ból głowy
Wzmożone napięcie mięśni
Trudności z koncentracją
Duszność
hiperwentylacja
męczliwość
Nadmierna reakcja układu autonomicznego
(pocenie, zimne ręce, biegunka, suchość w ustach
częste oddawanie moczu, tachykardia,
kołatanie serca, zaczerwienienie lub zblednięcie)
Reakcja przestraszenia
Trudności w połykaniu

Źródło: H.I. Kaplan, B.J. Sadock, V.A. Sadock, Psychiatria kliniczna, Wydawnictwo Me
Wrocław 2004, s. 178.

Typologia lęku
LĘK UOGÓLNIONY
Często stresuję się różnymi rzeczami, takimi jak zdrowie, nauka, przyjaźnie, związki uczuciowe czy rodzina.
Martwię się, że jestem gorszy(-a) od moich przyjaciół.
Martwię się, czy dam sobie radę w przyszłości.
AGORAFOBIA
Siedzę w domu, żeby nie czuć dyskomfortu i paniki.
W niektórych sytuacjach potrzebuję obecności konkretnej osoby.
FOBIE
Bardzo boję się czegoś konkretnego, na przykład:
krwi albo igieł
psów albo innych zwierząt,
burzy i brzydkiej pogody
ciemności,
wysokości lub miejsc, w których czuję się zamknięty(-a).

Typologia lęku
LĘKI SPOŁECZNE
Denerwuję się w obecności osób, które słabo znam.
Trudno mi rozmawiać z ludźmi, których nie znam zbyt dobrze.
Jestem osobą nieśmiałą.
Denerwuję się, kiedy muszę coś zrobić, a inni ludzie na mnie patrzą (np. kiedy mam czytać na głos, przemawiać publicznie, uprawiać sport).
Denerwuję się na imprezach, na których słabo znam innych gości.
ATAKI PANIKI
Często jest mi niedobrze, nawet kiedy nic mi właściwie nie dolega.
Znienacka zaczynam się bać.
Kiedy się denerwuję, trudno mi oddychać,
czuję się tak, jakbym miał(a) zemdleć, mam poczucie utraty kontroli,
mam wrażenie, że oszaleję,
serce mocno bije mi w piersi, trzęsę się,
mocno się pocę, mam wrażenie, że się dławię,
kręci mi się w głowie.

Typologia lęku

LĘK SEPARACYJNY
Boję się nocować poza domem albo niepokoję się, kiedy nie ma przy mnie rodziny
wolę być blisko rodziców
Martwię się, że moim rodzicom stanie się coś złego.
Boję się być sam(a) w domu lub sam(a) spać.

ZABURZENIA OBSESYJNO-KOMPULSYJNE
Męczą mnie obsesyjne myśli, których nie umiem się pozbyć, martwię się na przykład, że jestem brudny(-a),
pokryty(-a) zarazkami, że komuś stanie się przeze mnie krzywda albo że zrobię coś szokującego dla innych.
Raz po raz robię coś, czemu nie potrafię się oprzeć: liczę, sprawdzam, myję czy układam.

KRYZYS
pandemia / wojna

Kryzys to taki stan psychiki, Któremu towarzyszy wysokie
napięcie emocjonalne, w znacznej mierze o zabarwieniu
lękowym, występuje zachwianie dotychczasowej równowagi
psychicznej.
Jest to reakcja stresowa, jednak o bardzo dużej sile
i szczególnej złożoności.
- zjawisko czasowe
- obniżone jest poczucie kontroli i poczucia sprawczości
- załamanie możliwości osiągnięcia celu
- osoba w kryzysie znajduje na drodze do realizacji celu
przeszkodę, interpretują ja jako coś niemożliwego
do pokonania.

3 POZIOMY STRESU
FIZJOLOGICZNY
Bodziec, który zakłóca
funkcjonowanie organizmu,
wpływa na to, jaką relację
jednostka buduje ze
środowiskiem, stresor
powoduje zaburzenie
homeostazy i wtedy nasz
umysł podejmuje działania,
żeby ją przywrócić

PSYCHOLOGICZNY

SYTUACYJNY

Stres zakłóca, zaburza homeostazę
organizmu, powoduje zaburzenia
adaptacji, zakłócając najistotniejszy
komponent pod względem
psychologicznym - poczucie kontroli.
Stres obniża, eliminuje nasze
poczucie kontroli, czyli wpływu na
rzeczywistość - w jaki sposób dana
osoba kontroluje to, co się z nią
dzieje, jakie odpowiedzi się pojawiają
w kontakcie ze światem
w momencie stresu.

Jesteśmy częścią
społeczeństwa, struktury,
sytuacja stresu jest sytuacją
braku dostępu do zasobów
zewnętrznych
i wewnętrznych.

Pandemia
Dla ludzi nowa rzeczywistość, związana z nałożonymi obostrzeniami
przeciwdziałającymi rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, które wymusiły
zmianę zachowań i trybu życia codziennego oraz utrata przewidywanego
świata, stała się źródłem codziennego doświadczania lęku i towarzyszącej mu
niepewności związanej z brakiem jasnych reguł, które wskazywałyby, jakie
zachowania pozwolą uniknąć zaistniałego zagrożenia i pozwolą przetrwać w
dobrej kondycji psychofizycznej, ekonomicznej i społecznej, co z kolei
przyczyniło się u wielu osób do przeżywania kryzysu niejednokrotnie
wielopłaszczyznowego (emocjonalnego, ekonomicznego, rodziny, związku).

SKUTKI PANDEMII – „CZY WYJDZIEMY Z TEGO ZALĘKNIENI, POTURBOWANI I
ZDEWASTOWANI, CZY TEŻ DOŚWIADCZYMY PRZYSPIESZONEJ PRZEBUDOWY NASZEGO
ŻYCIA RODZINNEGO, ZAWODOWEGO, POLITYCZNEGO?”
TRZY EWENTUALNOŚCI.

1
Zakwestionowanie
dotychczasowego stylu życia.

2
Powrót do hedonizmu
„rozumianego jako wyciskanie
z życia wszelkich możliwych
przyjemności, zakupoholizmu,
łapczywego gromadzenia
rzeczy i wspomnień, w których
posiadanie ludzie wchodzą
wyłącznie po to, by
podbudować swój niepewny
status społeczny.

3
Zmieni się bardzo niewiele –
„Większość przez ten wstrząs
przejdzie – w sensie
psychologicznym – obronną
ręką, innych pomęczą nocne
koszmary i przykre
natręctwa. Zmarłych się
opłacze. Pojedzie się do
Tokio na olimpiadę” (Ewa
Wilk, 2020, s. 15).

WOJNA

Wojna

Nadine
Od około roku spotykałam się z Nadine i Karimem. Wspólnie. Albo osobno. Przez cały miniony miesiąc znów widywaliśmy się w
trójkę. Od silnej miłości do niezwykłej nienawiści, od namiętnych uniesień do skrajnej wrogości – wszystkie te uczucia pojawiały
się między nimi. Jak w każdej parze.
Jest poniedziałek, godzina jedenasta. Czekam na Nadine i Karima. 11:15 – spóźniają się. 11:30 – jeszcze ich nie ma. Pewnie nie
przyjdą. Nie przyszli. Na poprzedniej sesji poważnie się pokłócili. Nadine powiedziała, że chce odejść od Karima. Myślałam:
może chciała odejść też ode mnie? Trochę się martwiłam. Karim potrafił bywać gwałtowny. Może zrobił jej krzywdę.
Środa, piętnaście po dziesiątej. Czy dziś przyjdą? 10:20 – nie ma ich. 10:25 – słyszę dzwonek do drzwi. Otwieram. Widzę
Nadine. Jest sama. Ubrana na czarno. Na głowie ma białą chustę – znak żałoby w Islamie. W mojej głowie natychmiast
pojawia się połączenie: atak rakietowy terrorystów, o którym słyszałam w telewizji, rozerwane na strzępy ofiary, oraz adres
Nadine i Karima, wymieniony przez nich na poprzedniej sesji.
Spoglądam na Nadine – która patrzy na mnie badawczo. Zauważa, że zrozumiałam. Robi kilka kroków naprzód. Wyciągam do
niej rękę na powitanie, jak to zazwyczaj robię. Nadine zaczyna płakać i rzuca mi się w ramiona. Myślę o życzliwej neutralności,
o zasadzie wstrzemięźliwości, o regule pozycji trzeciego... ale myślę też o bólu Nadine, o jej potrzebie poczucia się
pomieszczoną za pomocą tego niespodziewanego uścisku – tak, by mogła upewnić się, że jestem tu dla niej, i że będę mogła
udzielić jej poczucia stałości, tak bardzo potrzebnego po śmierci Karima. Przez kilka chwil Nadine pozwala sobie tonąć w
moich ramionach. Przytrzymuję ją bez ruchu. Nadine płacze, na okrągło powtarzając: Nie chciałam, żeby umarł... nie chciałam,
żeby umarł... pozbierali szczątki....
łagodnie odsuwa się, spogląda na mnie i kieruje się w stronę fotela, na którym zazwyczaj siedzi. Na kilka chwil milknie, po czym
zaczyna opowiadać o tamtym dniu – oraz o własnym trudnym do zniesienia poczuciu winy.
Swoim zachowaniem niewerbalnym Nadine wyraziła ogromną rozpacz kobiety w żałobie. Byłam jedyną osobą, która mogła
obdarzyć znaczeniem ból i niepokój, wyczytane w jej oczach, a obciążone silnym poczuciem winy, dotyczącym morderczych
pragnień, w magiczny sposób zaspokojonych nagłym wybuchem bomby zrzuconej przez terrorystów. Nadine rzuciła się w moje
ramiona.

ROZREGULOWANIE MÓZGU EFEKTEM JEST NADMIERNA
INTERPRETACJA ŚWIATA JAKO
MIEJSCE ZAGROŻENIA, NAWET
BODŹCE NEUTRALNE SĄ
ZAGRAŻAJĄCE.
SPOSÓB INTERPRETOWANIA
ŚWIATA - AUTOMATYCZNE,
INSTYNKTOWNE ZACHOWANIA.

REAKCJE
NA KRYZYS

Aktywne przezwyciężenie - zadaniowe, skoncentrowane na celu,
przetwarzanie wszystkich informacji związanych z zagrożeniami,
metafora sprężyny, sprężystość psychiczna, rezyliencja, sprężyna się
ugina, ale potem zaczyna korzystać ze swoich właściwości, mózg się
reguluje, psychika poprzez interpretacje szuka wytłumaczenia
dlaczego tak jest - szansa na wzrost - jeśli interwencja kryzysowa jest
skuteczna w pierwszych 48 h.

Przezwyciężenie kryzysu - pozorne dostosowywanie się do
oczekiwań innych pozytywnie interpretowane, myślenie na temat
zdarzenia, ale brak przepracowania emocji, brak wyrażenia smutku,
złości, strachu, żałoby. Z zewnątrz osoba wydaje się dostosowana
do świata, w rzeczywistości wypiera, racjonalizuje. Maskowanie,
smutek, unikanie, duża dysproporcja, z tego powodu potrzeba
interakcji
z otoczeniem, żeby zauważyć niebezpieczeństwo.

Reakcja załamania i dezorganizacji. Brak możliwości
adaptacji - zaburzenia depresyjne, lękowe, PTSD.
Interpretacja przez zagrożenie.

Jak działa człowiek w obliczu
wojny/sytuacji skrajnej i jak
pomóc efektywnie
- ostra reakcja na stres

Objawy ostrej reakcji na stres pojawiają się w
ciągu godziny od narażenia na działanie silnego
stresora. Mogą też pojawić się z odroczeniem –
po dwóch – trzech dniach.
W zależności od występujących objawów
można wyróżnić postać łagodną, umiarkowaną i
ciężką ostrej reakcji na stres.

W pierwszych chwilach po zadziałaniu silnego stresora,
najczęściej występują w zachowaniu osoby:

• oszołomienie,

• wyraźna dezorientacja,
• zawężenie pola świadomości i uwagi,
• nierozumienie bodźców docierających z otoczenia - poczucie nierealności siebie
(czyli: depersonalizacja) lub otoczenia (derealizacja),
• obawa utraty kontroli, śmierci, „zwariowania”,
• obawa nieotrzymania pomocy na czas,
• poczucie zamknięcia, znalezienia się na krawędzi,
• poczucie pustki w głowie,
• aktywności niedostosowane do sytuacji lub bezcelowe.

Osoba z ostrą reakcją na stres może mieć poczucie odrealnienia. Osoba może nie wiedzieć co
się do niej mówi (nie chodzi o język), mieć poczucie zagubienia, bezradności i braku kontaktu z
własnym ciałem, przejawiać zachowania ryzykowne i impulsywne. Objawy te wiążą się z
ekstremalnym stresem.

• TACHYKARDIA (CZĘSTOSKURCZ SERCA),
• UCZUCIE KOŁATANIA SERCA
• BÓL, KŁUCIE W KLATCE PIERSIOWEJ,
• DRŻENIE,
• DYGOTANIE,

SOMATYCZNE
OBJAWY STRESU

• SUCHOŚĆ W USTACH
• NADMIERNA POTLIWOŚĆ
• PRZYSPIESZENIE ODDECHU,
• DUSZNOŚĆ - TRUDNOŚCI Z ODDYCHANIEM
• ZACZERWIENIENIE SKÓRY
• NUDNOŚCI, BIEGUNKA
• WYMIOTY
• DŁAWIENIE,
• DYSKOMFORT W JAMIE BRZUSZNEJ
• DEZORIENTACJA, DUŻE TRUDNOŚCI ZE SKUPIENIEM UWAGI
I WYKONYWANIEM PROSTYCH CZYNNOŚCI
• KRÓTKOTRWAŁA UTRATA PRZYTOMNOŚCI.

Objawy ostrej reakcji na stres utrzymują się przez parę godzin lub do 2–3 dni. Jeśli działanie
stresora dobiegnie końca, a osoba zostanie szybko ewakuowana z miejsca zdarzenia, nasilenie
objawów powinno się zmniejszyć w ciągu 8 godzin. W przypadku, gdy narażenie na sytuację
stresową się przedłuża, objawy zaczynają ustępować po około dwóch dobach, a po trzeciej
zwykle są już łagodne. W sytuacji wojny – tak jak w aktualnej sytuacji na Ukrainie – takie
reakcje zwłaszcza w obszarze emocji utrzymują się dłużej (nawet do 4-6 tygodni) i są to:

Niekontrolowane wybuchy
płaczu lub złości – to sposób,
w jaki nasze ciało próbuje
nam zakomunikować, że ma
już dość. Wybuchy
intensywnych emocji są
niezwykle wyczerpujące,
powodują zmęczenie. Te
reakcje są zdrowe! W obliczu
straty - czujemy smutek, w
sytuacji gdy ktoś robi nam
krzywdę – odczuwamy złość.

Poczucie lęku – napady lęku
czy ataki paniki, to kolejne
objawy, które mogą pojawić się
w obliczu kryzysu psychicznego.
Wzrost poziomu lęku może
wiązać się z obniżoną
odpornością na stres
wywołaną występującymi
wcześniej trudnościami
psychicznymi lub poczuciem
braku kontroli nad własnym
życiem i emocjami.

Poczucie braku sensu - to ciągłe
kwestionowanie sensu
wykonywanych czynności lub nawet
całego życia, co może być
efektem poczucia przeciążenia i
obniżenia nastroju. Dodatkowo brak odczuwania przyjemności,
niemożność czucia radości z
wykonywania ulubionych zajęć jest
bardzo przykre dla osoby w
kryzysie. Pogłębia jej poczucie
przytłoczenia i brak sensu. Dlatego
niekoniecznie od razu zachęcajmy
do zajęcia się ulubionym hobby.

Apatia – sytuacja bycia w
kryzysie psychicznym jest
niezwykle osłabiająca i
przytłaczająca. Osoby
czują się ciągle zmęczone,
a przebywanie z innymi
jest dla nich wyczerpujące i
ponad ich siły. Mogą
wyglądać na
niezainteresowane
aktywnościami,
spotkaniami.

Potrzeba izolacji – osoby,
które wcześniej były bardzo
towarzyskie, nagle coraz
bardziej się izolują, nie
odbierają telefonów,
zamykają się w pokoju,
unikają kontaktów, nawet z
najbliższymi osobami.

Stałe poczucie zmęczenia osoby zmagające się z
kryzysem psychicznym są
wyczerpane, przez co śpią
częściej i dłużej. Codzienne
czynności wydają się być
niewyobrażalnie ciężkie do
wykonania, przez co są
często zaniedbywane.

Utrzymujące się trudności
w obrębie funkcji
wykonawczych –
problemy z uwagą i
pamięcią

OSTRA REAKCJA NA STRES
JEST JAK NAJBARDZIEJ
NATURALNĄ I ZDROWĄ
REAKCJĄ, KTÓRA POJAWIA
SIĘ U CZŁOWIEKA
BEZPOŚREDNIO (OD RAZU
LUB PO KILKU GODZINACH)
PO TRAUMATYCZNYM
ZDARZENIU.

CO ROBIĆ BY POMÓC EFEKTYWNIE?

Bądź – po prostu bądź. Oferuj swoją obecność – coś tak prostego, jak obecność może
przynieść ogromną ulgę. Spróbuj zadbać o relaksujące otoczenie, ciszę, albo kojące
dźwięki. Czasami cisza może być zbyt bolesna – wówczas wystarczy jakiś „szum”.

Zadbaj o zaspokojenie podstawowych potrzeb – zrób herbatę, nakarm – czasami osoba w
kryzysie nie odczuwa głodu – jest bardzo zestresowana i działa w sytuacji ratowania życia, ale
to nie oznacza, że nie potrzebuje dostarczać paliwa swojemu organizmowi. Zaproponuj,
przygotuj, może po chwili wyciszenia poczuje głód.
Zapewnij ciepłe okrycie – w sytuacji traumatycznego doświadczenia, a zwłaszcza po jego
ustąpieniu, organizm odreagowuje – bardzo często robi się zimno.

Uznaj uczucia i emocje – uznanie uczuć drugiej, znormalizowanie ich, i
znormalizowanie reakcji osoby zmniejsza jej poczucie izolacji w obliczu
kryzysu. Nie musisz mówić - “widzę, że musi to być dla Ciebie bardzo
trudne” - podaj po prostu chusteczki.
Nie musisz być „twardy” – jeśli czujesz, że współodczuwasz – płacz.
To bardzo ludzkie i normalizujące. Znaczy często więcej niż słowa.
Pamiętaj, aby powstrzymać się od oceny drugiej osoby, od udzielania
rad, i mówienia „teraz już będzie dobrze” – bo nie wiesz, jak będzie.
Bądź tu i teraz. Towarzysz.

Staraj się pytać, czy możeszjakoś pomóc, ponieważ osoba w
kryzysie może wstydzić się poprosić Cię o coś sama. Gdy uspokoi
się i będzie miała większy dostęp do swich potrzeb – będzie
wiedziała, ze może się do ciebie zwrócić.

Pomagaj w zwykłych czynnościach - osoby przytłoczone kryzysem
mają problem z zadbaniem o swoje otoczenie, czy własną higienę. O
zaopiekowanie się dzieckiem jeśli takie mają, lub zwierzakiem.
Zaproponuj swoją pomoc, lub po prostu zrób to – pobaw się
dzieckiem, wyprowadź psa. Pomóż w sprzątaniu, czy w zadbaniu o
siebie – przygotuj relaksującą kąpiel, zaproponuj uczesanie, czyste
ubranie.

Zachęcaj do spaceru na świeżym powietrzu. Pamiętaj, żeby nie
zmuszać osoby do czegoś ponad jej siły – jeśli nie ma energii,
możesz zaproponować nawet coś tak małego jak wyjście na
balkon, lub przeniesienie krzesła pod drzewo
w ogrodzie

CZEGO NIE ROBIĆ?

Nie należy „psychologizować” O ile nie jest to absolutnie niezbędne dla
prowadzonych działań służb, nie powinno się dopytywać o szczegóły
traumatycznego
doświadczenia
i
podejmować
z
nią
prób
„przepracowania” tego, co się stało.
W pierwszych godzinach i dniach po wydarzeniu umysł każdego człowieka
dąży do autoregeneracji i zapomnienia niektórych szczegółów przeżytej
traumy. Nie ma w tym niczego złego! Zapominanie i „wypieranie”
ekstremalnie trudnych emocji na pierwszym etapie radzenia sobie z
traumą jest normalną reakcją.

Unikanie „psychologizowania” nie oznacza unikania rozmowy.
Warto pozostawać do dyspozycji w kwestii rozmowy, ale należy
także zaakceptować dość częstą prośbę o pozostawienie w
samotności. Tu warto zadbać o bezpieczeństwo osoby upewnić się ze sobie nie zagraża.

Utrzymywanie się objawów ostrej reakcji
na stres lub pojawienie się nowych
symptomów po upływie miesiąca do 6
tygodni od traumatycznego wydarzenia
jest przesłanką do postawienia diagnozy
PTSD - zespołu stresu pourazowego. To
zaburzenie wymaga już specjalistycznego
leczenia.
Ostra reakcja na stres może, ale nie musi
przekształcić się w zespół stresu
pourazowego.

Dziękuję za uwagę
Martyna Jarząb

