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Terapia poznawczo-behawioralna to jedna z najbardziej
skutecznych i najlepiej zbadanych metod postępowania
terapeutycznego. Wykorzystuje się ją głównie w leczeniu
zaburzeń psychicznych o podłożu depresyjnym lub
lękowym. Na czym polega terapia poznawczo-
behawioralna i w czym tkwi jej skuteczność?

Terapia poznawczo-behawioralna została opracowana
w latach 60. XX wieku przez amerykańskiego psychiatrę
Aarona Becka. Głównym założeniem tej formy leczenia
terapeutycznego jest przekonanie, że myśli, emocje i
zachowania człowieka wzajemnie na siebie wpływają,
tworząc wzorce zachowań, które nie zawsze są właściwe.
Człowiek doświadczając życia, pod wpływem emocji
utrwala pewne konkretne zachowania w poszczególnych
sytuacjach. Czasem kopiuje zachowania innych,
przekładając je na własne życie. Reaguje na różne
zjawiska i sytuacje tak, jak się do tego przyzwyczaił,
często nie zdając sobie sprawy z tego, że rani tym innych
lub przysparza obie kłopotów. Jeśli np. jest pesymistą, to



wszystko będzie już widział w czarnych barwach. Ludzie
utrwalają swoje zachowania i postrzeganie świata
poprzez doświadczanie, więc trudno im potem wyjść
poza te ustanowione wewnętrznie ramy. Terapia jest
potrzebna wtedy, gdy utrwalone zachowania czy
przekonania nie są obiektywne i bywają niewłaściwe.
Problem z zaburzeniem postrzegania świata staje się
przedmiotem leczenia terapeutycznego. Psychoterapia
poznawczo-behawioralna pozwala wykryć te
zniekształcone interpretacje rzeczywistości i zastąpić je
właściwymi.

Posłuchaj o terapii poznawczo- behawioralnej. To materiał
z cyklu DOBRZE POSŁUCHAĆ. Podcasty z poradami.

Terapia poznawczo-behawioralna – dla
kogo?

Terapia poznawczo-behawioralna najlepiej sprawdza się
w leczeniu zaburzeń bazujących na lęku i depresji. To
terapia bardzo skuteczna i dlatego najczęściej
wykorzystywana jest w wyprowadzaniu chorych z fobii,
lęków napadowych, nerwic, depresji, bulimii, zaburzeń
kompulsywno-obsesyjnych, schizofrenii i stresu
pourazowego. Ten rodzaj terapii dobrze sprawdza się
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również w leczeniu depresji poporodowej lub jako
technika radzenia sobie ze stresem. Bywa
wykorzystywana także w resocjalizacji więźniów.

Warto wiedzieć

Psychoterapia to najczęściej stosowana metoda leczenia
zaburzeń psychicznych. Może być jedyną formą pracy
nad psychiką pacjenta albo stanowić uzupełnienie
leczenia farmakologicznego. Cechą wszystkich rodzajów
psychoterapii jest osobisty kontakt lekarza z pacjentem.
W psychoterapii stosuje się różne podejścia m.in.
psychoanalizę, terapię humanistyczno-egzystencjalną,
systemową czy podejście poznawczo-behawioralne.
Terapia poznawczo-behawioralna uważana jest za jedną z
najlepiej zbadanych klinicznie terapii. Jej skuteczność
została udowodniona wieloma badaniami, dlatego lekarze
często korzystają z tej właśnie sprawdzonej metody
psychoterapii.

Przebieg terapii poznawczo-
behawioralnej

Terapia poznawczo-behawioralna koncentruje się na
bieżących problemach, najważniejsze jest to, co jest tu i
teraz. W leczeniu najczęściej nie rozpamiętuje się
przeszłości, choć są wyjątkowe sytuacje, gdy jest to
nieuniknione.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna należy do
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terapii krótkoterminowych.
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Czas trwania terapii to około dwudziestu sesji
odbywanych raz lub dwa razy w tygodniu. Sama sesja nie
trwa zwykle więcej niż jedną godzinę.

Jednym z najistotniejszych elementów udanej terapii jest
współpraca terapeuty z pacjentem. Dzięki terapii
poznawczo-behawioralnej możliwe jest rozłożenie na
czynniki pierwsze sytuacji, która daje efekt w postaci
zniekształconego postrzegania. W tym procesie należy
wyróżnić:

bodziec, czyli konkretną sytuację, która wywołuje
działanie pacjenta,
specyficzny sposób myślenia pacjenta w danej
sytuacji,
uczucia i odczucia fizyczne, które są następstwem



specyficznego myślenia,
zachowanie (działanie), które w efekcie reprezentuje
pacjent.

W terapii poznawczo-behawioralnej lekarz stara się
odnaleźć powiązanie między myślami, emocjami i
działaniem pacjenta. Musi więc przeanalizować trudne
sytuacje i odnaleźć myśli, które spowodowały błędną
interpretację rzeczywistości. Jednocześnie musi
uzmysłowić pacjentowi, jak nieracjonalne były reakcje,
które wcześniej prezentował i dać mu nadzieję, że może
zmienić postrzeganie świata.

Odnalezienie bodźca odpowiadającego za nieprawidłową
reakcję określa się częścią poznawczą terapii.
Behawioralna strona terapii to eksperymenty, które mają
nauczyć pacjenta nowych reakcji i zachowania, bez
bagażu w postaci emocjonalnych obciążeń. Testowanie
nowych sytuacji pozwala na zmianę zachowania,
wypracowania nawyków, nauczenia całkiem nowych
reakcji na bodźce.

Terapia poznawczo-behawioralna –
techniki

Terapia ta wykorzystuje wiele technik behawioralnych i
poznawczych. Jedną z nich jest tzw. dialog sokratejski.
Nazwa pochodzi od formy- technika ta oznacza bowiem
zadawanie pytań pacjentowi przez terapeutę. Odbywa się
to w taki sposób, by to sam pacjent odkrył źródło swoich



przekonań i tendencji. Rolą lekarza jest pytanie,
wysłuchiwanie odpowiedzi pacjenta i zwracanie uwagi na
pojawiające się w jego wypowiedziach sprzeczności, ale
w taki sposób, by pacjent ostatecznie sam doszedł do
nowych wniosków i rozwiązań. Jak to bywa w dialogu
sokratejskim, w rozmowie tej terapeuta stosuje wiele
pomocnych technik takich jak: paradoks, przesadę,
sondowanie itd. Elementy te, dzięki odpowiedniemu
zastosowaniu, skutecznie wpływają na zmiany w myśleniu
pacjenta.

Poza dialogiem sokratejskim lekarz może stosować
również inne metody wywierania wpływu np.
przenoszenie uwagi czy rozpraszanie. W procesie terapii
lekarz odwołuje się także do treningu zaszczepiania
stresu. Wszystko po to, by wyrobić w pacjencie nawyk
odpowiedniego reagowania w obliczu stresujących
sytuacji.

Efektem terapii poznawczo-behawioralnej jest nie tylko
zmiana zachowania, ale też uświadomienie pacjenta w
konsekwencjach wprowadzenia tej zmiany. Wszystko po
to, by wyrobił w sobie nowe nawyki i reakcje. Pacjent
powinien umieć odpowiednio reagować na negatywne
myśli, jeśli się takie pojawią. Sukcesem terapii jest
wypracowanie u osoby z zaburzeniami odpowiednich
reakcji na te bodźce, które wcześniej spotykały się z
błędną interpretacją. Prawdziwym sprawdzianem nowych
umiejętności jest urzeczywistnienie ich w normalnie
toczącym się życiu, poza gabinetem psychoterapeuty.



Zalety terapii poznawczo-
behawioralnej

Za psychoterapią poznawczo-behawioralną przemawia
przede wszystkim jej wysoka skuteczność, wielokrotnie
już potwierdzona badaniami klinicznymi. Atutem tej formy
leczenia jest rozwój samoświadomości pacjenta, który po
terapii uzyskuje samokontrolę nad swoimi zachowaniami.
Ten potencjał zostaje w pacjencie na dłużej, także po
zakończeniu terapii i pozwala mu zapobiegać nawrotom
jego zaburzeń. Wartością dodaną terapii jest polepszenie
jakości życia chorego. Zyskuje on motywację do działania
i wyższą samoocenę.

O autorze

Lek. Tomasz Nęcki

Absolwent kierunku lekarskiego na Uniwersytecie
Medycznym w Poznaniu. Wielbiciel polskiego morza
(najchętniej przechadzający się jego brzegiem ze
słuchawkami w uszach), kotów oraz książek. W pracy z
pacjentami skupiający się na tym, aby przede wszystkim
zawsze ich wysłuchać i poświęcić im tyle czasu, ile
potrzebują.

Niepożądane objawy długotrwałego
stresu
2020-04-03 Magdalena Moraszczyk - artykuł pochodzi z



miesięcznika "Zdrowie"

Autor: thinkstockphotos.com Najczęstsze objawy długotrwałego stresu to chroniczne

bóle głowy, kręgosłupa, serca, problemy z układem trawiennym i choroby

dermatologiczne oraz zaburzenia hormonalne.

Objawy stresu, długotrwałego lub bardzo intensywnego,
mogą odbić się na zdrowiu i kondycji całego organizmu.
Życie w ciągłym napięciu nerwowym powoduje poważne
dolegliwości, które niekiedy nasilają się dopiero po
zakończeniu stresującej sytuacji. Zawał, miażdżyca,
cukrzyca, otyłość, łysienie – to niektóre niepożądane
objawy długotrwałego stresu.

Objaw przewlekłego stresu: bóle
głowy i chroniczne bóle głowy

Bóle głowy są skutkiem nadmiernego i długotrwałego
napięcia oraz skurczu mięśni wyzwalanego przez



adrenalinę oraz pobudzenie układu nerwowego. Tętniący
ból w skroniach pojawia się już w sytuacji stresującej i
pomału narasta, obejmując całą głowę.

Chorzy mają wrażenie, jakby na głowę założono im
zaciskającą obręcz. Może temu towarzyszyć sztywnienie
karku (szyi), światłowstręt, nadwrażliwość na hałas. Ból
napięciowy najczęściej nie jest zbyt silny. Trwa kilka minut
i powtarza się kilka razy na dzień albo ciągnie się nawet
tygodniami. Wówczas mamy wrażenie, że boli nas skóra
głowy czy włosy. Bóle chroniczne trwają miesiące i lata.
Wtedy najmniejszy stres nasila przyćmiony ból głowy.

Objaw przewlekłego stresu: choroby
serca i układu krążenia

Pod wpływem kortyzolu i adrenaliny zwiększa się napięcie
włókien współczulnych i przywspółczulnych,
wpływających na pracę serca i obwodowych naczyń
krwionośnych. Pobudzenie włókien współczulnych
przyspiesza bicie serca nawet 3-krotnie, podczas gdy
przywspółczulne zwalniają jego pracę. Prowadzi to do
palpitacji, arytmii (do tego przyczynia się też zaburzona w
stresie gospodarka magnezem), a nawet zatrzymania
akcji serca. Hormony stresu są też odpowiedzialne za
podwyższenie poziomu markera reakcji zapalnej, czyli
białka C-reaktywnego (CRP), które sprzyja chorobom
układu krążenia, od powstania blaszek miażdżycowych,
na zawale skończywszy.



Wysoki poziom kortyzolu, adrenaliny i aldosteronu
(hormon ten zaburza gospodarkę wodno-elektrolitową)
sprzyja nadciśnieniu, które może prowadzić do zawału i
wylewu. Kortyzol podnosi poziom stężenia trójglicerydów
i obniża poziom dobrego cholesterolu (HDL), prowadząc
do odkładania cholesterolu i innych tłuszczów w
ściankach naczyń w postaci blaszki miażdżycowej. W
końcu dochodzi do tak dużego zwężenia naczynia, że
krew nie może dotrzeć do serca. Zaleganie krwi w żyłach
(w wyniku zwiększonej krzepliwości) prowadzi do
uszkodzenia naczyń i powstania zakrzepów, które
utrudniają przepływ krwi i prowadzą do zatorów.

Objaw przewlekłego stresu: problemy
z trawieniem

Na skutek napięcia emocjonalnego dochodzi do zaburzeń
w pracy autonomicznego układu nerwowego. Wysyła on
polecenia, które rozregulowują czynności układu
pokarmowego, mimo że jest on zbudowany prawidłowo i
właściwie pełni swoją funkcję, tzn. trawienie i wchłanianie
przebiega normalnie. Burczenie i bóle pojawiające się w
różnych miejscach brzucha, wzdęcia, poczucie pełności,
biegunki albo zaparcia mogą być oznaką zespołu jelita
wrażliwego (zakłócenie motoryki jelit). Zgaga (choroba
refluksowa) jest z kolei często wynikiem zaburzenia
kurczliwości mięśni przełyku albo żołądka.

Objaw przewlekłego stresu: wrzody
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Przeczytaj także:

dwunastnicy i żołądka

Wysoki poziom adrenaliny powoduje napięcie błony
śluzowej tych narządów, utrudniając dopływ krwi i
upośledzając regenerację komórek nabłonka, a tym
samym zwiększając ich podatność na działanie kwasu
solnego. Wszystko to prowadzi do osłabienia odporności
nabłonka i zapalenia śluzówki, nadżerki lub rozwoju
choroby wrzodowej. Mówi się nawet o wrzodach
stresowych, które pod wpływem silnego napięcia mogą
pojawić się z dnia na dzień.

Objaw
przewlekłego

stresu: problemy z cerą
Czasem są to czerwone plamy na twarzy i dekolcie,
innym razem pokrzywka. Stres sprzyja też wystąpieniu i
zaostrza objawy trądziku różowatego. Wszystkie zmiany
na skórze są wynikiem gry naczyniowej o podłożu
hormonalnym. Cerze nie służą zwłaszcza hormony stresu
o działaniu androgennym.

Objaw przewlekłego stresu: bóle
kręgosłupa

Bóle kręgosłupa są wynikiem napięcia i przeciążenia
mięśni, które pod wpływem adrenaliny stają się twarde jak
kamień. W momencie zagrożenia chowamy głowę w
ramionach i odchylamy ją. Wyginają się kręgi szyjne i
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piersiowe. By utrzymać odpowiednią postawę, muszą
pracować inne mięśnie. To zwykle powoduje ból w
odcinku szyjnym lub lędźwiowym.

Czytaj też: Skuteczne ćwiczenia na kręgosłup
lędźwiowy

Poznaj naturalne i proste sposoby na
stres [WIDEO]

Objaw przewlekłego stresu: grzybica
miejsc intymnych

Rozwojowi grzybicy sprzyja obniżenie odporności
organizmu i jednocześnie nadmiar hormonów o działaniu
androgennym. Prowadzi to do zachwiania naturalnej flory
bakteryjnej śluzówki narządów kobiecych oraz
rozmnażania się bakterii chorobotwórczych.

Objaw przewlekłego stresu:
wypadanie włosów

Nadmiar hormonów o działaniu androgennym często jest
u kobiet powodem wypadania włosów i łysienia
plackowatego. Silny stres może się przyczynić do utraty
włosów z dnia na dzień.

Objaw przewlekłego stresu: ściskanie
w gardle

Uczucie dławienia, trudności z przełykaniem, wrażenie
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guli w gardle – pojawiają się nie tylko w chwili stresu, ale
również wtedy, gdy przyczyny zdenerwowania dawno
minęły. Są skutkiem napięcia mięśni gardła i krtani.

Objaw przewlekłego stresu: cukrzyca

Zaburzenia w pracy neuronów regulujących wagę ciała
oraz wysoki poziom adrenaliny, kortyzolu i hormonu
wzrostu odpowiedzialnych za podwyższenie poziomu
glukozy we krwi i upośledzenie jej wykorzystania przez
komórki organizmu sprzyjają rozwojowi
insulinoodporności i cukrzycy typu 2.

Objaw przewlekłego stresu:
rozregulowanie cyklu, bezpłodność

Przyczynia się do tego zaburzona praca znajdującego się
w podwzgórzu „generatora” wytwarzającego hormony,
które sterują cyklem miesięcznym, tzn. pobudzają
przysadkę do wydzielania hormonów tropowych, które z
kolei wpływają na pracę jajników produkujących
estrogeny i progesteron – w różnych stężeniach zależnie
od fazy cyklu.

Dochodzi do gry hormonalnej, w jej wyniku miesiączki
stają się rzadsze i mniej obfite. Ponadto na skutek stresu
przysadka wytwarza prolaktynę, hormon naturalnie
wyzwalany w czasie ciąży i podczas karmienia piersią,
którego zadaniem jest zahamowanie jajeczkowania.
Wtedy przy równowadze pozostałych hormonów



płciowych niemożliwe jest zapłodnienie.

Objaw przewlekłego stresu: otyłość

W czasie przewlekłego stresu zwiększa się ilość
działającego tylko w mózgu hormonu NPY, który jest
odpowiedzialny za magazynowanie tłuszczu w
komórkach. Razem z kortyzolem wyzwalają otyłość, tzw.
brzuszną, i to nie tylko z powodu większego apetytu.
Tkanka tłuszczowa położona w okolicy brzucha ma
najwięcej receptorów wrażliwych na kortyzol, który
„otwiera” komórki tłuszczowe, umożliwiając gromadzenie
się w nich paliwa. W sytuacjach stresowych zmniejsza się
produkcja leptyny – hormonu wytwarzanego w tkance
tłuszczowej, który ma działanie przeciwne do NPY (daje
poczucie sytości), więc dlatego też tyjemy.

Objaw przewlekłego stresu:
osteoporoza

Nadmiar kortyzolu upośledza metabolizm wapnia i
magazynowanie go w kościach. Ponadto zwiększa
wydalanie minerału przez nerki. Wszystko to może dać
początek chorobie lub ją nasilić.

Tak stres działa na organizm!
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