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WSTĘP:

•Pomimo kontrowersji odnośnie 
zakresu występowania ataków 
paniki oraz zaburzeń na tym tle             
u dzieci i młodzieży, wielu badaczy 
oraz terapeutów zgodnie twierdzi, 
iż zjawisko to często zaczyna się            
w okresie dojrzewania.



NAPADY PANIKI VS ZESPÓŁ PANIKI

•W rzeczywistości 40–60% młodzieży przyznaje się 
do sporadycznych napadów paniki, podczas gdy 
około jeden na stu nastolatków cierpi na zespół 
paniki, charakteryzujący się nagłym, 
nieoczekiwanym przypływem silnego lęku. 

• Panika więc jest stosukowo powszechnym,  
jednak często błędnie rozumianym 
doświadczeniem występującym                                 
w okresie dorastania.



CZYM SĄ NAPADY PANIKI?

•Zjawisko paniki zostało zdefiniowane                             
w czwartym wydaniu Diagnostyczno-Statystycznego 
Podręcznika Zaburzeń Psychicznych (DSM-IV) jako 
nagły epizod silnego lęku, obawy lub dyskomfortu, 
któremu towarzyszą przynajmniej cztery fizyczne 
lub poznawcze objawy, przybierające na sile         
w ciągu pierwszych dziesięciu minut. 



ATAKI/NAPADY LĘKU PANICZNEGO

•W polskiej nomenklaturze fachowej 
funkcjonuje też określenie zaburzenia  
z napadami lęku panicznego.

•Ataki, w których rozpoznać                   
można mniej niż cztery objawy,                              
są określane mianem ataków                 
o ograniczonych symptomach.



OBJAWAMI TOWARZYSZĄCYMI SĄ:

•palpitacje/kołatanie serca;

•pocenie się;

•drżenie ciała lub trzęsienie się;

• spłycony oddech lub nagły brak powietrza;

•uczucie dławienia się;

•wrażenie dyskomfortu lub bólu w klatce 
piersiowej;



OBJAWAMI TOWARZYSZĄCYMI SĄ:

•mdłości lub bóle brzucha;

• zawroty głowy;

• uczucie braku świadomości siebie i świata;

• zdrętwienie lub uczucie mrowienia;

• dreszcze lub uderzenie gorąca;

• lęk przed utratą panowania nad sobą                
lub przed obłędem;

• lęk przed śmiercią.



ZIDENTYFIKOWANO TRZY RODZAJE               
ATAKÓW PANIKI:  

•Napady paniki nieoczekiwane                  
lub bez wcześniejszych oznak                    
nie są związane z czynnikami 
sytuacyjnymi, dlatego też występują 
spontanicznie lub bez wyraźnej 
przyczyny;



NAPADY PANIKI ZDETERMINOWANE 
SYTUACYJNIE

•Prawie zawsze występują                 
natychmiast po zadziałaniu  
określonego czynnika                     
sytuacyjnego lub w oczekiwaniu            
na niego (np. nastolatek doświadcza 
ataku paniki za każdym razem,             
gdy jest wywoływany na środek klasy);



NAPADY PANIKI WYWOŁYWANE 
SYTUACYJNIE

•Mogą wystąpić w odpowiedzi                                    
na kontakt z bodźcem sytuacyjnym,                  
jednak nie zawsze występują                           
natychmiast po jego zadziałaniu (np. istnieje 
prawdopodobieństwo, iż u danego nastolatka atak 
paniki nastąpi w kinie, jednak nie zawsze dzieje się 
to w tej właśnie sytuacji, równie dobrze do ataku 
może dojść w godzinę później).



ZESPÓŁ PANIKI

•Powyższe trzy rodzaje ataków                          
paniki mogą towarzyszyć różnego                    
rodzaju zaburzeniom lękowym. 

•Aby u nastoletniej osoby                              
stwierdzić zespół paniki, musi ona doświadczać 
powtarzających się, niespodziewanych           
jej ataków, jakkolwiek w tej przypadłości 
powszechne są także powtarzające się napady 
paniki wywoływane sytuacyjnie.



• Napady paniki zdeterminowane sytuacyjnie              
są charakterystyczne dla różnego rodzaju fobii. 
Niektórzy młodzi ludzie mogą doświadczać 
sporadycznych ataków paniki przy jednoczesnym 
braku zaburzeń lękowych. 

• Niemniej jednak w większości przypadków 
młodzież doświadczająca napadów paniki opisuje 
je jako uczucie zbliżającej się katastrofy                
oraz niepohamowanej chęci ucieczki.



NIEREJSTROWANE NAPADY PANIKI

•Występują u osób nieszukających                        
pomocy terapeutycznej. 

•Wydają się one doświadczeniem    
stosunkowo częstym w okresie dojrzewania. 

•Najnowsze badania poddały analizie 
powszechność występowania                          
oraz charakterystykę napadów paniki                       
dotąd niebadanych klinicznie.



Na podstawie wypełnionych przez młodzież ankiet 
na temat ich własnych doświadczeń związanych       
z paniką, zostały wyciągnięte następujące wnioski:

• zjawisko to jest stosunkowo powszechnym doświadczeniem                   
w okresie dojrzewania (36–63% badanych nastolatków                    
z różnych środowisk donosi o atakach paniki);

• napady panicznego lęku zgłaszane są częściej                                     
przez dziewczęta niż przez chłopców;

• częstotliwość oraz przebieg stanów paniki mają 
bezpośredni związek z lękiem, depresją lub stresem, zaś 
wsparcie społeczne jest czynnikiem redukującym zarówno 
częstość występowania tych ataków, jak i ich nasilenie.



POWSZECHNOŚĆ WYSTĘPOWANIA NAPADÓW 
PANIKI ORAZ ICH SYMTOMY:

• N. J. King wraz ze współpracownikami dwukrotnie 
przeprowadził badania, których celem była analiza 
napadów paniki wśród młodzieży australijskiej.

• Osoby badane w każdym z pomiarów były proszone  
o wypełnienie ankiet na temat ataków paniki, 
zawierających pytania odnośnie częstotliwości             
ich występowania oraz towarzyszących                         
im symptomów, jak również okoliczności,                     
w których stan ten miał miejsce. 



PIERWSZE BADANIE

•Pierwsze z badań objęło 246 osób                        
w przedziale wiekowym 13–15 lat                       
oraz 288 nastolatków w przedziale 16–18 lat.

•W skali całej grupy 43% osób przyznało,                
iż doświadczyło napadu paniki w pewnym 
momencie swojego życia, aczkolwiek 
większość doznała jedynie kilku jego objawów 
(atak o ograniczonych symptomach). 



NAJCZĘŚCIEJ WYMIENIANE OBJAWY TO:

•kołatanie serca (zgłoszone                       
przez 71% ankietowanych);

•drżenie ciała                                      
lub trzęsienie się (53%);

•pocenie się (38%);

•mdłości (34%).



STATYSTYKI

• Lęk przed śmiercią,                                          
objaw z grupy symptomów                            
poznawczych, zgłosiło 17% nastolatków 
dotkniętych napadami paniki, podczas gdy   
19% doniosło o lęku przed obłędem lub utratą 
panowania nad sobą w chwili ataku.
•Odnotowano większy odsetek dziewcząt (47%) 
w stosunku do chłopców (39%) mówiących                 
o osobistych doświadczeniach związanych             
z odczuwaniem paniki. 



STATYSTYKI c.d.

• Podczas gdy większość badanych nastolatków 
uważała, iż ataki paniki powodowały niewielką 
dezorganizację ich życia, 7% informowało            
o poważnych zaburzeniach, których stały się              
one przyczyną.

• Około 25% zgłosiło unikanie określonych sytuacji 
(np. publicznego zabierania głosu, samotnego 
spędzania nocy, pobytu w szpitalu) z powodu lęku 
przed wystąpieniem ataku paniki.



PODWYŻSZONY POZIOM LĘKU

•Wreszcie, młodzi ludzie dotknięci                
tym problemem powiadomili                         
o znacznie większej liczbie obaw                 
niż ich rówieśnicy, którzy nigdy nie 
doświadczyli ataku paniki, co sugeruje, 
że młodzież o podwyższonym poziomie 
lęku narażona jest na ryzyko dalszego 
rozwoju niepokojących napadów.



DRUGIE BADANIE

• Następnie N. J. King wraz                                                  
ze współpracownikami podał,                                                 
iż 36% z 649 australijskich nastolatków (w wieku 12–17 
lat) odnotowało wystąpienie napadu paniki w pewnym 
momencie ich życia, z czego tylko 16% spełnia kryteria 
Diagnostyczno-Statystycznego Podręcznika Zaburzeń 
Psychicznych (DSM-IV). 

• Dziewczęta były skłonniejsze do informowania o atakach 
w pełni rozwiniętych (dziewczęta – 66%, chłopcy – 34%).



NAJCZĘŚCIEJ POWTARZAJĄCE SIĘ OBJAWY      
W DRUGIM BADANIU TO:

• drżenie ciała (86%);

• zawroty głowy                                     
lub omdlenia (80%);

• kołatanie serca (79%);

• pocenie się (75%).



NAJCZĘSTRZE OKOLICZNOŚCI TOWARZYSZĄCE 
ATAKOM PANIKI TO:

•odseparowanie od bliskiej                   
osoby (42%);

•samotny spacer w nocy (39%);

•sprawdziany/egzaminy (38%);

•bycie obserwowanym (37%).



ŚRODOWISKO RODZINNE

•U młodzieży, która doświadczyła 
napadów paniki, odnotowano wyższy 
poziom ogólnego lęku, depresji oraz 
strachu niż ma to miejsce u osób 
nieznających tego problemu.                         
Znaczącą rolę odegrały również   
czynniki związane ze środowiskiem 
rodzinnym.



INFORMACJE UZYSKANE OD OSÓB 
DOŚWIADCZAJĄCYCH STANÓW PANIKI DOWODZIŁY, ŻE:

•uzyskują one mniejsze wsparcie ze strony rodziny,

• żyją w większym stresie oraz są poddawane 
silniejszej presji ze strony domowników                           
w porównaniu z rówieśnikami, którzy                      
nigdy nie ulegli takiemu napadowi. 

•A zatem ważne jest, by rodzice, pedagodzy                    
oraz nauczyciele pracujący z nastolatkami mieli 
świadomość czynników ryzyka oraz ich roli                   
w rozwoju ataków paniki w okresie dojrzewania.



CZYM JEST ZESPÓŁ PANIKI I AGORAFOBIA?

•Młodzi ludzie cierpiący na zaburzenia                
z napadami lęku panicznego doświadczają 
powtarzających się, nagłych napadów paniki. 

•Rezultatem tego jest trwająca                   
przez co najmniej miesiąc obawa przed 
wystąpieniem kolejnych napadów                    
oraz niepokój związany z konsekwencjami 
tychże ataków bądź też znacząca zmiana              
w zachowaniu. 



PRZYKŁAD

•Na przykład nastolatka z zespołem paniki 
może mieć obawy związane z utratą kontroli 
nad sobą, odczuwać lęk przed                            
chorobą psychiczną lub też                               
wierzyć, że fizyczne objawy                              
towarzyszące atakowi paniki są                                           
następstwem poważnej choroby.



AGORAFOBIA

•U wielu nastolatków cierpiących               
na zaburzenia z napadami lęku 
panicznego rozwija się agorafobia, 
określana jako lęk przed znalezieniem 
się w sytuacji, z której ucieczka może 
być trudna lub kłopotliwa,                   
czy też przed brakiem odpowiedniej 
pomocy w chwili wystąpienia ataku. 



Agorafobia c.d.

• Typowe dla nastolatków                                                  
z agorafobią jest unikanie                                       
takich sytuacji lub doświadczanie ich jedynie            
z zaufaną osobą, jaką jest na przykład rodzic. 

•Wielu młodych ludzi z zaburzeniem z napadami 
lęku panicznego z powodu strachu przed atakiem 
zaczyna unikać szeregu sytuacji, takich jak 
wyjście do kina lub po zakupy, obecność w klasie 
czy poruszanie się środkami komunikacji miejskiej, 
jak również przebywanie w samotności.



POCZĄTEK CHOROBY

•Zgodnie z DSM-IV początkowe                
stadium choroby może                         
wystąpić w różnym wieku,                         
ale zazwyczaj następuje                      
między okresem późnego dorastania                       
a trzydziestym piątym rokiem życia 
(początek choroby może jednak ujawnić 
się jeszcze w dzieciństwie).



PÓŹNE DOJRZEWANIE

• Istnieje przypuszczenie,                       
iż okres późnego dojrzewania jest 
punktem inicjującym początek zespołu 
paniki, co podkreśla, jak ważne jest,               
aby dorośli pracujący z nastolatkami 
zauważali znaki ostrzegawcze, 
wskazujące na rozwój problemu                    
w czasie dorastania.



Opis przypadku nastoletniej Izy cierpiącej             
na zespół paniki powiązany z agorafobią:

• Iza miała trzynaście lat, gdy wraz                               
z mamą zgłosiła się do terapeuty w celu 
zdiagnozowania powtarzających się stanów 
lękowych. Mama Izy zaniepokoiła się skargami córki 
na różne fizyczne dolegliwości (np. zawroty głowy) 
oraz jej lękiem związanym z codziennym 
wychodzeniem do szkoły i rozłąką z mamą.



•Problemy tego rodzaju                                 
rzekomo miały związek                                                
z wcześniejszym epizodem, w trakcie którego 
dziewczynka doświadczyła silnego lęku wraz               
z kilkoma innymi fizycznymi objawami (kłopotem                           
z oddychaniem, zawrotami głowy).

•Zdarzenie to miało miejsce około cztery miesiące 
przed badaniem. Iza ze swoją mamą i przyjaciółką 
wybrały się do kina. 



•W czasie seansu dziewczynka                                   
oznajmiła mamie,  iż nagle,                                       
bez wyraźnego powodu, poczuła niepokój. 

•Miała przy tym wrażenie, że nie może swobodnie 
oddychać, doznała też uczucia silnego ucisku           
w gardle. Wskutek tego zdarzenia mama zabrała 
córkę do lokalnego szpitala, gdzie dziewczynka 
przeszła serię testów na zdiagnozowanie alergii 
pokarmowej, co niczego nie wyjaśniło, gdyż nie 
wykryto u niej alergii.



• Iza podczas rozmowy z terapeutą 
przyznała, że czasami, nagle i bez 
jasnej przyczyny, czuje się bardzo 
wystraszona i że towarzyszą temu 
zawroty głowy oraz bóle brzucha. 

•Po pierwszym incydencie w kinie 
zaobserwowała, iż następnego dnia              
w domu doświadczyła podobnego stanu.



• Zdarzenia tego rodzaju powtarzały się                                
w nieregularnych odstępach czasu,                                                
w sumie było ich dziesięć, przy czym                                                                  
dwa do pięciu razy spotkało ją to w ciągu                                                                      
miesiąca. 

• Iza opowiedziała o kilku fizycznych objawach 
towarzyszących epizodom lęku, w tym o kołataniu               
serca, kłopotach z oddychaniem, uczuciu dławienia                 
się, bólach w klatce piersiowej, uczuciu dyskomfortu,                
o bólach brzucha, zawrotach głowy, a także o uczuciu 
mrowienia w dłoniach.



•Oznajmiła również, iż obawiała się 
wystąpienia kolejnych ataków lęku, 
zwłaszcza w szkole. Bała się także,              
iż może zemdleć lub mieć ponownie problem 
z oddychaniem. Na koniec dziewczynka 
przyznała się do unikania pewnych sytuacji 
powodowana obawą, iż znowu doświadczy 
stanu lękowego i nie będzie mogła znaleźć 
wyjścia z danej sytuacji czy uzyskać pomocy.



•Oświadczyła też, iż od czasu                                   
pierwszego zdarzenia                             
zaprzestała chodzenia                                           
do kina. 
•Bała się też jeździć szkolnym                        
autobusem, ponieważ uważała,                            
że w razie ataku kierowca                                           
nie będzie umiał udzielić                             
jej pomocy.



• Innymi sytuacjami, które według Izy były źródłem 
lęku i powodowały, iż starała się ich unikać, było 
przebywanie w salach lekcyjnych, uczestniczenie 
w szkolnych imprezach, korzystanie                                    
ze środków publicznego transportu                             
czy chodzenie do kościoła. 

•Mama Izy również zauważyła kilka rodzajów 
sytuacji, których córka unika, na przykład 
chodzenia po zakupy, kibicowania szkolnej 
drużynie podczas meczu piłki nożnej.



• Zauważyła, że w niektórych                                  
okolicznościach (np. podczas pobytu                         
w sklepach czy centrach handlowych)                                                                                          
jej obecność wydawała się                                                 
pomagać córce w zminimalizo-
waniu jej lęków. 

• Obie niepokoiła duża liczba komplikacji w życiu 
dziewczynki oraz w jej relacjach z innymi ludźmi. 
Terapeuta zdiagnozował zespół paniki oraz 
agorafobię.



NIE UNIKAJ POMOCY

• Przypadek Izy pokazuje jak ważne jest,                                       
by nie pozostawać ze swoimi problemami                                 
samemu. 

• Warto zgłosić problem rodzicom, przyjaciołom,                       
wychowawcy, psychologowi lub pedagogom w szkole.

• Jeśli objawy utrudniają funkcjonowanie warto szukać 
specjalistycznego wsparcia u psychiatry, psychologa                        
lub terapeuty.

• Warto zadzwonić i umówić się na wizytę u psychiatry choćby           
po to, by rozwiać wątpliwości, ale przede wszystkim po to,             
by sobie pomóc.



NIE UNIKAJ POMOCY

• By umówić się do psychiatry nie potrzebne jest do tego skierowanie                  
od lekarza pierwszego kontaktu. Wystarczy, by opiekun prawny zadzwonił  
na rejestrację do Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Jadwigi w Opolu                
na ul. Wodociągową pod numer 77 54 14 221 lub 77 54 14 222                          
i umówił Cię na termin wizyty. 

• Wizyta w szpitalu jest bezpłatna (NFZ). Można też skorzystać z pomocy 
psychiatry, który prowadzi prywatny gabinet, ale niestety odpłatnie.

• W razie pytań zgłoś się do mnie w szkole do gabinetu nr 16 lub odszukaj 
mnie na czacie w szkolnej aplikacji Microsoft Teams. Wpisz w wyszukiwarkę:             
Beata Gędźba – Kaczmarek.

• ZAWALCZ O SIEBIE I NIGDY SIĘ                                                                              
NIE PODDAWAJ. POWODZENIA ☺



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

• W prezentacji wykorzystano fragment książki "Lęk i fobie 
nastolatków. Jak pomóc dzieciom przezwyciężyć napady paniki”.


