
Standardy leczenia zaburzeń 
nerwicowych 



Zaburzenia nerwicowe

nerwica - Cullen  -1776

Opisy zaburzeń  nerwicowych 

(histeria) – sprzed 2,5  tysiąca lat



Zaburzenia czynnościowe 

Psychopochodne 

(psychosocjopochodne)
• Przeżywanie i cechy osobowości (Funkcja JA)

• Socjokulturowe wydarzenia i trudności 

życiowe

• Niejednolity obraz kliniczny (przewaga 

zaburzeń emocjonalnych również)

• Zaburzenia poznawcze, czuciowe, ruchowe, 

objawy somatyczne



Dobro – Dramaturgia jednostki 

Dostosowana jest do dramaturgii bycia 

Schematy (koleiny)  dziania się zwiazane są na  ukierunkowywaniem energii 

-

znaczenie emotywne,  (energia)  

+

znaczenie strukturalne .(deskrypcja, opis)

dramaturgia

rozpoznawana intuicyjnie na różnych poziomach pojmowania .

Istoty  żywe  mają strukturę i wrażliwość (dramturgię) 

która jest   określoną  przez dobór naturalny – systemy z  rozeznaniem (synchronia 

przeżywają) odkrywanie intencji dziejów z ewolucją 



Dualizm świata 

nieożywionego
➲ Byt/niebyt

➲ Nicość/nieskończoność

➲ Plus/minus

➲ Przyciąganie/odpychanie

➲ Elektron/proton

➲ Materia i antymateria …..



Świat człowieka 

Kierkegard 

„Albo – albo”, „Bojaźń i drżenie”

(Anankastia życia) 

Ananke przymus – tortury u Herodota 

życie – śmierć 

dobro – zło

kreowanie  – niszczenie

miłość – nienawiść

piękno - brzydota

bogactwo – bieda

Bóg – szatan  



Sytuacja stresowa?
Uraz psychiczny?

• Konflikt – teraźniejszość

•

• Frustracja lub Utrata  

• przeszłość 

Zagrożenie urazem 

Przyszłość

sytuacja nieznana, niejasna, 

jasność - klarowność (struktura)  i prawda -wiara 
(energia) 

dążenie - dążenie dążenie - unikanie unikanie - unikanie



Trójkąt dramatyczny a  
dojrzałość
Na danym poziomie dobra – ekonomia energii i 
struktury

– Przyczyny i skutki dramaturgii
mitologia, 

Dramat Grecki 

Arystoteles 

Berne

Agresor

Prokurator

Agresor

Prokurator

Wybawca Wybawca

Ofiara



dobro hedonistyczne

1. Dobre to co przyjemne

2. Złe to co nieprzyjemne 

Układ apetytywny

Hednonizm  -Arystyp z Cyreny 

źródło i cel ludzkiego życia 

Subiektywwuzm i  sensualizm. 

Helvetius , Holbach XVIII w. Mill. 



Układ nagrody i kary
pierwotna moralność



Dobro  Antropologiczne

Co jest dobre dla mnie jako osoby 

to jest dobrem co jest złe to jest złem



Kontekst tożsamościowy -

samoświadomość 

Uzgodnienie – kategorii Ja

(co ja a co nie ja)

Prawdy na temat dialogu  ja - moje 

ciało

Prawdy na temat dialogu ja drugi -

człowiek 

Prawdy na temat dialogu ja- moje 

sumienie



Dobro intersubiektywne 

miłuj bliźniego                           siebie samego

Pozytywne przetworzenie  reguły złotej Arystotelesa.

Syntonia naturalna  Postanowiona,

,Akceptowana.  Świadoma

NLP.

Analiza transakcyjna 

Hermeneutyka Gadamera, Ricoeura, 



Miłość matczyna- obszary rozpoznawania twarzy,

brak aktywności podwzgórza, które  - silnie pobudzone 

w przypadku miłości romantycznej i aktywności seksualnejj. 

Poziomy neurofizjologii związane 
ze  zbliżeniem  interpersonalnym

Bartels & Zeki, 2004:

http://www.vislab.ucl.ac.uk/pdf/motherlove.pdf


Dylematy zwrotnicy i mostka 

Większa aktywność przy pogwałceniu osobowym: przysrodkowy zawój czołowy, tylny zawój obręczy, górna bruzda skroniowa, dolny 

płat ciemieniowy.

Większa aktywność przy pogwałceniu nieosobowym: grzbietowo-brzuszna kora przedczołowa, płat ciemieniowy. 

Wg Greene, J.D. et al., (2001), An fMRI investigation of emotional engagement in moral judgment. Science,293: 2105–2108



Komórki lustrzane 

Giacomo Rizzolatti, Leonardo Fogassi 

Vittorio Gallese. P

Empatia

kobiety  >mężczyzn

Mężczyźni > poczucie satysfakcji gdy nieuczciwi 

cierpią



Komórki von Economo

wrzecionowate

Neurony von Economo   ludzi i innych człowiekowatych, waleni(humbaków, 

finwali, orek, kaszalotów, butlonosów, delfinów Risso, białuch), a także słoni 

afrykańskich i indyjskich

file:///C:/wiki/Człowiekowate
file:///C:/wiki/Walenie
file:///C:/wiki/Humbak
file:///C:/wiki/Finwal
file:///C:/wiki/Orka
file:///C:/wiki/Kaszalot
file:///C:/wiki/Butlonos
file:///C:/wiki/Delfin_Risso
file:///C:/wiki/Białucha_(waleń)
file:///C:/Users/xxx/Desktop/cite_note-3
file:///C:/wiki/Słoń_afrykański
file:///C:/wiki/Słoń_indyjski


Dobro duchowe

Refleksyjność, 

myślenie abstrakcyjne,

uczuciowość wyższa,  synteza, orientacja w 

prawach naukowych, matematyka, fizyka,  

dziejowych, metadane,

Bardziej świadomie działąja  intencjonalność

Referencyjność – ja-świat-czas

Okolice przedczołowe, prawdziwa syntonia ze 

światem społecznym i materialnym 

uporządkowanie

- formalne okolice przedczołowe grzbietowo-

boczne

-emotywne nadoczodołowe



Oszczędność  energetyczną uzyskuje się wychodząc na wyższy 

poziom uorganizowania. 

Historie jako strategie

Ewolucyjna 

dobro duchowe   

wyjście z dramaturgicznego konfliktu . 



Zaburzenia czynnościowe 

Psychopochodne 

(psychosocjopochodne)
• Przeżywanie i cechy osobowości

• Socjokulturowe wydarzenia i trudności 

życiowe

• Niejednolity obraz kliniczny (przewaga 

zaburzeń emocjonalnych również)

• Zaburzenia poznawcze, czuciowe, ruchowe, 

objawy somatyczne



Objawy  nerwicowe

Objawy nerwicowe dzielimy na:

• Zaburzenia somatyczne: zaburzenia czynności 
narządów( skurcze mięśni, bicie serca, pocenie się…)

• Zaburzenia przeżywania: lęk, myśli natrętne, 
ruminacje…

• Zaburzenia zachowania: nieśmiałość, wybuchy złości, 
kompulsje…. 



Ogólne zasady leczenia zaburzeń 
nerwicowych

Zasadą jest stosowanie oddziaływań 
psychoterapeutycznych i farmakologicznych w 
leczeniu zaburzeń nerwicowych. 

Leczeniem z wyboru jest Psychoterapia



Ogólne zasady leczenia zaburzeń 
nerwicowych

• Ważne jest również zwracanie uwagi na 
współchorobowość, która jest bardzo częsta w 
zaburzeniach nerwicowych. 

• Zespół rzekomonerwicowy
• Objawy nerwicowe w przebiegu uzależnienia od 

substancji, depresja, inne zaburzenia nerwicowe 
są negatywnym predykatorem terapii.

• Mogą decydować o potrzebie hospitalizacji 
psychiatrycznej, bądź wysuwają się na pierwszy 
plan w kolejności terapii czy to farmakoterapii czy 
psychoterapii. 



Ogólne zasady leczenia zaburzeń nerwicowych. 
Terapia objawowa: farmakoterapia

• Historycznie - Benzodiazepiny ? 

• (obecnie -jeżeli stosowane - to zwykle   doraźne 
leczenie objawowe)   !!!

• Początek: Prototypowe leki p/lękowe- lata 60’ XX wieku.

określane jako „jedna z największych innowacji XX wieku”, 

zastąpiły alkohol oraz barbiturany w terapii lęku.

najpowszechniej stosowana grupa leków psychotropowych w 

połowie lat 70’ .

Rozczarowanie BZD w następnych latach powstało w związku z uzależnieniem

farmakologicznym oraz trudnościami w odstawianiu przy

dłuższym okresie stosowania.

Pod koniec lat 90’ w większości wytycznych zalecano SSRI, 

SNRI jako farmakoterapię z wyboru w zaburzeniach 

nerwicowych

wg.prof. Vladan Starevic  



Ogólne zasady leczenia objawów nerwicowych. 
Jedynie doraźne znoszenie objawów: BZD

• Jednoczesna skuteczność w zmniejszaniu lęku, napięcia, 
zaburzeń snu i różnych fizycznych objawów lęku.

• Szybki początek działania (często w ciągu minut od podania)

• Stosunkowo dobra tolerancja (działania niepożądane rzadko 
są przyczyną odstawiania)

• Względne bezpieczeństwo w przypadku przedawkowania 
(zwłaszcza w monoterapii)

wg.prof. Vladan Starevic



Częste  problemy   dot.   stosowania BZD:
• Tolerancja na działanie p/lękowe

• Częste niewłaściwe używanie

• Częste uzależnienie

• Niebezpieczne objawy abstynencyjne

• Szkodliwe działanie niepożądane

Ogólne zasady leczenia zaburzeń nerwicowych. 
Terapia objawowa: BZD

wg.prof. Vladan Starevic



Porównanie zależności od BZD w trakcie długotrwałego leczenia 
zaburzeń lękowych i uzależnienia od substancji 

psychoaktywnych.

Niezwiązana z 
uzależnieniem / 
terapeutyczna zależność 
od BZD

Uzależnienie od substancji

Tolerancja Nie Tak

Głód substancji/całkowite 
zdominowanie przez 
pragnienie pozyskania

Nie Tak

Niekontrolowane 
zachowanie związane z 
pozyskiwaniem substancji

Nie Tak

Niekorzystne konsekwencje 
zdrowotne lub społeczne 

Nie Tak 

Objawy abstynencji przy 
nagłym odstawieniu

Tak tak

wg.prof. Vladan Starevic



Ogólne zasady leczenia zaburzeń nerwicowych. 
Terapia objawowa: SSRI

• Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego 
serotoniny-przeciwdepresyjne, obecnie są 
rekomendowane jako leki I rzutu w wielu zaburzeniach 
nerwicowych, min:

- fobia społeczna SP

- zaburzenie stresowe pourazowe PTSD

- zespół lęku uogólnionego GAD

- zaburzenie lękowe z napadami lękuPD

- zaburzeni obsesyjno-kompulsyjne OCD



Ogólne zasady leczenia zaburzeń nerwicowych. 
Terapia objawowa: farmakoterapia

Historia SSRI:
• Wprowadzenie na amerykański rynek Fluoksetyny (Prozac) 

najsławniejszego w tej grupie leku  w 1987 r.  Miało wręcz charakter 
wydarzenia kulturowego.

• Mówi się o „pokoleniu Prozacu”, „Pigułce szczęścia”, leku, który odmienił 
na lepsze życie ludzi z depresją.

• Zamiast pomagać chorym na depresję zaczął być szeroko stosowany przez 
zdrowych ludzi w radzeniu sobie z codziennością i chcąc podnieść swoją 
wydajność

• Ocenia się SSRI przyjmuje ok. 55 milionów ludzi.



Ogólne zasady leczenia zaburzeń 
nerwicowych. Terapia objawowa: SSRI
Zalety:

• leczenie można łatwiej uzyskac dawką terapeutyczną, a 
dawka ta wymaga rzadkich modyfikacji  

• SSRI dają mniej objawów ubocznych (w porównaniu z innymi 
lekami stosowanymi w farmakoterapii nerwic) takich jak 
suchość w ustach, niewyraźne widzenie, zawroty głowy, 
zaparcia, co powoduje, że mniejszy odsetek pacjentów 
rezygnuje z terapii tymi lekami z powodu niemożliwych do 
zaakceptowania skutków ubocznych.



Ogólne zasady leczenia zaburzeń 
nerwicowych. Terapia objawowa: SSRI
Wady:

• nieprzyjemny stan wzmożonego niepokoju lub akatyzja 
(„niepokój ruchowy”, „wychodzenie z własnej skóry”) objawy 
te występują najczęściej na początku terapii (ok2-3 tyg.).

• Nudności, wymioty, zawroty głowy, bezsenność lub nadmierna 
senność, utrata lub przyrost wagi.   



Farmakoterapia zaburzeń lekowych.

1. Przeciwdepresyjne: SSRI, SNRI

2. Jeśli nie ma przeciwwskazań: TLPD

3. Anksjolityki niebenzodiazepinowe-
hydroxyzyna 

4. Blokery beta: propranolol

5. Leczenie kombinowane (dwa leki 
p/depresyjne) lub wzmocnienie (leki 
p/psychotyczne II generacji)

Wg. Jaremy



Zaburzenia lękowe z napadami lęku

Tendencja do  leczenia pacjentów:
1. W ramach systemu otwartego

2. W warunkach  szpitalnych rzadko - jeśli zmusza do tego: 

a)nasilenie objawów  (częstość napadów lęku,                     
agorafobia)  

b) wykluczenie innych przyczyn,  jako objawowe np.  z zakresu 
używania substancji psychoaktywnych.

c) ryzyko podjęcia próby samobójczej.



Zaburzenia lękowe z napadami lęku

Leczenie: 
1. Psychoterapia: CBT skuteczność 85-87%, psychodynamiczna, 

interpersonalna
2. Farmakoterapia: I rzutu SSRI: dowiedziono skuteczności   

paroksetyny (sertalina, escitalopram)
II rzutu wenlafaksyna o przedłużonym działaniu
III rzutu TLPD (klomipramina, imipramina)

» Inne leki PD.
3.     psychoedukacja

Badania wskazują, że farmakoterapia powinna trwać co najmniej 8 miesięcy 
(24 u innych).

Chorzy stanowią grupę szczególnie podatną na wystąpienie obj. ubocznych 
związanych z aktywacja 5-HT (np. bezsenność, niepokój) – „start low- go 
slow”



Zaburzenie lękowe uogólnione.
General anxiety disorder.

Odróżnienie od  innego zaburzenia, wymaga w pierwszej kolejności 
podjęcia leczenia skierowanego na to zaburzenie np. epizodu 
depresji, zaburzenia lękowego z napadami paniki, SP itd.

W leczeniu GAD stosuje się:

1. Psychoterapię: najczęściej zaleca się: CBT, behawioralną lub tylko 
pewne jej elementy. Skuteczność CBT: (brak objawów i powrót 
funkcjonowania do normy) 40- 50%. Utrzymuje się co najmniej przez 
rok. Terapia analityczna 20%



2. Farmakoterapia: 

I rzutu: SSRI (escitalopram, paroksetyna, sertalina*)

II rzutu: SNRI (wenlafaksyna, duloksetyna)

III rzutu: TLPD* (imipramina,klomipramina, doksepina,)

IV rzutu: pregabalina

3. Samopomoc- własna aktywność i zaangażowanie pacjenta,

biblioterapia. 

Zaburzenie lękowe uogólnione.
General anxiety disorder.



Fobie społeczne. Social anxiety 
disorder (Social phobia)

• Leczenie:
Wykluczenie  innych zaburzeń a zwłaszcza epizodu depresji lub 

uzależnienia od alkoholu lub środków psychoaktywnych.

Psychoterapia: różne, psychoterapia psychodynamiczna często 
zalecane stosowane: trening umiejętności społecznych, 
terapia ekspozycyjna, terapia poznawcza i CBT,  wszystkie 
wyżej wymienione, terapia psychodynamiczna, łącząca w 
sobie .

1. Samopomoc: w tym biblioterapia.



Fobie społeczne. Social anxiety 
disorder (Social phobia)

• 3. Farmakoterapia: I rzutu: SSRI (paroksetyna, escitalopram, 
sertalina, fluwoksamina*)

II rzutu: wenlafaksyna o przedłużonym 

działaniu

III rzutu: Inhibitory monoaminooksydazy

(fenelzyna, moklobemid)

IV rzutu: Benzodiazepiny (klonazepam)



Zaburzenie stresowe pourazowe. 
Posttraumatic stress disorder

Leczenie: redukcja lub eliminowanie objawów, zapobieganie 

nawrotom, poprawa funkcjonowania.

• Nakierowanie na leczenie lub zapobieganie wystąpieniu 
innego zaburzenia.

• W pierwszym okresie- duże prawdopodobieństwo 
samoistnego ustąpienia objawów. Ważne są wtedy  
zapewnienie odpowiednich warunków życiowych, wsparcie 
społeczne i emocjonalne oraz odpowiednie monitorowanie 
stanu zdrowia psychicznego i fizycznego pacjenta.



Zaburzenie stresowe pourazowe. 
Posttraumatic stress disorder

Leczenie: 

1. Psychoterapia: CBT z różnymi jej odmianami (często: 
zogniskowana na traumie CBT) terapia psychodynamiczna, 
hipnoterapia. 

2. Psychoedukacja i stworzenie więzi terapeutycznej.

3. Farmakoterapia: I rzutu: SSRI (fluoksetyna*, sertalina, 

paroksetyna)

II rzutu: wenlafaksyna*

III rzutu: Mirtazapina*, Moklobemid*



Zaburzenia obsesyjno- kompulsyjne.
Obsessive-compulsive  disorder.

Leczenie- początek gdy objawy zakłócają funkcjonowanie i są 
powodem jego cierpienia. 

Farmakoterapia i psychoterapia dostosowane do potrzeb 
pacjenta , jego możliwości intelektualnych i emocjonalnych.

Ocena psychiatryczna powinna obejmować oszacowanie 
częstości i nasilenia objawów, kliniecznie 

Czasami  za pomocą specjalnych narzędzi, np. Composite 
Diagnostic Interview (CIDI)-przygotowana z myślą o różnych 
warunkach kulturowych

Yale-Brown Obssesive-Compulsive Scale (Y-BOCS)-dla 
osoby badającej bądź do samooceny

Maudsley Obsessive-Compulsive Inventory (MOCI)-
pozwala na różnicowanie z innymi zaburzeniami lękowymi.



Zaburzenia obsesyjno- kompulsyjne.
Obsessive-compulsive  disorder.

Leczenie:

świadomość pacjenta, że przebieg OCD jest zwykle przewlekły, 
bardzo rzadko występują spontaniczne remisje oraz, że po 
okresach poprawy, może dochodzić do zaostrzenia objawów w 
wyniku działania rozmaitych zewnętrznych stresorów. 

OCD jest prawdopodobnie najtrudniejszym do leczenia 
zaburzeniem lękowym. 

Farmakoterapia przynosi poprawę u 40- 60% pacjentów.



Zaburzenia obsesyjno- kompulsyjne.
Obsessive-compulsive  disorder.

• Brak poprawy po leczeniu jednym lekiem nie wyklucza możliwości 
poprawy podczas leczenia drugim, a nawet trzecim lekiem. 

• Należy jasno ustalić cele leczenia. 

• Istotna poprawa lub remisja (jeśli w ogóle się pojawia) występuje po 
co najmniej 6-8, często dopiero po 10-12 tyg. odpowiedniego  
leczenia.

• W pierwszych kilku tygodniach leczenia ważna jest nauka radzenia 
sobie ze stresem, który może nasilać objawy OCD. 

• Leczenie w szpitalu zaleca się gdy przyczyną  zespołu są np. depresja, 
mania, schizofrenia, zaburzenia organiczne

lub poważne zaburzenia somatyczne, które mogą niekorzystnie 
zmieniać tolerancję zastosowanego leku.



Zaburzenia obsesyjno- kompulsyjne.
Obsessive-compulsive  disorder.

1.Psychoterapia: CBT i ERP – exposure and response prevention

(technika ekspozycji i powstrzymania reakcji), terapia 
psychodynamiczna

2. Farmakoterapia: klomipramina, fluoksetyna, fluwoksamina, 
paroksetyna, sertalina

citalopram, escitalopram


