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Celem pracy by}o przedstawienie zaburze~ lkowych u dzieci i m}odziey oraz modelu
terapii w nurcie poznawczo-behawioralnym. Na pocztku opisano rodzaje dziecicych zaburze~
lkowych oraz istot lku. W kolejnej czci skupiono si nad specyfik terapii dzieci i m}odziey
oraz zaprezentowano przebieg terapii indywidualnej, rodzinnej oraz terapeutycznego programu
edukacyjnego w ujciu poznawczo-behawioralnym. W uzupe}nieniu dokonano krótkiej
prezentacji studium przypadku.
S~owa kluczowe: zaburzenia lkowe, terapia poznawczo-behawioralna, dzieci I m}odzie,
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Do¤wiadczanie przez czFowieka lDku b¡d£ strachu jest naturalnym
elementem Gycia. W psychologii wskazuje siD na fazy przeGywanych w trakcie
rozwoju stanów lDkowych. I tak w okresie przedszkolnym dzieci obawiaj¡ siD
obcych ludzi i nowych sytuacji, ciemno¤ci, wyimaginowanych potworów oraz
zwierz¡t. W okresie szkolnym niepokój wzbudza moGliwo¤¢ odrzucenia przez
rówie¤ników, zawstydzenie, a takGe róGne sytuacje trudne. Czas dorastania to
moment, w którym wygl¡d, antycypowane b¡d£ rzeczywiste niepowodzenia oraz
sytuacje spoFeczne stanowi¡ £ródFo intensywnych obaw (BryCska, 2005). Im
czFowiek jest mFodszy, tym bardziej przewidywalne s¡ jego lDki, a im starszy tym
mniej s¡ typowe, a ich £ródFa staj¡ siD bardziej zróGnicowane i zaleGne od osobistej
historii (Matuszczak, 2002). WiDkszo¤¢ przeGywanych przez dzieci i mFodzieG
lDków znika w miarD jak mFodzi ludzie rozpoznaj¡ zasady Gycia spoFecznego,
otoczenie, w którym funkcjonuj¡, a takGe w miarD nabywania umiejDtno¤ci
radzenia sobie z trudno¤ciami. Czasem jednak dzieje siD tak, Ge lDki nie mijaj¡, a
wrDcz ich do¤wiadczanie nasila siD i niekorzystnie wpFywa na aktywno¤¢ dziecka.
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Zaburzenia lDkowe to jedna z najczDstszych form psychopatologii
wystDpuj¡ca u dzieci i mFodzieGy (Kendall, Aschenbrand, Hudson, 2006),
pojawiaj¡ siD u jednej szóstej mFodych ludzi (Farrell, Barret, Ollendick, 2007).
Wska£niki rozpowszechnienia tego rodzaju trudno¤ci s¡ wysokie i z reguFy
oscyluj¡ w populacji ogólnej miDdzy 2-10% (BryCska, 2005) a 2,4-17% (Costello,
Mustillo, Erkanli, Keeler i Angold, 2003). Badania na duCskiej próbie pokazuj¡, Ge
zaburzenia lDkowe homotypowe wystDpuj¡ na poziomie 5,7%, natomiast
heterotypowe (takie, przy których pojawiaj¡ siD zaburzenia wspóFwystDpuj¡ce) na
poziomie, aG 42,9% (Esbjørn, Hoeyer, Dyrborg, Leth, Kendall, 2010). Samo
zaburzenie lDkowe (anxiety disorder) jest terminem ogólnym, oznaczaj¡cym caFy
szereg dezadaptacyjnych objawów, w których lDk odgrywa dominuj¡c¡ rolD
(Reber, 2000). Do zaburzeC lDkowych rozpoznawanych w dzieciCstwie zalicza siD:
lDk separacyjny, zaburzenie lDkowe w postaci fobii, lek spoFeczny oraz uogólnione
zaburzenie lDkowe. Do zaburzeC rozpoznawanych w dzieciCstwie, mFodo¤ci oraz w
dorosFo¤ci wF¡cza siD: agorafobiD, fobiD spoFeczn¡, napady paniki, zaburzenia
obsesyjno-kompulsyjne, reakcjD na ciDGki stres oraz zaburzenie adaptacyjne.
W¤ród innych zaburzeC lDkowych, gdzie lDk jest istotnym aspektem wymienia siD
mutyzm wybiórczy oraz mieszane zaburzenia zachowania i emocji (DereziCska i
Gajdzik, 2010, BryCska, 2005, 2007). Zaburzenia lDkowe obok depresyjnych
zaliczane s¡ do grupy zaburzeC zinternalizowanych, dotycz¡cych problemów
skierowanych na przeGycia wewnDtrzne (Kazein i Weisz, 2006). Ten typ zaburzeC
wi¡Ge siD zazwyczaj z bFDdnym interpretowaniem lub bFDdnym postrzeganiem
otoczenia spoFecznego. Co oznacza, Ge u osób lDkowych mamy do czynienia z
aktywnym przetwarzaniem informacji, ale jest ono znieksztaFcone np. nielogiczne
czy nieracjonalne. MoGna podkre¤li¢, Ge zaburzenia internalizacyjne s¡ w
wiDkszym stopniu powi¡zane z nieadaptacyjnym, znieksztaFconym przetwarzaniem
danych, podczas gdy eksteranlizacyjne s¡ czD¤ciowo odzwierciedlaniem deficytów
przetwarzania informacji (Kendall, 2010).
LDk separacyjny, separacyjne zaburzenie lDkowe (separation anxiety
disorder SAD), inaczej okre¤lany jako lDk przed separacj¡ w dzieciCstwie
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rozpoczyna siD miDdzy 2 a 5 rokiem Gycia (o wczesnym pocz¡tku) lub przed 18
rokiem Gycia. Od normalnego lDku przed rozstaniem odróGnia go nasilenie,
nieadekwatno¤¢ do sytuacji,

czas trwania oraz wspóFwystDpowanie innych

trudno¤ci w funkcjonowaniu spoFecznym i innym dziecka (Wciórka, 2008;
BryCska, 2005). Jest to jedno z najbardziej rozpowszechnionych zaburzeC
lDkowych, którego do¤wiadczaj¡ maFe dzieci, jednak badaC z tego zakresu jest
niewiele (Pincus, Santucci, Ehrenreich, Eyberg, 2008).
Zaburzenia lDkowe w postaci fobii, lDk fobiczny (phobic anxiety), czy fobia
swoista to znaczny i utrwalony, nadmierny, irracjonalny oraz nieuzasadniony lDk o
róGnym natDGeniu, aG do przeraGenia pojawiaj¡cego siD w obecno¤ci okre¤lonych
obiektów lub sytuacji (BryCska, 2005). U dzieci moGe by¢ wyraGony pFaczem,
zFo¤ci¡, zastygniDciem, kurczowym przywarciem do bliskiej osoby. Dzieci raczej
nie rozpoznaj¡, Ge jest on nieadekwatny do sytuacji (Wciórka, 2008).
ZespóF

lDku

uogólnionego,

inaczej

uogólnione

zaburzenie

lekowe

(generalized ankiety disorder GAD), obejmuj¡ce nadmiernie lDkowe zaburzenie
wieku dzieciDcego charakteryzuje siD wystDpowaniem niepokoju, niezaleGnego od
jakichkolwiek sytuacji zewnDtrznych oraz nie nasilaj¡cego siD pod ich wpFywem.
CzDsto towarzyszy mu negatywne przewidywanie przyszFo¤ci, obawy dotycz¡ce
wFasnego zachowania w przyszFo¤ci, potrzeba rozpraszania niepokojów oraz
problemy somatyczne (BryCska, 2005). Osoba odczuwa trudno¤ci w zapanowaniu
nad zamartwianiem siD, które utrudnia jej normalne funkcjonowanie. LDkowi
uogólnionemu moGe towarzyszy¢ podenerwowanie, mDczliwo¤¢, trudno¤ci w
koncentracji, draGliwo¤¢, napiDcie miD¤niowe czy trudno¤ci ze snem (Wciórka,
2008).
LDk spoFeczny, czy fobia spoFeczna (social anxiety disorder) jest jednym z
najczDstszych, przewlekFych i trwaFych zaburzeC psychicznych. Jest ona
prekursorem zarówno depresji jak i naduGywania substancji psychoaktywnych.
NajwiDksze nasilenie zaburzenia przypada na okres dojrzewania i w próbkach
klinicznych jest na równi rozpowszechniona u mDGczyzn jak i u kobiet. Badania
epidemiologiczne wykazaFy jednak, Ge stale ro¤nie odsetek kobiet speFniaj¡cych
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kryteria zespoFu lDku spoFecznego (Aule, 2011).
Etiologia zaburzeC lDkowych jest róGnorodna. UwzglDdnia siD wpFyw
czynników genetycznych, biologicznych, ¤rodowiskowych i psychologicznych, a
w tym zwi¡zanych z rodzin¡ i temperamentem dziecka (BryCska, 2005). Badania
wykazaFy, Ge mFodzieG z trudno¤ciami w nauce jest w grupie zwiDkszonego ryzyka
je¤li chodzi o moGliwo¤¢ wyst¡pienia zaburzeC lDkowych (Thaler, Kaziem, Wood,
2010). Predyktorem tych zaburzeC u dzieci mog¡ by¢ takGe ich wypowiedzi na
wFasny temat, które zwi¡zane s¡ z negatywnym dialogowaniem wewnDtrznym
(Kendall, Treadwell, 2007). Istotny jest proces socjalizacji emocji maj¡cy miejsce
w rodzinie. Okazuje siD, Ge rodzice dzieci z zaburzeniami lDkowymi mniej
angaGuj¡ siD w dyskusje wyja¤niaj¡ce do¤wiadczanie takich emocji jak lDk, gniew
czy teG szczD¤cie (Suveg, Sood, Barmish, Tiwari, Hudson, Kendall, 2008).
Czynnikiem ryzyka dla rozwoju zaburzeC lDkowych u mFodzieGy s¡ przewlekFe
choroby. Zaburzenia te mog¡ wyst¡pi¢ w odpowiedzi na chorobD, pobyt w
szpitalu, czDste do¤wiadczanie bólu na pocz¡tku swojego Gycia, przebycie wielu
procedur i zabiegów medycznych (Pao, Bosk, 2011).
Analiza zaburzeC lDkowych u dzieci i mFodzieGy oraz ich terapii wydaje siD
zasadna nie tylko ze wzglDdu na czDstotliwo¤¢ pojawiania siD tego typu
problemów, ale równieG z powodu negatywnych nastDpstw, które po przebyciu
tych zaburzeC pojawiaj¡ siD w mFodo¤ci, a takGe w dorosFo¤ci. Konsekwencje te, to
miDdzy innymi trudno¤ci w nauce, relacjach spoFecznych oraz pogorszenie stanu
zdrowia emocjonalnego. Zaburzenia lDkowe zwiDkszaj¡ ryzyko zachorowalno¤ci
na

depresjD

i

naduGywania

substancji

psychoaktywnych.

Do¤wiadczanie

nasilonego, nieadekwatnego lDku w dzieciCstwie i mFodo¤ci niesie ryzyko chorób
wspóFistniej¡cych i psychopatologii w Gyciu dorosFym (Kendall, Furr, Podell,
2010). Badania sugeruj¡ zwi¡zek czasowy miDdzy wystDpowaniem lDku i depresji,
a dokFadniej zaburzenia lDkowe czDsto poprzedzaj¡ depresjD, a nawet pozwalaj¡ ja
przewidywa¢ (Farrell, Barret, Ollendick, 2007). Z uwagi na konsekwencje istotne
jest opracowywanie i ewaluacja skutecznych metod leczenia tego rodzaju
zaburzeC.
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LDk. Definiuj¡c szeroko lDk jest niejasnym, nieprzyjemnym stanem
emocjonalnym, który charakteryzuje siD przeGywaniem obaw, strachu, stresu i
przykro¤ci. LDk czDsto przeciwstawiany jest strachowi (Reber, 2000). Z
perspektywy klinicznej lDk i strach obejmuje trzy aspekty – subiektywne
do¤wiadczenie, które najczD¤ciej opisywane jest werbalnie, reakcje fizjologiczne,
przejawiaj¡ce siD zarówno w sferze somatycznej jak i autonomicznej oraz
przejawy behawioralne obejmuj¡ce ucieczkD i unikanie (Öhman, 2005). RóGnica
miDdzy pojDciem strachu a lDku najczD¤ciej F¡czona jest z odniesieniem do bod£ca
– obiektu. W najprostszej wersji lDk jest stanem pozbawionym obiektu, a strach
jest zawsze zwi¡zany z kim¤, czym¤ lub jakim¤ zdarzeniem (Reber, 2000). W
nieco bardziej zFoGonym rozumieniu strach stanowi silne, przykre uczucie
przeGywane w sytuacji realnego zagroGenia. Jest reakcj¡ wrodzon¡ na obiektywne
niebezpieczeCstwo, która mobilizuje caFy organizm do obrony lub ucieczki. LDk
natomiast jest szczególn¡ forma strachu, inaczej jest stanem emocjonalnego
niepokoju pojawiaj¡cego siD jako reakcja na zagroGenie, którego £ródFo nie jest
dokFadnie znane, a sygnaFy zagroGenia nie s¡ tak oczywiste i jednoznaczne. LDk
pojawia siD gdy przewidujemy niebezpieczeCstwo (Matuszczak, 2002). Strach
moGe by¢ adaptacyjny, jak w przypadku gdy osoba zaczyna walczy¢ w sytuacji
niebezpieczeCstwa. LDk pojawia siD wtedy gdy strach zwi¡zany z sytuacj¡ lub
obiektem jest nieproporcjonalnie intensywny i dFugi w porównaniu z zagroGeniem
(Furr, Tiwari, Suveg, Kendall, 2009). PogFDbiaj¡c analizD róGnic moGna
powiedzie¢,

Ge

lDk

ma

najczD¤ciej

charakter

„przedbod£cowy”,

czyli

antycypacyjny w stosunku do mniej lub bardziej realnego – bod£ca zagraGaj¡cego.
Strach natomiast jest „pobod£cowy” to znaczy wywoFany przez okre¤lony czynnik.
Jednak to nie wystarcza do odróGnienia strachu od leku. Epstein (1972, za Öhman,
2005) zaznacza, Ge strach wi¡Ge siD z zachowaniami zaradczymi, zwFaszcza z
ucieczk¡ i unikaniem. Je¤li natomiast próby radzenia sobie z trudn¡ sytuacj¡
zawodz¡, strach przeradza siD w lDk. LDk jest wiDc nierozwi¡zanym strachem, albo
inaczej stanem nieukierunkowanego pobudzenia, który nastDpuje po spostrzeGeniu
zagroGenia.
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LDk/strach moGna róGnicowa¢ bior¡c pod uwagD róGnorakie kryteria.
Skupiaj¡c siD na genezie lDku moGna mówi¢ o £ródFach zewnDtrznych (fobie) b¡d£
wewnDtrznych (lek uogólniony). OdwoFuj¡c siD do czasu trwania moGna wyróGni¢
lDk w formie epizodów (ataki paniki) lub staFego psychicznego zaabsorbowania
mniej lub bardziej realnym zagroGeniem (lDk uogólniony). Wreszcie moGna
lDk/strach opisywa¢ jako stan emocjonalny b¡d£ cechD osobowo¤ci. Kliniczny
niepokój w odróGnieniu od tego, który przeGywa wiDkszo¤¢ z nas jest nawracaj¡cy
i uporczywy, a jego intensywno¤¢ jest nieadekwatna do sytuacji. Taki lDk
paraliGuje czFowieka, co w konsekwencji prowadzi do bezradno¤ci, niezdolno¤ci
do poradzenia sobie, a takGe do upo¤ledzenia funkcjonowania psychospoFecznego
lub fizjologicznego (Öhman, 2005).
Objawy lDku moGna podzieli¢ na trzy grupy somatyczne, psychologiczne
oraz spoFeczne i behawioralne. Symptomy somatyczne mog¡ obejmowa¢ zmiany
kr¡Geniowe, oddechowe, skórne, miD¤niowo-szkieletowe, GoF¡dkowo-jelitowe i
inne, takie jak np. bóle czy zawroty gFowy, zaburzenia równowagi, bezsenno¤¢,
osFabienie. Oznaki lDku o charakterze psychologicznym s¡ zwi¡zane z
subiektywnie odbieranym stanem psychicznym. Jest to wiDc werbalizowany lDk.
Osoby

go

do¤wiadczaj¡ce

skarG¡

siD

na

bycie

prze¤ladowanym,

czy

napiDtnowanym. Mówi¡ o swojej nerwowo¤ci, odczuwanym napiDciu, czy
niemoGno¤ci odprDGenia siD. W sensie psychologicznym lDk moGe siD objawia¢
jako uczucie oszoFomienia, „bycia na krawDdzi” lub odczucia „pustki w gFowie”.
Osoby bDd¡ce w stanie lDku do¤wiadczaj¡ czDsto ruminacji, a w lDku panicznym
moGe towarzyszy¢ im poczucie umierania, zwariowania, utraty kontroli nad sob¡
czy derealizacji. LDkowi towarzysz¡ koszary senne i fantazje zwi¡zane z
niepokojem.

CzDste

jest

takGe

przekonanie

o

byciu

odmiennym

oraz

depersonalizacja. Odczuwaniu lDku moGe równieG towarzyszy¢ staFa draGliwo¤¢.
Objawy lDku spoFeczne i behawioralne wi¡G¡ siD z wraGeniem bycia wstydliwym,
wycofanym i zaleGnym od innych. §¡cz¡ siD takGe z pojawieniem siD trudno¤ci w
sytuacjach spoFecznych, nadmiern¡ lub zmniejszon¡ aktywno¤ci¡ oraz unikaniem
zaangaGowania

w

okoliczno¤ci,

które

mog¡

siD

wi¡za¢

z

dowolnym
301

niebezpieczeCstwem, a czasami przeciwnie z szukaniem ryzyka (BryCska, 2005).
Specyfika pracy terapeutycznej z dzie¢mi i mFodzieG¡. Dzieci i mFodzieG
do¤wiadczaj¡ róGnych problemów, czDsto trudno¤ci te nakFadaj¡ siD na siebie lub
ujawniaj¡ siD na róGnych etapach rozwoju. MoGna przypuszcza¢, Ge wielu mFodych
ludzi mogFoby skorzysta¢ z rozmaitych interwencji. Terapia dzieci i mFodzieGy ma
swoja specyfikD, która wynika z konieczno¤ci identyfikacji problemów
uzasadniaj¡cych terapiD, oceny funkcjonowania dziecka, kierunku terapii oraz
kwestii zwi¡zanych z udziaFem dziecka oraz jego rodziny w procesie
terapeutycznym (Kazein i Weisz, 2006). Identyfikacja problemów wi¡Ge siD z
odpowiedzi¡ na pytanie na ile zachowania dziecka s¡ nieprzystosowawcze, a na ile
mieszcz¡ siD w zakresie normy dla danego okresu rozwojowego. Ocena dysfunkcji
jest trudna ze wzglDdu na konieczno¤¢ uwzglDdnienia róGnych £ródeF informacji
odno¤nie funkcjonowania dziecka. Samo dziecko nie zawsze moGe opowiedzie¢ o
swoich objawach i dziaFaniu, ze wzglDdu na wiek czy poziom rozwoju. CzDsto
najwaGniejsze dane uzyskuje siD od rodziców, jednak ich interpretacja zachowaC
dziecka, takGe nastrDcza trudno¤ci. W procesie diagnozy problemów dziecka
wykorzystuje siD wiDc róGne metody takie jak samopis, wywiady –
ustrukturyzowany b¡d£ nieustrukturyzowany oraz metody obserwacyjne. Kolejna
kwestia w terapii dzieci i mFodzieGy to jej ukierunkowanie. Ze wzglDdu na szeroki
kontekst funkcjonowania dzieci i mFodzieGy, i to dynamicznie zmieniaj¡cy siD w
trakcie ich rozwoju, waGne jest zidentyfikowanie kierunku w jakim powinna
przebiega¢ terapia. A ten nie zawsze jest Fatwy do okre¤lenia. Wynika to ze
szczególnej zaleGno¤ci dzieci od dorosFych, co czyni je bardziej podatnymi na
wpFywy, na które maja niewielka kontrolD. OdrDbne zagadnienie stanowi
motywacja do uczestnictwa w leczeniu. Dzieci nie zawsze s¡ ¤wiadome swojego
problemu. Na terapiD czDsto przyprowadzaj¡ je doro¤li. St¡d dziecko moGe terapiD
traktowa¢ jako karD, albo nie by¢ ni¡ zainteresowane ze wzglDdu na atrakcyjno¤¢
innych dziaFaC. Problem moGe równieG dotyczy¢ ¤rodowiska, w którym rozwija siD
dziecko, a które nie koniecznie moGe dostrzega¢ sens terapii, albo moGe nie by¢
pewne jej skutków. Nawet je¤li dziecko czy adolescent na terapiD zgFosi siD sam
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lub w trakcie uzna za waGne pracD nad zmian¡ wFasnego funkcjonowania, to i tak
utrzymanie motywacji do terapii z reguFy jest bardzo trudne (Kazein i Weisz,
2006). W terapii poznawczo-behawioralnej waGna jest równieG ocena poziomu
rozwoju dziecka, zarówno w sferze poznawczej, emocjonalnej jak i spoFecznej.
Daje to moGliwo¤¢ zastosowania adekwatnych interwencji terapeutycznych.
GFowna zasada zakFada stosowanie wiDkszej ilo¤ci metod behawioralnych przy
mniejszych moGliwo¤ciach poznawczych. Im wiDksze za¤ s¡ moGliwo¤ci
poznawcze tym wiDcej moGna wprowadza¢ metod poznawczych (Popiel i
PragFowska, 2008).
Terapia dzieci i mFodzieGy wymaga teorii przewodniej, która wedFug P.C.
Kendalla (2010) powinna by¢: zorientowana na rozwi¡zywanie problemów,
uwzglDdniaj¡ca proces przetwarzania poznawczego, zwracaj¡ca uwagD na emocje,
zajmuj¡ca siD sfer¡ spoFeczn¡ i interpersonaln¡, a takGe powinna by¢
ustrukturyzowana oraz kFa¤¢ nacisk na interwencje ukierunkowane na wykonanie.
St¡d terapia poznawczo-behawioralna dzieci i mFodzieGy moGe by¢ okre¤lana jako
racjonalne poF¡czenie aspektów behawioralnych, poznawczych i emocjonalnych,
inaczej jako celowa próba podtrzymania dowiedzionych pozytywnych skutków
procedur behawioralnych oraz wF¡czenia czynno¤ci poznawczych i do¤wiadczeC
emocjonalnych pacjenta w proces zmiany terapeutycznej (Kendall i Hollon, 1979).
Ze wzglDdu na szczególny rodzaj terapii jak¡ stanowi terapia dzieci i
mFodzieGy waGne wydaje siD okre¤lenie w niej roli rodziców oraz terapeuty. I tak
rodzice mog¡ by¢ konsultantami, gdy dostarczaj¡ informacji na temat problemu
dziecka. Mog¡ sta¢ siD wspóFpacjentami, je¤li istnieje podejrzenie, Ge maj¡ wpFyw
na jaki¤ aspekt trudno¤ci dziecka, albo jeGeli podtrzymuj¡ jego zaburzenie.
Rodzice mog¡ takGe odgrywa¢ rolD wspóFpracowników jeGeli pomagaj¡
wprowadza¢ elementy programu terapeutycznego (Kendall, 2010). Istotna jest
równieG pozycja terapeuty, któr¡ Kendall porównuje do bycia trenerem. Tak
okre¤lona postawa zawiera trzy cechy: bycie konsultantem -wspóFpracownikiem,
diagnost¡ i wychowawc¡.
Metody terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeC lDkowych. W

ramach
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terapii poznawczo – behawioralnej moGna wyróGni¢ trzy rodzaje interwencji:
indywidualna terapia poznawczo – behawioralna (individual child cognitivebehavioral therapy) ICBT, rodzinna terapia poznawczo-behawioraln¡ (familly
cognitive-behavioral therapy) FCBT oraz rodzinna edukacja/ wsparcie/ uwaga
(familly-based education/ support/ attention) FESA. Te trzy formy oddziaFywaC
pod wzglDdem skuteczno¤ci porównali P.C. Kendall, J.L. Hudson, E. Gosch, E.
Flannery-Schroeder i C. Suveg (2008). Badania wykazaFy, ze najwiDksze korzy¤ci,
to znaczy najwiDksz¡ redukcjD objawów gFównych zaburzeC lDkowych, odniosFy
dzieci z terapii indywidualnej i rodzinnej. W sprawozdaniach nauczycieli
symptomy lDku najbardziej malaFy u mFodych ludzi po zastosowaniu terapii
indywidualnej. Natomiast terapia rodzinna okazaFa siD najefektywniejsza gdy oboje
rodzice cierpieli na zaburzenia lDkowe. Badania J. Wood, B.D. McLeod, J.C.
Piacentini, M. Sigman (2009) pokazuj¡, Ge rodzinna terapia poznawczobehawioralna moGe da¢ lepsze wyniki niG ta skoncentrowana na dziecku pod
warunkiem, Ge trwa co najmniej rok. Analizy te przeprowadzone zostaFy na grupie
35 dzieci w wieku 6-13 lat. Inne dane wskazuj¡, Ge to terapia indywidualna CBT w
porównaniu do rodzinnej jest bardziej efektywna i mniej kosztowna. Badania
wykonano na dzieciach w wieku 8-18 lat, które losowo przydzielono albo do
terapii zorientowanej na osobD albo na rodzinD. Stan uczestników programów
terapeutycznych oceniany byF przed leczeniem, po jego zakoCczeniu oraz 3
miesi¡ce i rok po ustaniu terapii (Bowden, Dirksen, Bögels, Nauta, De Haan,
Ringrose, Appelboom, Brinkman, Appelboom-Geerts, 2008). RóGnice pojawiaj¡ce
siD w wynikach badaC mog¡ by¢ zwi¡zane z wiekiem dziecka. I tak u mFodszych
dzieci bardziej efektywna moGe by¢ terapia rodzinna, a u starszych indywidualna
(Wood, McLeod, Piacentini, Sigman, 2009). Niemniej jednak ze wzglDdu na
pojawiaj¡ce siD rozbieGno¤ci nadal warto eksplorowa¢ skuteczno¤¢ róGnych form
terapii. W ramach terapii poznawczo behawioralnej bada siD ponadto terapiD
grupow¡ zaburzeC lDkowych u dzieci i mFodzieGy oraz rozwaGa siD wspomagane
komputerowo protokoFy CBT.
Indywidualna terapia poznawczo – behawioralna (ICBT) zaburzeC lDkowych
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u dzieci i adolescentów – ogólna procedura
Terapia CBT zaburzeC lDkowych przeznaczona dla dzieci i mFodzieGy
stanowi poF¡czenie sprawdzonych technik behawioralnych oraz poznawczych
ukierunkowanych na modyfikacjD przetwarzania informacji zwi¡zanego z istot¡
problemów. Model poznawczo – behawioralny podkre¤la znaczenie poznania,
emocji i zachowania, a takGe czynników spoFecznych, integruj¡c je w jedn¡ caFo¤¢
(Kendall, Aschenbrand, Hudson, 2006). W terapii tej podstawowym celem jest
nauczenie pacjenta rozpoznawania oznak wzbudzenia lDkowego po to aby mógF
zastosowa¢ uksztaFtowane w trakcie procesu strategie radzenia sobie z
trudno¤ciami (Kendall, Suveg, 2010). Standardowy program terapeutyczny skFada
siD z czD¤ci obejmuj¡cej trening umiejDtno¤ci (zajmuj¡cy z reguFy osiem sesji) oraz
czD¤ci koncentruj¡cej siD na trenowaniu umiejDtno¤ci (takGe okoFo o¤miu sesji).
KsztaFtowanie nowych umiejDtno¤ci obejmuje kilka elementów. Jest to: nauka
rozpoznawania reakcji organizmu na charakterystyczne dla lDku emocje i objawy
fizyczne, odczytywanie i ocena „mowy wewnDtrznej”, czyli tego co dziecko samo
do siebie mówi w trakcie odczuwania lDku, dalej – jest to nauka rozwi¡zywania
problemów oraz samooceniania i samonagradzania (Kendall, Suveg, 2010). W
czD¤ci po¤wiDconej ¢wiczeniu dzieci maja okazjD trenowa¢ swoje umiejDtno¤ci w
rzeczywistych sytuacjach, czyli podczas zadaC o charakterze ekspozycyjnym.
Na terapiD poznawczo - behawioraln¡ skFada siD kilka istotnych elementów,
które s¡ wykorzystywane w trakcie procesu inicjowania i wspierania zmiany.
NaleG¡ do nich psychoedukacja, trening relaksacyjny, budowanie poznawczego
schematu radzenia sobie z sytuacj¡ wzbudzaj¡c¡ lDk, uczenie strategii
rozwi¡zywania problemów, a takGe przyswajanie procedury funkcjonalnie
zaleGnego wzmacniania zachowaC. Procedury te oparte s¡ na zasadach
warunkowania sprawczego i uFatwiaj¡ reakcjD zbliGania siD za pomoc¡
odpowiednich nagród oraz wzmocnieC. Tego rodzaju postDpowanie mniej
koncentruje siD na redukowaniu samego lDku. Inne elementy terapii poznawczo behawioralnej to modelowanie oraz metody ekspozycyjne (Kendall, Suveg, 2010).
Program Terapeutyczny „Coping Cat”- przykFad terapii indywidualnej
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Program leczenia „Coping Cat” (Zaradny kot) zostaF opracowany dla dzieci i
mFodzieGy z zaburzeniami lDkowymi w Klinice ZaburzeC LDkowych Dzieci i
MFodzieGy na Uniwersytecie Temple i jest przeznaczony do terapii dzieci w wieku
7(9)-13 lat (Kendall, Furr, Podell, 2010). Istnieje równieG program dla nastolatków
o nazwie „Projekt C.A.T. Program skFada siD z podrDcznika dla terapeuty i
skoroszytu dla dziecka. MateriaFy dostosowane s¡ przede wszystkim do leczenia
lDku separacyjnego, uogólnionego oraz fobii spoFecznej. Strategie opisane w
podrDczniku mog¡ by¢ równieG wykorzystane do leczenia innych zaburzeC
lekowych takich jak: fobie specyficzne, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne oraz
stres pourazowy. Wielu mFodych ludzi z zaburzeniami lDkowymi jednocze¤nie
choruje na zaburzenia uwagi, aktywno¤ci czy na depresjD. Program Cat moGe by¢
stosowany takGe w tych przypadkach, pod warunkiem, Ge zaburzenie lDkowe jest
gFównym przedmiotem diagnozy. Program ten nie jest odpowiedni w przypadku
psychoz czy obniGonej sprawno¤ci intelektualnej (IQ poniGej 80).
Program Cat jest syntez¡ behawioralnych i poznawczych strategii,
uwzglDdnia równieG aspekty spoFeczne i emocjonalne. Zawiera kilka elementów,
które zostaFy uznane za aktywne skFadniki leczenia. W programie tym
wykorzystuje siD odpowiednie do wieku gry i zabawy, a takGe ekspozycje in vivo i
we wyobra£ni. Jego celem jest uksztaFtowanie umiejDtno¤ci zarz¡dzania lDkiem
(Podell, Martin, Kendall, 2009). Cze¤¢ pierwsza, zgodnie z ogólnymi zasadami
terapii CBT ukierunkowana jest na ksztaFtowanie umiejDtno¤ci i budowaniu planu
FERR. Jest to akronim pomagaj¡cy w zapamiDtaniu tego co naleGy robi¢ w stanie
lDku. F czyli feeling frightened? (Odczuwasz przeraGenie?) - Skupia siD na
zwiDkszeniu ¤wiadomo¤ci fizjologicznych symptomów lDku. E expecting bad
things to hapten? (Oczekujesz, Ge zdarzy siD co¤ zFego?) - Wi¡Ge siD z
rozpoznawaniem lDkowych rozmów wewnDtrznych. A attitudes and Actions that
will help. (Postawy i dziaFania, które mog¡ pomóc.) - Pomaga przezwyciDGy¢ lDk
dialogi wewnDtrzne i zachowania. R results and rewards. (Efekty i nagrody.) Czyli ta cze¤¢, która wi¡Ge siD z samoocen¡ siebie i wFasnego postDpowania oraz
wzmacnianiem dziaFania. Druga poFowa terapii to przeprowadzanie ekspozycji i
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¢wiczenia (Kendall, Aschenbrand, Hudson, 2006). Cze¤¢ ekspozycyjna terapii
wzmaga lDk dlatego czDsto jako element wprowadzaj¡cy rozpoczyna siD od
ekspozycji we wyobra£ni, która nie zawsze powoduje powstanie jawnego
niepokoju. Ekspozycje in vivo zwykle planowane s¡ hierarchicznie, od tych które
wywoFuj¡ sFabsze nasilenie lDku do tych, które go mocno wzmagaj¡. Jednak
autorzy programu sugeruj¡ elastyczno¤¢ terapeuty – trenera, oznacza to, Ge
czasami warto wykorzystywa¢ te sytuacje, które stwarza na bieG¡co Gycie i plany
terapeutyczne dostosowa¢ do aktualnych problemów dziecka (Kendall, Suveg,
2010). Na zakoCczenie terapii dziecko bierze udziaF w zaprojektowaniu i
wykonaniu „reklamy” po¤wiDconej jego do¤wiadczeniom w programie. Ma to
kilka celów, jednym z nich jest wzmocnienie osi¡gniDtych sukcesów, innym
utrwalenie osi¡gniD¢ i wreszcie moGliwo¤¢ propagowania programu przez
pacjentów.
Program „Coping Cat” oparty jest na modelu poznawczo- behawioralnym i z
tego powodu koncentruje siD na udzielaniu pomocy dziecku tak aby opanowaFo
ono inne sposoby my¤lenia i zachowania. Jednak w trakcie terapii przewidziane s¡
dwie sesje dla rodziców (4 i 9). SFuG¡ one do przedstawienia planu terapii i
podtrzymania wspóFpracy oraz wsparcia opiekunów. Spotkania te maja takGe
dodatkowe znaczenie zwi¡zane z moGliwo¤ci¡ wyraGenia przez rodziców wFasnych
obaw, a takGe dostarczeniem dodatkowych informacji, które mog¡ okaza¢ siD
przydatne w procesie terapii. Rola rodziców w trakcie tego programu wi¡Ge siD z
byciem doradc¡ i wspóFpracownikiem. Rodzice nie s¡ wspóFpacjentami, nie jest to
forma terapii rodzinnej. Jednak terapeuta wykorzystuj¡cy program Cat uwzglDdnia
problemy, które w rodzinach dzieci lDkowych mog¡ mie¢ miejsce np.
nadopiekuCczo¤¢, brak tolerancji, podwyGszony poziom lDku, narzucanie
nadmiernych ograniczeC, czy teG poczucie winy z powodu problemów dziecka
(Kendall, Aschenbrand, Hudson, 2006).
Radomizowane badania kliniczne programu Cat wykazaFy wysok¡ jego
skuteczno¤¢ wynosz¡c¡ 64% (Barrett, Farrell, 2009). Rezultaty pokazuj¡, Ge w
zestawieniu z dzie¢mi z grupy kontrolnej, oczekuj¡cymi na leczenie, te które je
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otrzymaFy do¤wiadczyFy pozytywnej zmiany wFasnego funkcjonowania. Wynika to
z relacji rodziców oraz z obserwacji behawioralnej (Kendall, Aschenbrand,
Hudson, 2006).
Studium przypadku – zastosowanie indywidualnego program do terapii fobii
spoFecznej. Prezentowan¡ pacjentk¡ jest 8 letnia dziewczynka Ania. Do gabinetu
zgFosili siD rodzice dziewczynki. Przedstawili problem dziecka z wystDpami
publicznymi w szkole muzycznej. Zaznaczyli równieG, Ge dziewczynka „nie jest
dusz¡ towarzystwa”, jest nie¤miaFa, „bardzo podporz¡dkowana”, „bardzo karna”,
„ma problemy z wyborem”, „nie potrafi powiedzie¢, Ge jest smutna”, „rzadko siD
zgFasza” na lekcjach. Zwrócili uwagD, Ge na lekcjach jDzyka angielskigo nawet jak
wie, to nie udziela odpowiedzi. Sama dziewczynka na pocz¡tku nie zgFaszaFa
trudno¤ci, ale w trakcie rozmowy udaFo siD ustali¢, Ge obawia siD odpowiedzi w
szkole i grania na pianinie przed publiczno¤ci¡.
Informacje ogólne: Ania uczDszcza do szkoFy muzycznej poF¡czonej z
podstawow¡. WedFug nauczycieli ma dar, talent muzyczny, Fatwo siD uczy i dobrze
jej to wychodzi. Gra na pianinie. W szkole nie ma problemów z nauk¡. Dobrze siD
czuje w klasie, ma przyjacióFkD. Rodzice pracuj¡, prowadz¡ wFasn¡ firmD. Sytuacja
materialna rodziny jest dobra. Ania ma mFodsz¡, 5 letni¡ siostrD. Relacje w
rodzinie s¡ bardzo dobre.
W trakcie badania dziewczynka maFomówna, odpowiada cicho i bardzo
zwiD£le na pytania. Nie pytana milczy lub mówi bardzo niewiele. Potrzebuje duGo
czasu na oswojenie siD z now¡ sytuacj¡. Zahamowana.
Diagnoza - zaburzenie lDkowe – fobia spoFeczna. Dodatkowe informacje dziewczynka od 4 roku Gycia nosi okulary, poza tym brak chorób somatycznych.
Brak stresorów, chociaG moGna do nich zaliczy¢ konieczno¤¢ publicznych
wyst¡pieC. Do¤¢ dobre funkcjonowanie psychospoFeczne.
Typowe sytuacje trudne dla dziewczynki to pytanie na lekcjach, zgFaszanie
siD do odpowiedzi, czekanie na pani¡ przed klas¡, konkursy i egzaminy w szkole
muzycznej.
Konceptualizacja na pierwszym poziomie pokazuje, Ge typowe my¤li
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automatyczne dziewczynki to „nic nie powiem”, „nie dam sobie rady”, powi¡zane
z nimi emocje to lDk i strach, dziewczynka odczuwa wówczas duszno¤ci i stosuje
strategiD behawioraln¡ unikanie, tzn. odmawia uczestnictwa w wystDpach.
Dugi poziom konceptualizacji pozwala zidentyfikowa¢ przekonania
po¤rednicz¡ce takie jak: „Jak powiem co¤ £le to siD bDd¡ ze mnie ¤mia¢”, „Jak
bDdD musiaFa dFugo czeka¢ na swoj¡ kolej to mi siD nie uda zagra¢”, „Jak czego¤
zapomnD to inni bDd¡ o mnie £le my¤le¢”. Nie udaFo siD okre¤li¢ u Ani przekonaC
kluczowych, co jest zwi¡zane z wiekiem i rozwojem poznawczym dziecka.
ZnieksztaFcenia stosowane przez dziewczynkD to uogólnianie i katastrofizacja.
Typowe emocje to lDk i strach, a strategie behawioralne to unikanie.
Profil rozwojowy. Ania pierwsze lata Gycia spDdzaFa z mam¡, potem z
nianiami. Jak urodziFa siD siostra Ania znowu byFa w domu z mam¡. W wieku 5 lat
trafiFa do pierwszego przedszkola, tam byFa rok i po aklimatyzacji (do¤¢ dFugiej ponad póF roku) funkcjonowaFa dobrze, tzn. dziewczynka w miarD chDtnie chodziFa
do placówki. Do zerówki Ania chodziFa przedszkolnej, ale rodzice zapisali j¡ juG
do innej placówki ze wzglDdu na przeprowadzkD. Pocz¡tkowo byFo jej trudno,
poniewaG zmieniFo siD otoczenie oraz sposób wymagaC w przedszkolu, ale
stopniowo Ania siD przyzwyczaiFa i chodziFa chDtnie. PowtórzyF siD schemat
dFugiego przystosowania, ale potem ponownie dziewczynka polubiFa uczDszczanie
na zajDcia. W zerówce zwrócono uwagD na jej zdolno¤ci muzyczne i rodzice
zdecydowali o takim profilu szkoFy. Wychowawczynie w przedszkolu, a potem w
zerówce, nie miaFy uwag je¤li chodzi o zachowanie dziewczynki. ChwaliFy AniD
bo byFa cicha, posFuszna, bezkonfliktowa. Ania praktycznie nie chorowaFa, poza
zwykFymi, niezbyt czDstymi infekcjami. OkoFo 4 roku Gycia u dziecka ujawniFa siD
wada wzroku i od tego czasu Ania nosi okulary. Regularnie musi wykonywa¢
¢wiczenia oczu (codziennie po¤wiDca na to 20-30 minut).
Rodzice wspominaj¡, Ge dziewczynka zawsze wymagaFa stymulowania do
zabawy, nie potrafiFa powiedzie¢ co lubi, czekaFa na ukierunkowanie aktywno¤ci.
To raczej oni musieli wymy¤la¢ jej róGne zadania i zajDcia, albo siD z ni¡ bawi¢.
Do tej pory jest tak, Ge praktycznie Ania (wedFug rodziców) nie ma zainteresowaC
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i trzeba jej wiele rzeczy podpowiada¢. Sama dziewczynka zapytana mówi o tym,
Ge lubi zwierzDta, a szczególnie koty i nimi siD interesuje. Opowiada równieG o
tym, Ge lubi rysowa¢.
Relacje Ani z rówie¤nikami s¡ do¤¢ ograniczone, tzn. obecnie, w szkole
dziewczynka ma jedn¡ ulubion¡ koleGankD. Z ni¡ siedzi w Fawce i bawi siD na
przerwach. KFopot pojawia siD gdy koleGanki nie ma w szkole. Wtedy dziewczynce
trudniej siD odnale£¢. Nie zawsze nawi¡zuje kontakty z dzie¢mi, a je¤li tak to teG s¡
to dwie wybrane osoby, do innych Ania siD nie odzywa lub odzywa siD niewiele.
Wygl¡da to tak, Ge zapytana odpowiada, ale sama nie inicjuje kontaktu.
Do paC w szkole Ania musiaFa siD przyzwyczai¢. Lubi swoj¡
wychowawczyniD i pani¡ od gry na pianinie, ale mimo tego, Ge juG do¤¢ dFugo z
nimi pracuje trudno jej samej pani¡ o co¤ poprosi¢, albo co¤ jej przekaza¢ (np.
narysowany dla pani rysunek). WyrDcza siD w takich sytuacjach rodzicami.
Pierwsze koncerty w szkole nie stanowiFy dla dziewczynki problemu,
dopiero koncert na koniec pierwszej klasy, byF dla niej trudny. W komisji byFo
kilka paC, Ania siD bardzo zdenerwowaFa i zagraFa duGo poniGej swoich
moGliwo¤ci, a potem zapowiedziaFa, Ge nie chce wiDcej wystDpowa¢.
W domu dziewczynka zachowuje siD inaczej jest gadatliwa, ruchliwa i
czDsto kFóci siD z siostr¡. Wobec rodziców jest posFuszna i karna, ale z siostr¡
nieustannie sobie dokuczaj¡, cho¢ teG potrafi¡ siD bawi¢. Ania chDtnie opowiada o
zabawach z siostr¡ i o tej relacji. Porównuje siD do siostry, zaznacza w czym jest
lepsza i jakie ma przywileje, których siostra nie ma. Rodzice zgFaszaj¡, Ge trudno
im czasem róGnicowa¢ podej¤cie do dziewczynek, na przykFad ze wzglDdu na
wiek, poniewaG one siD potem kFóc¡.
Rodzice w zasadzie uznali, Ge Ania taka po prostu jest, czyli cicha, maFo
pomysFowa, potrzebuj¡ca duGo czasu na przyzwyczajenie siD do sytuacji,
potrzebuj¡ca wsparcia i wyrDczania w sytuacjach dla niej trudnych. Ale
nauczycielka przekonaFa ich, ze warto co¤ zrobi¢, bo Ania ma duGe zdolno¤ci
muzyczne, a jej nie¤miaFo¤¢ i tendencje do wycofywania uniemoGliwiaj¡ jej
wykorzystanie talentu. Dlatego rodzice postanowili zgFosi¢ siD do psychologa.
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Wcze¤niej nie szukali pomocy.
Podsumowuj¡c Ania przeGywa silny lDk w sytuacjach publicznej ekspozycji
takich jak wystDpy zwi¡zane z gr¡ przed publiczno¤ci¡, ale takGe w sytuacjach
odpowiedzi na lekcjach, a nawet rozpoczDcia rozmowy z kolegami czy
koleGankami, z którymi z reguFy nie rozmawia. Odczuwany przez dziewczynkD lDk
wpFywa na jej zachowanie i sprzyja wycofywaniu siD z takich sytuacji. Ania
szczególnie intensywnie reaguje, gdy ma siD odby¢ koncert w jej szkole
muzycznej, albo ocena umiejDtno¤ci gry na pianinie. Wtedy strach siD nasila,
szczególnie jak ma wystDpowa¢ pod koniec przesFuchaC i musi dFugo czeka¢ na
swoj¡ kolej. W takich sytuacjach Ania zaczyna my¤le¢, Ge na pewno nie uda siD jej
poprawnie i Fadnie zagra¢. Taki sposób interpretowania sytuacji nasil¡ jej niepokój,
wi¡Ge siD z odczuciem dolegliwo¤ci pFyn¡cych z ciaFa, takich jak poczucie
ciDGko¤ci w klatce piersiowej i niemoGno¤ci nabrania powietrza. Dziewczynka
wówczas próbuje wycofa¢ siD z sytuacji, a je¤li nie moGe, to ogranicza swoje
dziaFanie do niezbDdnej konieczno¤ci, np. wykonuje tylko utwór obowi¡zkowy.
Podobny mechanizm zahamowania dziaFania pojawia siD w innych sytuacja
spoFecznych, gdzie ekspozycja publiczna odbywa siD na mniejsz¡ skalD. I tak Ania
wycofuje siD z odpowiadania na lekcjach ze wzglDdu na obawD przed wy¤mianiem
przez rówie¤ników. Nawet je¤li wie co powiedzie¢, woli siD nie zgFasza¢, aby nie
narazi¢ siD na ¤mieszno¤¢. Podobnie jest w sytuacji zabawy z rówie¤nikami. Ania
swobodnie siD czuje tylko w obecno¤ci swojej bliskiej przyjacióFki. Je¤li ma
rozmawia¢, a przede wszystkim sama nawi¡za¢ kontakt z kim¤ z kim raczej nie
rozmawia wtedy woli siD wycofa¢. Nawet za cenD, Ge nie bDdzie uczestniczy¢ w
zabawie. U dziewczynki istnieje silny zwi¡zek miDdzy spostrzeganiem sytuacji
jako zagraGaj¡cej („bDd¡ siD ze mnie ¤mia¢”), a emocj¡ lDku i unikaniem sytuacji
trudnych.
Planowane cele terapii to zwiDkszenie odwagi i zminimalizowanie reakcji
lDkowych, co oznacza: zgFaszanie siD na lekcjach co najmniej 2 razy dziennie,
zmniejszenie lDku przed graniem dla publiczno¤ci, odpowiadanie na jDzyku
angielskim i czDstsze rozmowy z innymi dzie¢mi, a nie tylko przyjacióFk¡.
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Plan terapii obejoF budowanie zaufania i motywacji do zmiany,
psychoedukacjD na temat lDku zarówno dziecka jak i rodziców. NaukD technik
relaksacyjnych z wF¡czeniem rodziców. Rozwijanie umiejDtno¤ci radzenia sobie z
lDkiem oraz trenowanie tych umiejDtno¤ci poprzez eksperymenty wyobraGeniowe i
in vivo.
Realizacja planu terapii podzielona zostaFa na spotkania z rodzicami i
dzieckiem. OdbyFy siD 3 spotkania z rodzicami oraz 10 spotkaC z Ani¡.
Spotkania z rodzicami:
Rozmowa na temat problemów dziecka oraz wywiad rozwojowy
(po 3 spotkaniach z dzieckiem) Przedstawienie wniosków z pracy z Ani¡.
Psychoedukacja na temat lDku i wspólne ustalenia – zalecenia co do dalszego
postDpowania.
W¤ród zaleceC: 1) usamodzielnianie – opracowanie razem z Ani¡ tabeli jej
sukcesów, np. sama idzie do biblioteki, albo sama prosi o co¤ swoj¡ pani¡; 2)
„trenowanie wyst¡pieC”, tzn. aranGowanie grania w domu przed dalsz¡ rodzin¡ lub
znajomymi je¤li zdarzy siD okazja; 3) stymulowanie rozwoju zainteresowaC, np.
ksi¡Gki, filmy o kotach; 4) modelowanie i rozmowy na temat uczu¢, np. po
obejrzanej wspólnie bajce, albo po jakie¤ sytuacji, która miaFa miejsce w domu.
(po kolejnych 3 spotkaniach z dzieckiem) Podsumowanie pracy zarówno w
trakcie spotkaC z Ani¡, jak i podsumowanie pracy rodziców. Przedstawienie
technik relaksacyjnych, których uczyFa siD Ania. Opracowanie dalszego planu
postDpowania: kontynuacja „usamodzielniania”, ¢wiczenia relaksacyjne, dalej
aranGowanie sytuacji gry na pianinie przed róGnymi osobami.
(po kolejnych 3 spotkaniach) Wnioski z pracy, omówienie przebiegu terapii,
Omówienie zmian w zachowaniu Ani – rodzice dostrzegli wiDksz¡ otwarto¤¢
dziecka, Ania czD¤ciej sama „zaFatwia” swoje sprawy w szkole, tzn. rozmawia z
pani¡, potrafi sama kupi¢ co¤ w kiosku, chodzi do biblioteki, opowiada o swoich
aktywno¤ci na lekcjach, czD¤ciej rozmawia z innymi dzie¢mi. Ustalenie wizyty
kontrolnej po konkursie, w którym maFa ma bra¢ udziaF.
Spotkania z Ani¡
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Spotkanie po¤wiDcone na budowanie porozumienia, zaufania i motywacji do
pracy.
Rozmowa na temat celów terapii, próba identyfikowania róGnych emocji –
zadanie „balony emocji”. Praca domowa - próbowa¢ siD zgFasza¢ 2 razy w ci¡gu
dnia.
Omówienie zadania domowego. Psychoedukacja na temat lDku, rozróGnianie
uczu¢ lDkowych od innych – zadanie „magiczne koFo” i zabawa w odgrywanie ról
w szkole. Praca domowa dalej zgFaszanie siD na lekcjach co najmniej 2 razy.
Omówienie pracy sprzed tygodnia. Psychoedukacja na temat lDku –
historyjka o dziewczynce, która miaFa kFopot z odpowiedziami na lekcjach.
Wspólne poszukiwanie zakoCczeC. Praca domowa – komiks o radzeniu sobie z
lDkiem, bohaterowie: kot i pies.
Omówienie komiksu przygotowanego przez AniD i przypominanie
najwaGniejszych informacji o naturze lDku. Uczenie siD oddechu relaksacyjnego i
¢wiczenie wyobraGania sobie bezpiecznego miejsca. Rysunek tego miejsca. Praca
domowa ¢wiczenie oddechu.
Powtórka ¢wiczenia oddechowego. Nauka nowej techniki relaksacyjnej
polegaj¡cej na naprzemiennym napinaniu i rozlu£nianiu miD¤ni. Zabawa w
odgrywanie ról – Ania graFa koncert przed „widowni¡”, z prób¡ pomiaru lDku.
Praca domowa ¢wiczenie nowej techniki i utrwalanie oddechu przed ¢wiczeniami
na pianinie.
Sprawdzenie

jak

dziewczynka

radzi

sobie

z

oddechem

oraz

z

naprzemiennym napinaniem i rozlu£nianiem miD¤ni. Usystematyzowanie tego co
do tej pory robiFy¤my, czyli magicznego koFa, cech i natury lDku. Porz¡dkowanie
sposobów, których uczyFy¤my siD, a które mog¡ by¢ przydatne w chwili
odczuwania lDku (oddech, przypominanie bezpiecznego miejsca, pozytywna
rozmowa ze sob¡ „dam dobie radD”, odwracanie uwagi). wiczenie ekspozycyjne
gra na pianinie w obecno¤ci terapeuty. Planowanie zadania domowego – próba
zastosowania wyuczonych sposobów w sytuacji odpowiedzi na lekcji.
Rozmowa na temat zadania domowego. Spisywanie dotychczasowych
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sukcesów. Utrwalenie wiadomo¤ci o lDku w oparciu o now¡ historyjkD. wiczenie
odwracania uwagi, np. przez skupianie siD na róGnych elementach w najbliGszym
otoczeniu (np. czerwonych, bardzo duGych itp.), a takGe przez my¤lenie o kotach.
Zadanie domowe – zastosowanie dystraktora uwagi w postaci my¤lenia o kotach w
sytuacji czekania na swoj¡ kolej przed wystDpem w klasie. Notowanie swoich
sukcesów np. zgFoszenia siD do odpowiedzi, samodzielnego pój¤cia do biblioteki
itp.
Rozmowa na temat zadania domowego i ostatnich wydarzeC. Przygotowanie
wFasnego notesu, który ma przypomina¢ o tym czego siD uczyFy¤my i co
trenowaFy¤my podczas spotkaC. wiczenie gry na pianinie przed trzema osobami.
Wklejanie komiksu o lDku, zapis sposobów radzenia sobie oraz sporz¡dzenie
otwartej tabeli sukcesów. Ania swój notes zabraFa ze sob¡.
Spotkanie kontrolne po miesi¡cu od ostatniego widzenia. Sesja miaFa
miejsce po waGnym dla dziewczynki konkursie. Analiza tego co siD dziaFo z
dziewczynka w trakcie wyst¡pienia. OkazaFo siD, Ge Ania bardzo dobrze poradziFa
sobie z gr¡, zagraFa dwa utwory poprawnie. Nie denerwowaFa siD bardzo, przed
wyst¡pieniem wykorzystaFa odwracanie uwagi i cho¢ nie zajDFa miejsca to byFa z
siebie zadowolona.
Na podstawie analizy przebiegu terapii moGna stwierdzi¢, Ge wypadFa ona
pomy¤lnie. Cele terapii zostaFy zrealizowane, tzn. cele postawione sobie przez
AniD w peFni, natomiast oczekiwania rodziców czD¤ciowo. Opiekunowie chcieliby
aby ich córka byFa jeszcze bardziej samodzielna i otwarta, ale zdali sobie równieG
sprawD z predyspozycji dziecka, oraz wFasnego postDpowania, które nie uFatwiaFo
Ani samodzielnego dziaFania. Rodzice w trakcie trwania terapii byli zaangaGowani
i starali siD postDpowa¢ zgodnie z zaleceniami, dostrzegali teG zasadno¤¢ zmian w
swoim postDpowaniu. MoGna w zwi¡zku z tym powiedzeC, Ge rodzice uzyskali
wiDksz¡ ¤wiadomo¤¢ wpFywu wFasnego zachowania na funkcjonowanie dziecka.
Zdobyli teG wiDcej wiedzy na temat rozwoju dziecka i jego potrzeb, co wraz z
do¤wiadczeniem pozytywnych zmian w zachowaniu Ani, moGe by¢ dobrym
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predykatorem na przyszFo¤¢.
Z punktu widzenia przeprowadzenia terapii moGna byFoby siD zastanowi¢
nad zwiDkszeniem ilo¤ci ¢wiczeC o charakterze ekspozycyjnym w trakcie terapii i
przez to nad wiDkszym utrwaleniem uzyskanych efektów.
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COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY OF ANXIETY DISORDERS IN
CHILDREN AND ADOLESCENTS.CASE STUDY
The aim of this study was to present anxiety disorders in children and adolescents and
cognitive behavioral model of therapy. In the first parts of the study I described the types of
children’s anxiety disorders (separation anxiety disorder, generalized anxiety disorder, phobic
disorder, social anxiety disorder) and the substance of anxiety. In the next parts I focused on
specific therapies in children and adolescents and presented the course of individual therapy
(individual child cognitive-behavioral therapy ICBT), family therapy (family cognitivebehavioral therapy FCBT) and educational program in cognitive-behavioral approach (familybased education/ support/ attention FESA). In addition I made a short presentation of the case
study.
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