
Fobia Szkolna 

Zwykle dziecko chetnie, a nawet z entuzjazmem wybiera sie rano do przedszkola czy do szkoly. 
Sa jednak dzieci, u których, wraz ze zblizaniem sie pory porannego wyjscia do szkoly, pojawia sie 
uczucie silnego leku, prawie paniki. Jesli kazdego ranka dziecko ma zle samopoczucie, "udaje 
chorego" i szuka najblahszej przyczyny, by pozostac w domu, wówczas rodzice maja powód do 
niepokoju. Takie zachowanie miedzy piatym a dziesiatym rokiem zycia oznacza, ze dziecko 
odczuwa paralizujacy strach przed opuszczeniem bezpiecznej przystani, jaka stanowi dom. 
Rodzice sa na ogól bezradni w tej sytuacji, ale z profesjonalna pomoca udaje sie po jakims 
czasie wyleczyc dziecko z porannych stanów leku i paniki. 
 
Ten irracjonalny strach wystepuje u dzieci chodzacych do zlobka, przedszkola i zerówki, 
najwieksze nasilenie osiagajac u pierwszoklasistów. Charakterystyczne sa poranne skargi 
dziecka na ból glowy, gardla czy brzucha - tuz przed wyjsciem z domu. Jesli dziecku pozwoli sie 
pozostac w domu, "choroba" w ciagu dnia przechodzi, by pojawic sie znowu nastepnego ranka. 
Niekiedy dziecko z determinacja i kategorycznie odmawia pójscia do szkoly. 
 
Protesty na wyjscie do szkoly pojawiaja sie czesto po raz pierwszy, gdy dziecko ma do niej 
wrócic po jakims okresie przebywania w domu, zwlaszcza gdy oznaczalo to calodzienny kontakt 
z matka. Zwykle jest tak po wakacjach, feriach swiatecznych lub po krótkiej chorobie. Poranne 
leki moga sie równiez pojawic po jakims stresujacym wydarzeniu, np. po utracie ukochanego 
czworonoga, smierci w rodzinie, zmianie miejsca zamieszkania, przedszkola, szkoly. 
 
Irracjonalny lek przed szkola wspólwystepuje czesto z nieodstepowaniem na krok matki czy ojca i 
unikaniem samotnej zabawy i pustego pokoju, co jest typowe u dzieci z tzw. zespolem leku 
separacyjnego (leku przed rozstaniem). Czesto towarzyszy temu lek przed zasnieciem, dziecko 
panicznie boi sie zwierzat, potworów, zlodziei, ciemnosci. 
 
Jesli dziecko przesladowane takimi lekami nie uzyska profesjonalnej pomocy, wówczas nalezy 
sie liczyc z powaznymi nastepstwami. Gdyby oznaczaly one nieuczeszczanie do szkoly przez 
czas dluzszy i brak kontaktu z rówiesnikami, to zostalby zaburzony normalny tok edukacji i 
spolecznego rozwoju dziecka. 
 
Wskazany jest kontakt rodziców i dziecka z psychiatra dziecieco-mlodziezowym, by podjac 
wspólny wysilek na rzecz szybkiego powrotu dziecka do normalnej aktywnosci szkolnej i 
pozaszkolnej. Poniewaz strach wywolywany jest raczej dorazna niechecia do opuszczenia domu, 
a nie perspektywa przebywania w przedszkolu czy w szkole, wiec gdy dziecko znajdzie sie juz w 
klasie, na ogól lek mija. 
 
W niektórych przypadkach, gdy przyczyny porannych leków maja glebsze podloze, trzeba sie 
liczyc z dluzsza terapia. Intensywnej terapii wymaga czesto dziecko starsze, kilkunastoletnie, 
gdyz u niego poranny lek przed wyjsciem do szkoly jest zwykle objawem powazniejszych 
zaburzen. 
 
W zasadzie kazdy przypadek irracjonalnego leku przed szkola jest podatny na terapie i rodzice 
nie powinni zwlekac z szukaniem profesjonalnej pomocy. Do psychiatry dziecieco-
mlodziezowego moze ich skierowac pediatra, pod którego opieka jest dziecko. 


