
Napady Paniki 

Uczucie ostrego, panicznego leku powtarzajace sie napadowo to zaburzenie, które nalezy leczyc. 
Stan paniki pojawia sie nagle, lek jest intensywny, nie daje sie opanowac, towarzysza mu objawy 
wegetatywne, jak przyspieszone bicie serca i krótki oddech. Taki napad, czyli "atak paniki", moze 
trwac od kilku minut do kilku godzin.  

Napad paniki zdarza sie czesto bez zadnych zupelnie oznak ostrzegawczych, a jego 
objawy sa nastepujace:  

• uczucie przerazenia (subiektywne wrazenie, ze stanie sie cos strasznego),  
• przyspieszone, gwaltowne bicie serca,  
• uczucie oszolomienia i zawroty glowy,  
• brak tchu, dlawienie w gardle,  
• drzenie konczyn i calego ciala,  
• poczucie utraty kontaktu z rzeczywistoscia,  
• strach przed smiercia, utrata kontroli nad sytuacja, "utrata zmyslów".  

Napady paniki zaczynaja sie najczesciej w wieku mlodzienczym, ale zdarzaja sie takze juz w 
dziecinstwie. Czesto zaburzenie to wystepuje w rodzinach z pokolenia na pokolenie. Jesli nie jest 
ono u dziecka rozpoznane i leczone, objawy sie nasilaja, a nastepstwa bywaja destruktywne. 
Powtarzajace sie napady paniki zaburzaja relacje dziecka z innymi ludzmi, jego nauke szkolna i 
normalny rozwój. Poczucie zagrozenia zaczyna towarzyszyc dziecku przez wiekszosc czasu, a 
nie tylko w trakcie napadu. Stara sie ono unikac takich sytuacji, które kojarza mu sie z 
mozliwoscia wystapienia ataku, oraz takich, w których nie mogloby otrzymac pomocy. W 
rezultacie dziecko niechetnie chodzi do szkoly i protestuje na kazda rozlake z rodzicami.  

W ciezszych postaciach zaburzenia dziecko w ogóle odmawia wychodzenia z domu. Jest to tzw. 
agorafobia, czyli strach przed znalezieniem sie na otwartej przestrzeni oraz w okreslonych 
miejscach i sytuacjach. Zdarza sie, ze u dziecka lub nastolatka z napadami paniki rozwija sie 
depresja na tyle powazna, ze powstaje ryzyko prób samobójczych. Niektóre nastolatki, aby 
wyciszyc lek, zaczynaja siegac po alkohol czy narkotyki. 

U malych dzieci rozpoznanie moze byc trudne. Czasami dziecko odbywa wiele wizyt u lekarzy 
i jest poddawane licznym badaniom, kosztownym i niejednokrotnie bolesnym. Szybka wizyta u 
pediatry to pierwszy krok, jaki powinni zrobic rodzice, gdy podejrzewaja, ze objawy obserwowane 
u dziecka to wlasnie napady paniki. Jezeli pediatra nie stwierdzi konkretnego chorobowego 
podloza objawów, wówczas niezbedne jest kompleksowe badanie przez psychiatre dziecieco-
mlodziezowego. 

Istnieje kilka skutecznych metod leczenia tego zaburzenia. Odpowiednie leki zapobiegaja 
epizodom ostrego leku. W toku psychoterapii dziecko i rodzina ucza sie sposobów unikania 
stresogennych i konfliktowych sytuacji zagrazajacych atakiem paniki. Techniki poznane na 
zajeciach z terapii poznawczo-behawioralnej ulatwiaja dziecku kontrolowanie leku w razie 
wystapienia napadu. Polaczenie leczenia farmakologicznego z psychoterapia daje efekty w 
wiekszosci przypadków i napady przestaja sie powtarzac. Gdy leczenie jest rozpoczete 
odpowiednio wczesnie, nie dochodzi zwykle do takich powiklan, jak agorafobia, depresja, 
naduzywanie alkoholu i narkotyków. 

 


