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Już ponad 2,5 miliona Polaków zmaga 
się z zaburzeniami nerwicowymi, w tym głównie 
z fobiami specyficznymi i lękiem społecznym. 
Źródło: Badania zdrowia psychicznego Polaków według norm WHO; EZOP

Jak poznać czy mam nerwicę?

Jak sobie pomóc?

Objawy dotyczące Twojego ciała:

podwyższenie ciśnienia krwi, silne bicie serca – 
kołatanie, palpitacje, dolegliwości ze strony układu 
pokarmowego – nudności, wymioty, ból żołądka, 
biegunka, uczucie duszenia się, niemożność złapania 
oddechu, płytki oddech, hiperwentylacja, dygotanie, 
drżenie rąk, fale zimna, uderzenia gorąca, drętwienie, 
kłopoty z mówieniem – utrata głosu, dławienie w gardle, 
ból głowy, zawroty, szum lub dzwonienie w uszach, ból 
mięśni, skurcze, uczucie odrealnienia, omdlenie, 
zaburzenia seksualne, bezsenność, trudności 
z zasypianiem

uczucie nieokreślonego niepokoju, atak lęku lub atak 
paniki, uczucie przygnębienia, fobia, zniechęcenie 
i apatia, utrata radości życia, zdenerwowanie, wpadanie 
w irytację, niestabilność emocjonalna

Objawy dotyczące Twoich emocji, 
tego co czujesz:

zaburzenia koncentracji uwagi, nieumiejętność skupienia 
się, zaburzenia pamięci, natrętne, obsesyjnie 
powracające myśli, zmiany w postrzeganiu rzeczywistości 
(„Zaraz się uduszę”, „Na pewno oszaleję”)

Objawy dotyczące tego, co i jak myślisz:

Relaksacja
Zastosuj techniki kontroli oddechu 

lub metodę progresywnej relaksacji 
mięśni Jacobsona

Myślenie
Pamiętaj, że myśli to 

nie fakty, a to co Cię najbardziej 
przeraża, to właśnie Twoje myśli

Skup się na „tu i teraz”
Następnym razem, kiedy poczujesz 
lęk, skup się na tym, co dzieje się 

wokół Ciebie, nie na swoich myślach. 
Licz drzewa, nuć piosenkę, wypatruj 

czerwonych samochodów

Psychoterapia
Jeśli nie jesteś w stanie poradzić sobie 
sam/a, zgłoś się do wykwalifikowanego 
psychoterapeuty. Istnieją sprawdzone 

techniki terapeutyczne, które pomagają 
trwale wyleczyć się z nerwicy

Jak pomóc innym?

Rozmowa

Porozmawiaj z tą osobą! Nie 
bagatelizuj jej problemów, 

nie denerwuj się na nią, 
ale też nie zapewniaj, że 

wszystko jest ok

Specjalista

Przekonaj tę osobę do 
skorzystania z pomocy 

specjalisty: psychoterapeuty, 
a jeśli będą potrzebne 

lekarstwa, to psychiatry

Im szybciej, 
tym lepiej

Działajcie od razu. 
Nerwica nie leczona 
pogłębia się, a życie 

osoby, która na nią cierpi, 
staje się coraz cięższe

Jak poznać czy mój przyjaciel 
ma nerwicę?

Unika sytuacji, w które kiedyś bez 
problemu się angażował, 

np. wyjścia ze znajomymi, zakupy w 
centrach handlowych czy jazda 

komunikacją miejską

Rożne czynności wykonuje tylko pod 
pewnymi warunkami, np. na zakupy 

idzie tylko z kimś lub je tylko w 
samotności

Ma obniżoną 
samoocenę

Często narzeka i/lub 
szybko denerwuje się

Jest pozbawiony energii, 
nic mu się nie chce

Jakie są rodzaje nerwicy?
Fobie

unikanie sytuacji lub rzeczy, które są przyczyną pojawienia się 
lęku, w tym: agorafobia (unikanie miejsc publicznych, 
większych zgromadzeń ludzi), fobie specyficzne (lęk przed 
zwierzętami, przedmiotami czy zjawiskami), fobia społeczna 
(lęk przed byciem ocenianym przez innych ludzi lub 
konkretnymi sytuacjami społecznymi)

Lęk napadowy

ataki panicznego lęku o gwałtownym przebiegu, 
niespodziewane i nie dające się przewidzieć

Lęk uogólniony

silny stan napięcia i niepokoju bez jednej, jasno określonej 
przyczyny, utrzymujący się przez okres co najmniej 6 miesięcy

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

natrętnie powracające myśli lub obsesyjna konieczność 
powtarzania jakiejś czynności, rytuału

Zaburzenia przyjmujące postać somatyczną

długotrwałe (trwające co najmniej 2 lata) dolegliwości 
somatyczne o nieznanej przyczynie, często zmieniające swą 
postać, w tym zaburzenia hipochondryczne

„Na pewno
oszaleję”

„Zaraz się 
uduszę”
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