
Zaburzenia lękowe u dzieci. 

Każdy z nas jako człowiek doświadcza czasem uczucia lęku. Prawidłowe odczuwanie lęku 

pełni rolę adaptacyjną, która polega na chronieniu nas przed niebezpieczeństwem. 

Przykładem może być przejście na drugą stronę ulicy na widok wielkiego psa. W takiej 

sytuacji z powodu odczuwanego lęku profilaktycznie unikamy spotkania z czworonogiem aby 

nie zostać pogryzionym. Stosunkowo często zdarza się jednak, iż odczuwany lęk przed 

różnymi sytuacjami lub bodźcami zewnętrznymi jest nie adekwatny do napotykanej sytuacji. 

Mówimy wówczas o zaburzeniach lękowych. 

 

Kiedy można  rozpoznać zaburzenia lękowe? 

 Lęk jest nieproporcjonalny do zaistniałych okoliczności (np. paraliżujący lęk na widok 

małego pajączka). 

 Lęk jest spowodowany neutralnymi i nie powodującymi prawdziwego 

niebezpieczeństwa bodźcami (np. wystąpienie publiczne, recytacja wiersza, jazda 

autobusem, widok pająka).  

 Lęk trwa nieproporcjonalnie długo po zadziałaniu bodźca (np. dziecko po zobaczeniu 

pająka cały dzień nie potrafi się uspokoić). 

 Zaburza i dezorganizuje codzienne funkcjonowanie dziecka (np. pójście do sklepu, 

samodzielne pójście do toalety, unikanie wyjść na podwórko z powodu obecności tam 

cudzego psa na smyczy). 

 Wraz z lękiem występują objawy somatyczne (np. bóle brzucha, biegunka, 

przyspieszone bicie serca, zawroty głowy, omdlenia). 

 

W okresie dzieciństwa i dorastania występują następujące rodzaje zaburzeń 

lękowych: 

 Lęk separacyjny – jest naturalnym zjawiskiem u dzieci do około 3 roku życia, po 

czym następnie stopniowo powinien zanikać do ukończenia przez dziecko 5 lat. 

Zdarza się  jednak dość często, że starsze dzieci cierpią z powodu lęku separacyjnego, 

który objawia się płaczem, paniką i oporem w chwilach rozstania z matką lub innym 

opiekunem. Dziecko często odczuwa w chwilach rozstania (np. pójście do 

przedszkola) bóle brzucha, zębów, głowy lub szereg innych przykrych dolegliwości. 

Dzieci cierpiące z powodu lęku separacyjnego nie chcą często spać same, unikają 

wychodzenia na podwórko bez mamy, niechętnie także zostają same w pokoju. 

 Zespół lęku napadowego- zaburzenie lękowe występujące głównie w okresie 

dojrzewania i polegające na doznawaniu nieoczekiwanych ostrych napadów paniki. 

Napady paniki to silny, nagły lęk z pojawiającymi się z silnymi objawami 

somatycznymi (kołatania serca, zawroty głowy, omdlenia). 

 Zaburzenie lękowe uogólnione- polega na ciągłym odczuwaniu przez dziecko 

niepokoju oraz nieustannym zamartwianiem się różnymi mającymi nastąpić 

wydarzeniami. Wraz z lękiem występuje rozdrażnienie, nadmierna męczliwość 

i problemy ze snem.  

 Fobie specyficzne- lęk skupia się na określonej sytuacji, przedmiocie lub osobie. 

Dziecko może bać się np. widoku krwi, pająka, burzy, ciemności, policjanta, sąsiada 

https://www.mp.pl/pacjent/choroby-ukladu-krazenia/objawy/154039,kolatanie-serca


itp. Dzieci na widok obiektu wywołującego fobię reagują paniką, płaczem, 

zamieraniem w bezruchu lub silną złością. 

 Mutyzm wybiórczy- zaburzenie lękowe polegające na tym, iż lęk przed ludźmi 

objawia się odmową komunikacji słownej pomimo, iż rozumienie werbalne i mowa są 

u dziecka prawidłowo rozwinięte.  

 Zespół lęku społecznego- przeżywanie silnego lęku w obecności obcych osób 

i podejmowanie działań w celu ich unikania. Dziecko unika chodzenia do szkoły, 

unika grup rówieśniczych, niechętnie opuszcza własny dom. Nauczyciele i dzieci 

w szkole stanowią zwykle największe i jednocześnie najtrudniejsze do uniknięcia 

źródło lęku. 

Poniżej znajduje się skala lęku społecznego Leibowitza, która umożliwia samodzielną 

ocenę występowania lęku społecznego u dzieci i dorosłych. 

Przeczytaj opisy wszystkich sytuacji wymienionych w tabeli i za każdym razem odpowiedz  

na 2 poniższe pytania: 

1) jak mocno doświadczam lęku lub strachu w tej sytuacji oraz 

2) jak bardzo jestem skłonny unikać takiej sytuacji. 

Swoim odpowiedziom przypisz poniższe punkty: 

Strach lub lęk:                         Unikanie sytuacji:  

0 - brak                                       0 = nigdy 

1 - łagodny                                 1 = niekiedy 

2 - umiarkowany                        2 = często 

3 - silny                                      3 = zawsze 

Sytuacja strach lub lęk unikanie sytuacji 

1. Rozmawianie przez telefon przy innych. 

 

  

2. Bycie w małej grupie osób. 

 

  

3. Jedzenie w miejscu publicznym. 

 

  

4. Picie z innymi w miejscu publicznym. 

 

  

5. Rozmawianie ze zwierzchnikiem, kimś 

ważnym. 

 

  

6. Wygłaszanie mowy, bycie aktywnym przed 

dowolną publicznością. 

 

  



7. Wyjście na imprezę, spotkanie towarzyskie. 

 

  

8. Praca gdy jesteś obserwowany. 

 

  

9. Pisanie gdy jesteś obserwowany. 

 

  

10. Dzwonienie do osoby, której nie znasz 

dobrze. 

 

  

11. Rozmawianie z ludźmi, których nie znasz 

dobrze. 

 

  

12. Spotykanie nieznajomych osób. 

 

  

13. Korzystanie z publicznego WC. 

 

  

14. Wchodzenie do pomieszczenia gdzie inni 

już siedzą. 

 

  

15. Bycie w centrum zainteresowania. 

 

  

16. Przemawianie na spotkaniu. 

 

  

17. Wykonywanie jakiegoś testu wiedzy lub 

umiejętności. 

 

  

18. Spieranie się z osobą, której nie znasz 

dobrze. 

 

  

19. Patrzenie w oczy ludziom, których nie 

znasz. 

 

  

20. Wygłaszanie przygotowanego wykładu lub 

raportu przed grupą osób. 

 

  

21. Podrywanie kogoś. 

 

  

22. Reklamowanie towaru w sklepie. 

 

  

23. Urządzanie przyjęcia. 

 

  

24. Opieranie się natrętnemu sprzedawcy. 

 

  

Suma:   

Łączna punktacja:   

Zsumuj wyniki z kolumn „strach lub lęk” i z kolumny „unikanie sytuacji”, tak aby uzyskać 

łączną ilość punktów. Odczytaj następnie wynik poniżej: 



Wyniki: 

0 – 54 - brak fobii społecznej. 

55 – 65 - łagodna fobia społeczna. 

66 – 80 - umiarkowana fobia społeczna. 

81 – 95 - nasilona fobia społeczna. 

96 i więcej - bardzo nasilona fobia społeczna. 

Jeśli uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje na występowanie fobii społecznej, skontaktuj się 

z psychologiem lub lekarzem psychiatrą. 

Leczenie zaburzeń lękowych: 

1) Psychoterapia, prowadzona przez psychologów i terapeutów, która może obejmować: 

 Psychoedukację. 

 Terapię poznawczo-behawioralną. 

 Terapię indywidualną. 

 Terapię grupową  (zwłaszcza przy fobii społecznej). 

 Terapię rodzinną. 

 Metody terapeutyczne opierające się na relaksacji oraz treningu oddychania 

(zwłaszcza przy napadach paniki). 

 Treningi asertywności oraz umiejętności społecznych.  

2) Farmakoterapia prowadzona przez lekarzy psychiatrów.  

 

Opracowała: Ewa Binkowska-Pawlaczek, psycholog. 


