
Kinga Szymona, Ewa Joć, 
Hanna Karakuła



�Oddział Młodzieżowy Kliniki Psychiatrii UM 
w Lublinie

�Katedra i Klinika Gastroenterologii z Pracownią 
Endoskopową UM w Lublinie



Ostatnia dekada XX wieku
• Zdobycze nowych technik diagnostyki neuroobrazowej, 

genetyki 
i psychofarmakologii, na nowe tory skierowały 
dotychczasową wiedzę 
z zakresu patogenezy zaburzeń psychicznych i 
możliwości ich leczenia.

• Prowadzone są  prace nad nowymi klasyfikacjami 
zaburzeń psychicznych, gdzie pojawiają się nowe 
jednostki chorobowe, zmieniają się kryteria ich 
rozpoznawania 
i postępujące za nimi standardy terapii.



� Wymagane jest zarówno na etapie diagnozowania, jak 
i terapii.

� Precyzyjna diagnoza i adekwatne leczenie pozwalają znacząco 
złagodzić niekorzystny wpływ MBD na zdrowie psychiczne 
i społeczne funkcjonowanie dziecka.

� Dziecko z zespołem typu MBD z reguły wymaga nie tylko oceny 
psychiatrycznej, ale również i neuropediatrycznej, a także 
neuropsychologicznej oraz pedagogicznej. 

� Często potrzebna jest pomoc specjalistów w zakresie rehabilitacji i 
rewalidacji mowy, języka, uczenia się, ruchu.

� Wskazane są różnorodne formy pomocy psychoterapeutycznej 
w przypadku zaburzeń emocjonalnych. 



� Depresja, ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z 
deficytem uwagi) zarówno 
u dzieci, jak i u dorosłych, zaburzenia odżywiania (Heitzman
2011). 

� Zarówno depresja, nadpobudliwość ruchowa 
z deficytem uwagi jak i zaburzenia odżywiania należą do 
jednostek chorobowych, gdzie wśród zoptymalizowanych 
metod leczniczych niezbędny jest zintegrowany model 
terapeutyczny.



� Depresja u ludzi młodych wiąże się często ze słabymi 
wynikami w nauce, uzależnieniami oraz próbami 
samobójczymi (Merry i wsp. 2004).

� Rola czynników psychospołecznych uznawana jest od wielu 
lat za jedną z kluczowych w złożonej etiopatogenezie depresji 
(Rajewska-Rager, Rybakowski 2008).

� Ponieważ etiopatogeneza w depresji jest złożona, 
postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne powinno być 
kompleksowe i zintegrowane.

� Mimo, iż leczenie farmakologiczne jest podstawowym 
i u większości chorych skutecznym sposobem terapii depresji, 
należy wspomnieć o innych metodach terapeutycznych, są to 
metody psychoterapii indywidualnej, grupowej, terapia 
rodzinna, a także inne sposoby terapii biologicznej.
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• Terapia poznawcza, której celem jest modyfikacja 
utrwalonych depresyjnych konstruktów poznawczych 
chorego na depresję. 

Okazuje się, że stosowanie psychoterapii poznawczej, 
której wynikiem jest zmiana 
w zakresie depresyjnego widzenia świata, może być 
komplementarne w stosunku do leczenia 
farmakologicznego, które powoduje głównie poprawę w 
zakresie objawów klinicznych (Rybakowski 2001).



� Badania wskazują, że terapia poznawczo-behawioralna jest 
obiecującą interwencją zmniejszającą objawy depresji i lęku 
(Taylor, Weems 2011).

� Jak donoszą badania Vitiello (2011), leki przeciwdepresyjne 
są skuteczne w przyspieszaniu poprawy zdrowia, ale ponad 
jedna trzecia pacjentów nie osiąga pełnej remisji nawet po 
długotrwałym leczeniu. 
Zaletą jest łączenie leków z terapią poznawczo-behawioralną 
(CBT). Szczególnie wśród osób młodych terapia CBT jest 
wysoce skuteczna w leczeniu depresji i zmniejsza 
częstotliwość prób samobójczych (Vitiello 2011).



TERAPIA SYSTEMOWA

W przypadku dzieci i młodzieży 
z depresją podstawowym źródłem 
informacji o młodych ludziach i ich 
problemach są rodzice – należy więc 
zastanowić się w jakim stopniu 
postrzeganie nieprzystosowania może 
wynikać z ich kultury i związanych z nią 
oczekiwań, przekonań oraz norm 
tworzących kontekst relacji rodzinnych 
(Kołodziejek 2008). 



� Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi 
(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder – ADHD) jest 
wieloprzyczynowym zaburzeniem neurorozwojowym, 
najczęstszym – jak się uważa – zaburzeniem psychicznym 
wieku dziecięcego.

� Jego częstość, w zależności m.in. od przyjętych kryteriów, 
wyboru populacji badanej i wieku ocenianych dzieci, sięga 
1,5–15% (Dąbkowski 2007).

� ADHD jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych stanem 
wśród dzieci w wieku szkolnym i dotyczący około 5% dzieci w 
tym wieku (Bakhtadze 2011).



• W przypadku dominowania  nadpobudliwości ruchowej 
(podtyp ADHD z przewagą nadruchliwości i 
impulsywności) obserwuje się (obok przejawów 
impulsywności) nadmierną ekspansję ruchową, 
nadruchliwość (dziecko biega, skacze, kręci się, 
szczególnie w młodszym wieku), brak celowości 
zachowania, brak zorganizowania; dziecko niechętnie 
uczestniczy w ustrukturowanych zajęciach, nie potrafi 
siedzieć spokojnie w klasie.



• Optymalny model pomocy nadpobudliwemu dziecku i 
jego rodzinie to wielokierunkowa pomoc udzielana przez 
zespół specjalistów. 

• W zespole terapeutycznym oprócz lekarza psychiatry, 
powinien znaleźć się psycholog 
i pedagog. Taki zespół powinien mieć możliwość stałego 
kontaktu z rodzicami dziecka i szkołą.



� Jest to leczenie czynnie angażujące rodzinę, szkołę, 
psychologa/pedagoga, lekarza. Nie jest wskazane ograniczanie się 
do samej farmakoterapii, ponieważ leki nie są w stanie zmienić 
wszystkich aspektów funkcjonowania dziecka z ADHD. 

� Terapię można zakończyć, kiedy nasilenie objawów 
u dziecka przestaje zakłócać jego funkcjonowanie 
i dziecko może już sobie poradzić samo.

� Niezbędna jest pomoc rodzinie głównie w postaci dostarczenia 
informacji o zaburzeniu ich dziecka, jego przyczynach, przebiegu i 
ewentualnych następstwach, 
a także - lub może przede wszystkim - o procesie terapii 
i ich własnym w nim udziale.



� Jadłowstręt psychiczny i bulimia to dwa zaburzenia 
emocjonalne, które poważnie zagrażają zdrowiu fizycznemu, 
a nawet życiu dziewcząt i młodych kobiet oraz dezorganizują 
ich funkcjonowanie psychospołeczne.

� Śmiertelność w jadłowstręcie psychicznym sięga 10%, 
a ostatnio coraz częściej pojawiają się doniesienia 
o przypadkach zgonów w przebiegu bulimii. 

� Pacjentki cierpiące na oba typy zaburzeń odżywiania się, 
w początkowym okresie choroby często trafiają do lekarzy 
rodzinnych, lekarzy opieki podstawowej, internistów 
i endokrynologów, a dopiero później do psychiatrów 
i psychologów.



Anoreksja - Jadłowstręt psychiczny 

(z grec. an – brak, pozbawienie, orexis – apetyt; anorexia nervosa) –
zaburzenie odżywiania się, polega na dążeniu do ograniczenia masy ciała, 
wyraźnie poniżej norm przyjętych w odniesieniu do wieku i wzrostu, przy 
jednoczesnej nieprawidłowej ocenie własnego wyglądu i współistnieniu lęku 
przed przybraniem na wadze, co powoduje drastyczne ograniczenie 
przyjmowanego pożywienia. Stan ten nie jest spowodowany organicznymi 
zmianami w o.u.n. ani chorobą somatyczną.



Anoreksj ę cechuje szybko post ępujące wyniszczenie 
organizmu, które pozostawia cz ęsto 
już nieodwracalne zmiany.

Nieleczona zabija w ok. 10% przypadków.



� Rodzaj i miejsce leczenia zależne są od stopnia 
zaawansowania choroby, a przede wszystkim stopnia 
wyniszczenia organizmu. W przypadkach umiarkowanego 
ubytku masy ciała, możliwe jest leczenie w warunkach 
ambulatoryjnych w poradniach zdrowia psychicznego, 
ambulatoriach terapii rodzin lub młodzieżowych ośrodkach 
psychoterapii.

� Jadłowstręt psychiczny jest zaburzeniem emocjonalnym, 
dlatego podstawową formą leczenia jest psychoterapia –
optymalne połączenie terapii indywidualnej, grupowej 
i rodzinnej. W przypadkach towarzyszących objawów 
psychopatologicznych, np. depresji, zachodzić może potrzeba 
podawania leków antydepresyjnych (mianseryny, 
fluwoksaminy, klomipraminy i innych) (Namysłowska 2000).



� Większość przypadków może być leczona 
w warunkach ambulatoryjnych, ośrodkach 
psychoterapeutycznych lub w oddziałach dziennych.

� Hospitalizacja jest konieczna tylko w przypadkach 
poważnych powikłań somatycznych, przy zupełnej 
utracie kontroli nad jedzeniem lub w przypadku nasilonej 
depresji i próby samobójczej.

� W początkach choroby oraz przy mało nasilonych 
objawach pomóc może psychoedukacja, grupy 
wsparcia.



� Podstawowe leczenie bulimii stanowi psychoterapia. 
Stosowane są jej różne rodzaje, jednak szczególną 
skuteczność przypisuje się psychoterapii behawioralno-
poznawczej, której towarzyszy zmiana nieprawidłowych 
wzorców odżywiania się. Dodatkowym jej walorem wydaje się 
stosunkowo krótszy czas trwania niż w przypadku 
psychoterapii psychodynamicznej. 

� Czasami jednak, w przypadku towarzyszących bulimii 
zaburzeń osobowości, konieczna staje się długotrwała terapia 
indywidualna, psychodynamicznie zorientowana. 

� Bardzo ważna jest także terapia całego systemu rodzinnego.



� W bulimii stosunkowo większą rolę niż 
w jadłowstręcie psychicznym odgrywa farmakoterapia.

� Podawanie wysokich dawek fluoksetyny, 
do 60 mg dziennie, zmniejsza częstość napadów 
objadania się, co ułatwia zmianę nieprawidłowego 
sposobu odżywiania się. 

� Inni autorzy również uważają, że najlepszą formą terapii 
w wymienionym schorzeniu jest skojarzenie metod 
psychoterapii behawioralno-poznawczej z 
farmakoterapią (Rajewski 2003). 



• To zespół minimalnego uszkodzenia mózgu (minimal
brain damage/dysfunction MBD). 

• Pierwsze diagnozy MBD sięgają lat pięćdziesiątych, 
stawiano je u dzieci, 
u których na skutek działania różnorodnych przyczyn 
dochodziło do uszkodzenia mózgu w okresie płodowym, 
okołoporodowym lub wczesnodziecięcym. 



• Uszkodzenia w MBD były na tyle niewielkie, że dość 
często nie uwidaczniały się 
w dostępnych badaniach neuroobrazowych oraz nie 
spełniały kryteriów poważniejszych rozpoznań, takich jak 
encefalopatia dziecięca, dziecięce porażenie mózgowe, 
niedorozwój umysłowy czy też dziecięcy zespół 
psychoorganiczny, a z drugiej strony były na tyle 
poważne, że skutkowały określonym obrazem 
klinicznym.



• W obrazie klinicznym były na przykład: niepokój ruchowy, 
kłopoty ze zogniskowaniem uwagi na jednym temacie 
czy czynności, deficyty w zakresie pamięci.

• Występowały opóźnienia w rozwoju funkcji mowy i 
języka, nieprawidłowości artykulacji, problemy z analizą 
wzrokowo-ruchową, kłopoty ze snem.

• Niektóre cechy zaliczano do grupy tzw. miękkich 
objawów neurologicznych.



Współcześnie koncepcja MBD uważana jest 
za zbyt nieostrą i zbyt pojemną diagnozę, jednakże 
dawniejsze, zbiorcze spektrum MBD aktualne jest w 
dzisiejszej praktyce klinicznej wśród dzieci z bardziej 
szczegółowymi rozpoznaniami, zgodnymi z ICD-10 takimi 
jak: zespół nadruchliwości z deficytem uwagi, 
specyficzne zaburzenia rozwojowe, zespół niezgrabności 
ruchowej, zespoły tików czy zaburzenia zachowania i 
emocji.



� Niezbędne wydaje się kompleksowe podejście do leczenia 
zarówno depresji, ADHD jak i zaburzeń odżywiania się. 
Interdyscyplinarna współpraca pomiędzy lekarzem, 
psychoterapeutą, pedagogiem oraz rodziną znacząco 
poprawia efekty leczenia.

� W leczeniu depresji wykorzystuje się zarówno 
psychoterapię, psychoedukację jak i farmakoterapię. Przy 
każdej z metod bardzo ważna jest dobra współpraca 
między lekarzem i pacjentem oraz wsparcie ze strony 
środowiska, szczególnie rodzinnego



� Najlepszą formą leczenia dzieci z ADHD jest równoczesna 
praca z dzieckiem, rodzicami i szkołą. Tylko taki zintegrowany 
model leczenia ma największą szansę na to, by zmniejszyć u 
dziecka objawy lub doprowadzić do ich ustąpienia, umożliwić 
mu naukę i korzystanie z pozaszkolnych form aktywności na 
równi z innymi dziećmi.

� W przypadku zaburzeń odżywiania stosowane są również 
zintegrowane formy pomocy. Poza leczeniem 
farmakologicznym stosowane są różne formy terapii, jest to  
zarówno leczenie farmakologiczne, psychologiczne a w 
szczególności terapia rodzinna oraz terapia indywidualna i 
grupowa, a także psychoedukacja. 



• W przypadku osób z zespołem mikrodysfunkcji mózgowych 
wymagane jest wielostronne 
i wielodyscyplinarne podejście, zarówno na etapie 
diagnozowania, jak 
i terapii. 
Dziecko z zespołem typu MBD z reguły wymaga nie tylko 
oceny psychiatrycznej, ale również neuropediatrycznej, 
psychologicznej oraz pedagogicznej.



Dziękuję za uwagę 


