ZDROWIE

HIPOCHONDRIA
Hipochondria dotyka 4-6% populacji, w tym samym stopniu mężczyzn
jak i kobiety. Jest rodzajem obsesji
lękowej w związku z chorobą, niepełnosprawnością i śmiercią. Należy do kręgu zaburzeń lękowo-afektywnych. Hipochondryka cechuje
pesymizm i wyrażanie absurdalnych myśli. W pospolitym rozumieniu hipochondria oznacza przesadną obawę o zdrowie, a człowiek nią
dotknięty bywa często obiektem
drwin i żartów. Tymczasem jest to
poważne zaburzenie nerwicowe,
a chory na tę chorobę ogromnie
cierpi.

JAK ROZPOZNAĆ HIPOCHONDRIĘ?
Trudność z jej diagnozowaniem
polega na tym, że hipochondryk
miewa objawy somatyczne, czyli
cielesne, podczas gdy uzdrowienia
i leczenia wymaga jego psychika,
a nie ciało. PACJENT ODCZUWA
SZEREG RÓŻNYCH DOLEGLIWOŚCI,
KTÓRE SĄ NIEWIELKIE, LUB NIE MAJĄ
UZASADNIENIA MEDYCZNEGO ANI
ODZWIERCIEDLENIA W RZECZYWISTOŚCI. PERMANENTNIE PRZEŻYWA
NIEPOKÓJ I LĘK O WŁASNE ZDROWIE, SKARŻĄC SIĘ NA SILNE DOLEGLIWOŚCI BÓLOWE. Jest głęboko
przekonany, iż jego organizm toczy
ciągłą, ciężką walkę z chorobami.
Z powodu zadręczania się myślami
o wiecznych chorobach nie może
spać w nocy. Nieustannie rozmyśla
o swoich kłopotach zdrowotnych
i skupia na nich całą swoją uwagę,
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przez co jest nerwowy i zmęczony.
Objawy takie jak: ból głowy, stawów
i mięśni, burczenie w brzuchu,
przyspieszone bicie serca, uczu-

cie mrowienia w kończynie uznaje
jako symptomy poważnej choroby
zagrażającej jego zdrowiu, a nawet
życiu. Wyolbrzymia banalne, fizjo-
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aspekty życia hipochondryka. Objawy hipochondrii mogą się nasilać
zarówno w przypadku nadmiernego analizowania przyczyn choroby
przez lekarza, jak również w przypadku bagatelizowania przez niego
objawów. Prawidłowe wyniki badań
i konsultacji lekarskich nie zmniejszają obaw hipochondryka, a wręcz
przeciwnie, wzbudzają kolejne podejrzenia i ataki paniki.

prz

logiczne reakcje organizmu dotykające każdego zdrowego człowieka,
pomimo faktu, iż badania lekarskie
nie wykazują żadnych zmian somatycznych. Wędruje od jednego do
drugiego specjalisty, robi mnóstwo
dodatkowych badań byle tylko potwierdzić swoją diagnozę. Hipochondryk jest przekonany, że jego
choroba nie została jeszcze odkryta.
Nie ufa lekarzom, badaniom, często
leczy się na własną rękę. Swoim zachowaniem próbuje zwrócić na siebie uwagę otoczenia. Paraliżujący
lęk o zdrowie przysłania wszystkie
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PROBLEM
PSYCHOLOGICZNY NIE FIZYCZNY
Dawniej w medycynie stan

Nazwa produktu leczniczego: PROSPAN® Hederae helicis folii extractum
siccum (5-7,5:1), 35 mg/5 ml, syrop. Wskazania do stosowania: pomocniczo
w ostrych i przewlekłych stanach zapalnych dróg oddechowych z kaszlem.
Przeciwwskazania: Leku Prospan® nie wolno stosować u pacjentów
z nadwrażliwością na substancję czynną lub na jakikolwiek inny składnik
leku. Preparat zawiera sorbitol. Przy przestrzeganiu zalecanego dawkowania
pacjent przyjmuje do 2,9 g sorbitolu w dawce jednorazowej. Podmiot
odpowiedzialny: Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG, Herzbergstr. 3,
61138 Niederdorfelden, Niemcy. Informacja o leku: Nazwa produktu
leczniczego: PROSPAN® Hederae helicis folii extractum siccum (5-7,5:1),
26 mg, pastylki miękkie. Wskazania do stosowania: Prospan jest produktem
leczniczym roślinnym stosowanym jako środek wykrztuśny w produktywnym
kaszlu (tzw. mokry kaszel). Przeciwwskazania: Nie stosować u pacjentów
z nadwrażliwością na substancję czynną lub na inne rośliny z rodziny
Araliaceae (araliowate) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot
odpowiedzialny: Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG, Herzbergstraβe 3,
61 138 Niederdorfelden, Niemcy.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która
zawiera wskazania, przeciwwskazania,
dane dotyczące działań niepożądanych
i dawkowanie oraz informacje dotyczące
stosowania produktu leczniczego, bądź
skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą,
gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany
zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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ZDROWIE

hipochondrii określano melancholią, histerią, depresją. HIPOCHONDRIA RZADKO PRZEBIEGA JAKO
OSOBNA JEDNOSTKA CHOROBOWA,
CZĘSTO WSPÓŁTOWARZYSZY ZABURZENIOM PSYCHOSOMATYCZNYM,
STANOM NERWICOWYM I DEPRESYJNYM ORAZ RÓŻNEGO RODZAJU FOBIOM I BYWA POCZĄTKIEM
SCHIZOFRENII. Stan silnej depresji
nerwowej jest połączony z zaburzeniami funkcji wegetatywnych i na-
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zywany jest nerwicą wegetatywną.
Przyczyny hipochondrii nie są dokładnie poznane. Niemniej jednak
wpływ na jej pojawienie się mogą
mieć uwarunkowania genetyczne,
temperament, większa wrażliwość
układu nerwowego na bodźce. Tuszowanie emocji w dzieciństwie
i zamiatanie problemów pod dywan powoduje nieumiejętność rozpoznawania i nazywania przeżywa-

nych uczuć w życiu dorosłym. W tej
sytuacji odczuwanie bólu brzucha
czy głowy okazuje się łatwiejsze
niż doświadczanie trudnych sytuacji i życiowych zakrętów. Innymi
przyczynami zaburzeń hipochondrycznych mogą być traumatyczne
doświadczenia z dzieciństwa, przeżycie ciężkiej choroby własnej lub
bliskich, urazy i wstrząsy psychiczne, tendencje masochistyczne oraz
niezaspokojone potrzeby emocjo-

ZDROWIE
nalne. Przyjęcie maski i roli chorego
powoduje, iż ucieka on od istoty trapiącego problemu.

LECZENIE
W leczeniu hipochondrii chodzi bowiem o to, aby rozwiązać konflikt
psychiczny leżący u jej podłoża.
Dotarcie do przyczyny i uświadomienie sobie faktu, iż ciągłe wyszukiwanie w sobie nowych chorób
stanowi temat zastępczy dla prawdziwych problemów życiowych pacjenta dotkniętego zaburzeniami
hipochondrycznymi. Długotrwała
terapia powoduje, iż pacjent dociera do obszarów, których przez całe
życie celowo unikał i nie chciał się
z nimi konfrontować. Diagnozowanie przyczyn takiego stanu u każdej
jednostki powinno być analizowane
przez psychologa lub psychiatrę indywidualnie. Pomoc osobie „chorej
z urojenia” jest niezwykle trudna, a

terapia może trwać bardzo długo.
PRZEDE WSZYSTKIM CHORY MUSI
UZMYSŁOWIĆ SOBIE, ŻE CHORUJE
JEGO DUSZA, A NIE CIAŁO I MUSI
CHCIEĆ UDAĆ SIĘ NA TERAPIĘ DO
PSYCHOTERAPEUTY. Wcześniej bowiem wielokrotnie udaje się zwykle
do lekarza pierwszego kontaktu lub
do internisty. Wędrówka od lekarza
do lekarza w celu wyszukania i potwierdzenia choroby może trwać
miesiącami lub latami dopóki hipochondryk nie trafi do wykwalifikowanego psychologa lub psychiatry
i nie zechce się poddać odpowiedniemu leczeniu, które także rozkłada
się w czasie na wiele miesięcy, a nawet lat.

leczenie farmakologiczne nie może
być jedyną drogą rozwiązania problemu. Długotrwałe przyjmowanie
leków może spowodować uzależnienie, usunięcie jedynie objawów,
a nie przyczyn zaburzenia hipochondrycznego. Dobrym rozwiązaniem jest terapia grupowa poprzez
zapewnienie wsparcia społecznego
i redukcji lęku. Istotna w terapii jest
pomoc i wsparcie w najbliższej rodzinie. Warto w codziennym życiu
wspierać chorą osobę, by pozwoliła
sobie pomóc. Wówczas jest szansa,
że zacznie ona naprawdę „zdrowo”
funkcjonować i będzie potrafiła
cieszyć się życiem, brać je pełnymi
garściami.

Zachowania hipochondryczne, jeżeli są one przejawem depresji,
skutecznie leczy się farmakologicznie, głównie lekami uspokajającymi i antydepresyjnymi. Jednakże
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Aspirin®c (Acidum acetylsalicylicum + Acidum ascorbicum), 400 mg + 240 mg, tabletki musujące. Wskazania: Objawowe leczenie dolegliwości bólowych o małym i (lub) umiarkowanym nasileniu (np: bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśniowe). Objawowe leczenie dolegliwości bólowych
i gorączki w przebiegu przeziębienia i grypy. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną - kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub jakikolwiek inny składnik preparatu, skaza krwotoczna, ostra choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, napady astmy oskrzelowej
w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, jednoczesne stosowanie metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, ciężka niewydolność serca, ciężka niewydolność wątroby lub
ciężka niewydolność nerek, ostatni trymestr ciąży, dzieci poniżej 12 roku życia. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500, fax (22) 5723500, www.bayer.com.pl V4/30.05.2014/KS
L.PL.MKT.08.2017.5448

Przed użyciem zaPoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, Przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niePożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania Produktu leczniczego, bądź skonsultuj
się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.
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