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Czym jest stres?

Stres ogólnie odnosi się do dwóch zjawisk: z jednej
strony, psychologicznego odczuwania presji, z drugiej
- reakcji organizmu na nią, co obejmuje wiele układów,
od metabolizmu, przez mięśnie, po pamięć.
Pewien stres jest konieczny dla wszystkich żywych
organizmów - jest to sposób, w jaki stykają się
i odpowiadają na wyzwania i niepewności egzystencji.
Spostrzeganie niebezpieczeństwa uruchamia
automatyczny system reagowania, zwany reakcją walcz
lub uciekaj, który aktywowany sygnałami hormonalnymi
przygotowuje jednostkę do stawienia czoła zagrożeniu
lub do ucieczki przed nim.



Co powoduje stres?

Stresujące wydarzenie - czy to nagłe pojawienie się węża na
ścieżce, czy strach przed utratą pracy, gdy szef krzyczy
- wyzwala kaskadę hormonów, w tym adrenaliny i kortyzolu,
które przepływają przez organizm.

Hormony te przyspieszają bicie serca i krążenie krwi, aby
wspierać szybkie działanie, mobilizować tłuszcz i cukier w celu
uzyskania natychmiastowej energii, skupiać uwagę na
śledzeniu niebezpieczeństwa, przygotowywać mięśnie do
ruchu i nie tylko.

Ta ratująca życie reakcja miała na celu rozwiązanie
krótkoterminowych, zagrażających życiu problemów, a nie
długotrwałych trudności, takich jak codzienne korki czy
problemy małżeńskie - to tylko kilka z wielu wyzwań, które
mogą dziś wyzwolić reakcję stresową.



Wpływ stresu na zdrowie

Krótkie wybuchy stresu nie są z natury szkodliwe, chociaż
uspokojenie organizmu może zająć trochę czasu. Jednak
przedłużające się lub powtarzające się pobudzenie reakcji
stresowej może mieć szkodliwe konsekwencje fizyczne
i psychiczne. Te konsekwencje obejmują dolegliwości
takie jak choroby serca i cukrzycę, po lęk i depresję.
Stres może prowadzić do zmian w wielu różnych
częściach ciała, m.in. do szybszego bicia serca, napięcia
mięśni i problemów żołądkowo-jelitowych. Prowadzi do
cięższego i szybszego oddychania, co może obciążyć płuca
i osłabić zdolność układu odpornościowego do
reagowania na zagrożenia.



Wpływ stresu na układ odpornościowy

Ciągły stres atakuje układ odpornościowy, czyniąc nas
bardziej podatnymi na choroby. Chociaż hormony
stresu przygotowują organizm na sytuacje awaryjne,
osłabiają również układ odpornościowy, zmniejszając
produkcję białych krwinek, odpowiedzialnych za
ochronę organizmu przed patogenami.



Wpływ stresu na mózg

Hormony stresu, takie jak kortyzol, są naturalnie
wytwarzane każdego dnia, dzięki czemu ludzie mogą
podejmować wyzwania dnia codziennego. Jednak
magazynowanie w wysokich stężeniach hormonów
stresu, z biegiem czasu może skłonić mózg do
odmiennego funkcjonowania, prowadząc do
upośledzenia pamięci, problemów poznawczych, lęku
lub depresji.



Stres traumatyczny
Trauma to specyficzny rodzaj stresu, który odzwierciedla narażenie na straszne
wydarzenia, które na ogół wykraczają poza zakres codziennych ludzkich
doświadczeń i które są emocjonalnie bolesne, intensywne i przygnębiające.
Zgodnie z DSM-V istnieją określone kryteria określające, co kwalifikuje się jako
zdarzenie traumatyczne.

„Narażenie na faktyczną śmierć lub groźbę śmierci, poważne obrażenia lub
przemoc seksualną na jeden (lub więcej) z następujących sposobów:

• Bezpośrednie przeżywanie traumatycznego wydarzenia;

• Osobiste bycie świadkiem traumatycznego wydarzenia;

• Informacja, że traumatyczne wydarzenie miało miejsce w przypadku bliskiego
członka rodziny lub bliskiego przyjaciela. W przypadku faktycznej lub grożącej
śmierci członka rodziny lub przyjaciela zdarzenie musiało być brutalne lub
przypadkowe;

• Doświadczanie powtarzającego się lub skrajnego narażenia na nieprzyjemne
szczegóły traumatycznego wydarzenia (np. ratownicy zbierający szczątki ludzkie;
funkcjonariusze policji wielokrotnie narażeni na szczegóły wykorzystywania
dzieci)”.



Stres traumatyczny cd.
Przyczyną tej wąskiej definicji traumy i jej ogólnego odróżnienia od stresu jest
częściowo to, że zdarzenia traumatyczne mogą skutkować szczególnie
problematycznymi reakcjami na traumę, które są unikalne dla ogólnych reakcji na
stres. Oprócz wspomnianej wcześniej początkowej reakcji na stres w ciele, u wielu
osób narażonych na traumę obserwuje się długoterminowe konsekwencje
psychologiczne. Stan psychiatryczny powszechnie związany z narażeniem na
traumę to zespół stresu pourazowego (PTSD), który obejmuje szereg objawów:

• Ponowne przeżywanie traumy w niepokojący sposób;

• Unikanie bodźców związanych z traumą;

• Negatywne przekonanie o sobie lub innych w wyniku traumy;

• Zmiany nastroju po urazie;

• Nadmierna czujność.

Wiele objawów PTSD to normalne reakcje występujące w ciągu pierwszych kilku
tygodni po urazie, ale mogą przekształcić się w PTSD, jeśli utrzymują się więcej niż
miesiąc i powodują problemy z rodziną, przyjaciółmi, pracą lub innymi ważnymi
dziedzinami życia.



Stres traumatyczny cd.
Trudno dokładnie przewidzieć, jak wpłynie na nas trauma.
Wiemy, że istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na
prawdopodobieństwo wystąpienia PTSD lub innych
problemów psychologicznych po ekspozycji na traumę:

• Rodzaj urazu;

• Wiek, w którym nastąpiła trauma;

• Siła traumatycznego wydarzenia lub narażenie na wiele
urazów;

• Obecność innych czynników ryzyka, takich jak negatywne
środowisko rodzinne lub współwystępujące problemy
psychologiczne;

• Czynniki biologiczne.



Ostra reakcja na stres

Ostra reakcja na stres występuje, gdy objawy pojawiają się w
wyniku szczególnie stresującego wydarzenia. Słowo „ostre”
oznacza, że objawy rozwijają się szybko, ale zwykle nie trwają
długo. Zdarzenia są zwykle bardzo poważne, a ostra reakcja na
stres pojawia się po nieoczekiwanym kryzysie życiowym. Może
to być na przykład poważny wypadek, nagła strata bliskiej
osoby lub inne traumatyczne wydarzenia. Wypadki drogowe
powodują każdego roku wiele ofiar śmiertelnych, a tego
rodzaju wyjątkowo stresujące zdarzenie może bezpośrednio
lub pośrednio na nas wpłynąć. Ostre reakcje stresowe mogą
również wystąpić jako konsekwencja napaści seksualnych lub
przemocy domowej.



Ostra reakcja na stres

Ostre reakcje stresowe zaobserwowano u osób, które
doświadczyły incydentów terrorystycznych lub
poważnych katastrof. Mogą również wystąpić u ludzi,
którzy doświadczają wojny w swoich krajach.
Większe zagrożenie występuje w przypadku
personelu wojskowego w wyniku ekstremalnych
doświadczeń podczas konfliktów.



Objawy ostrej reakcji na stres

Objawy zwykle rozwijają się szybko, w ciągu kilku minut lub godzin
- reagując na stresujące wydarzenie. Zwykle mijają dość szybko, ale
czasami mogą trwać kilka dni lub tygodni. Objawy ostrych reakcji
stresowych mogą obejmować:

• Objawy psychologiczne, takie jak niepokój, zły nastrój, drażliwość,
wzloty i upadki emocjonalne, zły sen, słaba koncentracja, chęć
przebywania w samotności;

• Powtarzające się sny lub retrospekcje, które mogą być uciążliwe
i nieprzyjemne;

• Unikanie wszystkiego, co wywoła wspomnienia. Może to oznaczać
unikanie ludzi, rozmów lub innych sytuacji, ponieważ powodują one
niepokój;

• Lekkomyślne lub agresywne zachowanie, które może prowadzić do
autodestrukcji;

• Uczucie odrętwienia emocjonalnego i oderwania od innych.



Objawy ostrej reakcji na stres cd.

• Objawy fizyczne, takie jak:

• Kołatanie serca.

• Nudności.

• Ból w klatce piersiowej.

• Bóle głowy.

• Bóle brzucha.

• Trudności w oddychaniu.

Fizyczne objawy są powodowane przez hormony stresu, takie jak
adrenalina (epinefryna), które są uwalniane do krwiobiegu oraz
przez nadmierną aktywność impulsów nerwowych w różnych
częściach ciała.



Leczenie ostrej reakcji stresowej
Leczenie może nie być potrzebne, ponieważ objawy zwykle ustępują po
zakończeniu stresującego wydarzenia i poradzeniu sobie z nim. Pomocne może być
zrozumienie przyczyny objawów i omówienie sprawy z przyjacielem lub członkiem
rodziny. Jednak niektórzy ludzie mają cięższe lub długotrwałe objawy.
Pomocna może być co najmniej jedna z poniższych opcji:

• Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) - CBT jest terapią, która opiera się na
założeniu, że określone sposoby myślenia mogą wywoływać lub napędzać
pewne problemy ze zdrowiem psychicznym.

• Poradnictwo - może to być opcja, jeśli objawy są trwałe lub ciężkie. Poradnictwo
pomaga poznać sposoby radzenia sobie ze stresem i objawami stresu. Może ono
być dostępne lokalnie, ale niektóre organizacje charytatywne oferują
również zasoby internetowe i telefony zaufania.



Leczenie ostrej reakcji stresowej cd.

• Leki:

• Beta-bloker to jeden z leków, który może pomóc złagodzić
niektóre fizyczne objawy spowodowane uwalnianiem
hormonów stresu. Beta-blokery nie uzależniają, nie
powodują senności ani nie wpływają na wydajność. Można
je zażyć w razie potrzeby.

• Diazepam jest benzodiazepinowym środkiem
uspokajającym. Są one bardzo rzadko używane i są
zarezerwowane dla wyjątkowych przypadków na bardzo
krótkie okresy. Uzależnia i szybko traci swoje działanie, jeśli
jest stosowany dłużej niż kilka dni.



Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego we współpracy z Urzędem
Komunikacji Elektronicznej oraz Netia S.A. uruchomił
pierwszą bezpłatną ogólnopolską Poradnię
Telefoniczną 116 123 dla osób przeżywających kryzys
emocjonalny.

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do
22.00 pod bezpłatnym numerem telefonu 116 123
dyżurują specjaliści Instytutu Psychologii Zdrowia
PTP, udzielając wsparcia i pomocy psychologicznej
osobom potrzebującym.


