FOBIA

co to jest?

Fobia to lęk przed konkretnymi sytuacjami, zjawiskami lub
przedmiotami, które zazwyczaj nie są niebezpieczne. Jazda windą,
metrem, lot samolotem, burza, kontakt z osobą zakaźnie chorą lub pająk, u
zdrowej osoby paniki nie powoduje. Pacjenci z fobią w takich sytuacjach
mogą odczuwać bardzo nasilony lęk. W wyniku takiego lęku, osoba w
charakterystyczny sposób unika tych sytuacji, a gdy się w niej znajdzie
może wpaść w panikę.
Najczęstszym rodzajem fobii jest agorafobia, czyli lęk przed otwartą
przestrzenią oraz sytuacjami, które uniemożliwiają natychmiastową
ucieczkę do bezpiecznego miejsca. Ten termin obejmuje lęk przed
wyjściem z domu, wejściem do hipermarketu, poruszaniem się w tłumie,
czy przed podróżowaniem samotnie pociągiem, autobusem lub
samolotem.
Oprócz agorafobii istnieją tak zwane fobie swoiste, których opisano
kilkaset. Te najbardziej znane to: klaustrofobia (lęk przed zamkniętymi
pomieszczeniami), keraunofobia (lęk przed piorunami), karcinofobia (lęk
przed rakiem), arachnofobia (lęk przed pająkami), akrofobia (lęk
wysokości), mysofobia (lęk przed zabrudzeniem), rodentofobia (lęk
przed gryzoniami), kynofobia (lęk przed psami), bakteriofobia,
tanatofobia (lęk przed śmiercią), nyktofobia (lęk przed ciemnością),
odontofobia (lęk przed stomatologiem) czy triskaidekafobia (lęk przed
trzynastką).

CZYM JEST FOBIA SPOŁECZNA?
Wówczas lęk pojawia się podczas kontaktów z innymi ludźmi lub w
czasie znajdowania się w centrum uwagi. Takie zachowanie może być
traktowane przez otoczenie jako przejaw nieśmiałości, ale jest to
nieśmiałość nadmierna, chorobliwa. Pojawia się przyspieszone bicie
serca, trudności z oddychaniem, drżenie rąk, pocenie się, zawroty
głowy i szum w uszach, zaczerwienienie twarzy, mdłości, nagła
potrzeba oddania moczu lub stolca. I tak jak w przypadku innych fobii,
bardzo charakterystyczne jest unikanie sytuacji, w których ten lęk
występuje.

Osoby cierpiące na fobię społeczną:
odpytywania przed tablicą i wystąpień publicznych,
unikają jedzenia i picia w miejscach publicznych,
nie odzywają się w towarzystwie innych,
nie umawiają się na randki,
unikają rozmów, zwłaszcza z osobami, które są dla nich
autorytetem,
nie mogą pracować, gdy ktoś na nich patrzy,
prowadzą najczęściej samotniczy tryb życia.
Wiele codziennych spraw (załatwienie czegokolwiek w urzędzie czy
banku, wizyta u lekarza, zakupy w sklepie, umówienie się z kimś) jest
dla osób cierpiących na fobię społeczną prawdziwą męką. Fobia
społeczna ma charakter przewlekły. Osobom, które na nią chorują
(pomimo możliwości intelektualnych) trudniej także jest zdobyć
wykształcenie, trudniej zdobyć pracę i ją wykonywać.
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