IV./1. fejezet: Szorongás és félelem
A félelem és a szorongás hasonló testi élményekkel járó jelenségek. A
szorongás olyan belső érzése a félelemnek, amelyben a személy nincs
tisztában a félelem okával. Jelen fejezetben bemutatjuk a szorongás
tüneteit. A szorongás élettani tünetei az autonóm idegrendszer
aktiválódásának a megnyilvánulásai. A szorongás lehet normális
válasz a közvetlen testi károsodással fenyegető veszélyre, illetve olyan
helyzetekre, amelyek az önbecsülést vagy a pszichológiai jóllétet
fenyegetik. Normál esetben a szorongás a szervezet adaptív
reakciójának a megnyilvánulása. Az autonóm idegrendszer fokozott
motoros aktivitásra, azaz küzdelemre, vagy menekülésre készíti fel a
szervezetet. A szorongás teljes megszüntetése nem lehet célja a
kezeléseknek. Kis intenzitású szorongás lehet motiváló és fokozhatja a
teljesítményt, azonban nagyobb intenzitású szorongás
funkciózavarokkal járhat (Yerkes and Dodson 1908).
A szorongás tüneteihez hasonló, vagy teljesen azonos tüneteket
organikus okok is okozhatnak, melyek felismerése és megszüntetése
csökkentheti, vagy megszüntetheti a kóros mértékű szorongást.
Akkor beszélünk kóros szorongásról, amikor nincs közvetlen testi
vagy lelki veszély, vagy amikor az érzelmi reakció mértéke nincs
arányban a veszéllyel. Szorongás majdnem minden pszichés
betegségnek tünete lehet. A szorongásos zavarok olyan pszichés
betegségek, ahol a szorongás a vezető tünet.

IV./1.1. Szorongás tünetei

Sorolja fel a szorongás
testi tüneteit!

A szorongásnak vannak testi, kognitív és viselkedéses tünetei. A
szorongás tünetei lefolyásuk szerint lehetnek tartósan fennállóak, mint
például a generalizált szorongásban, illetve kialakulhatnak
rohamszerűen, mint a pánik rohamban. A pánik rohamok kialakulása
köthető valamilyen külső okhoz, mint a fóbiákban, valamilyen belső
okhoz, mint a kényszerzavarban, illetve van, amikor nincs a beteg
számára könnyen megragadható oka, mint a pánik zavarban.

IV./1.1.1. Szorongás testi tünetei
A szorongás testi tünetei, majdnem minden szervrendszert érintenek.
A mellékelt táblázatban szervrendszerenként felsoroljuk a szorongás
testi tüneteit.

1. táblázat: A szorongás testi tünetei.

IV./1.1.2. Szorongás érzelmi és kognitív tünetei
A szorongás hatására erős érzelmek lépnek fel. Meghatározó érzelem
a szorongásos zavarokban a félelem. A szociális fóbiában a szorongás
és a félelem mellett a szégyen a legmeghatározóbb érzelem.
Generalizált szorongásos zavarban és más tartósan fennálló
szorongásos zavarban gyakran kialakulnak depresszióra jellemző
tünetek, illetve depressziós zavar is kialakulhat.
A szorongás hatással van a kognitív teljesítményre is. Kis fokú
szorongás, élénkítő és motiváló hatása miatt javíthatja a kognitív
teljesítményt. Nagyobb fokú szorongás ronthatja a kognitív
teljesítményt, figyelemzavart, koncentrációs zavart okozhat.
II. táblázatban a szorongás érzelmi és kognitív tüneteit mutatjuk be.

Sorolja fel a szorongás
érzelmi és kognitív
tüneteit!

2. táblázat: A szorongás érzelmi kognitív tünetei.

IV./1.1.3. Szorongásos zavarokra jellemző logikai
hibák, negatív hiedelmek

Olvassa el a logikai
hibákat, és keressen más
példákat rájuk!

Szorongást beindíthatják a szorongáskeltő gondolatok, és fordítva, a
szorongás fokozódása aktivizálja a szorongáskeltő gondolatokat,
amelyek tovább fokozhatják a szorongást. Szorongásos zavarokban
szenvedők gondolkodására jellemzőek a logikai hibák. A
leggyakoribb logikai hiba a szorongásos zavarokban a
katasztrofizálás.

2. melléklet: Logikai hibák

IV./1.1.4. Szorongással járó magatartásváltozás

A szorongással járó magatartásváltozásokat két csoportra oszthatjuk: a
szorongáshoz tartozó magatartás tünetekre és a szorongás tüneteivel
való megküzdési tüneteire.
1.) A szorongáshoz tartozó magatartás komponensei:

a.) egyrészt a feszültség motoros megjelenésében,
b.) másrészt kifejező viselkedésben
c.) harmadrészt a motoros megküzdés komponenseiben
nyilvánulnak meg:
i.) küzdelem
ii.) menekülés
iii.) lefagyás
2.) A szorongás megelőzésére irányuló biztonsági
magatartások:
A szorongással járó magatartásváltozások egy részének az a
funkciója, hogy a szorongás okozta kellemetlenségeket
megszüntesse. Ezek a magatartásformákkal az a probléma,
hogy a szorongásos tüneteket tovább fokozhatják, vagy a
fenntartásukban játszanak komoly szerepet. A szorongással
járó, a légző rendszert érintő tünetek enyhítése céljából
fellépő hiperventilláció, tovább fokozhatja a pánikroham
súlyosságát. A fóbiákhoz társuló elkerülő magatartás
fenntarthatja a fóbiás tüneteket, és tovább súlyosbíthatja a
fóbiákhoz társuló szorongást. Kényszerben a
kényszergondolat okozta szorongás csökkentésére aktív
elkerülő magatartás a biztonságkereső viselkedés
(kényszercselekvések). Ezek az adott helyzetben csökkentik a
szorongást, viszont hosszú távú fenntartásában is szerepet
játszanak, hiszen a szorongás elmaradása megerősíti a
viselkedést.

Melyek a szorongás
magatartástünetei?
Mi a funkciójuk?

3. táblázat: A szorongás magatartás tünetei.

