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Referate generale

Fobiile
Phobias

INTRODUCERE
Sus¡inerea unei prezentåri publice îi poate face pe
oameni så se emo¡ioneze. Îl poate face pe un om så fie
emo¡ionat ¿i îngrijorat multe såptåmâni înainte de
eveniment, astfel încât så se simtå råu doar când î¿i
aminte¿te de acesta. Sau, alte persoane se tem så
conducå ma¿ina printr-un tunel, astfel cå ocolesc cu mul¡i
kilometri numai ca så nu treacå prin acel loc. În aceste
cazuri, este posibil ca persoana så sufere de fobie.
Fobia este o teamå persistentå ¿i ira¡ionalå de un
obiect sau o situa¡ie care în general este consideratå
neamenin¡åtoare. Teama este înso¡itå de dorin¡a de
a evita situa¡ia sau obiectul care induce teamå ¿i, în
unele cazuri, imposibilitatea de a func¡iona normal
în diverse sarcini cum ar fi serviciul sau situa¡iile
sociale.
Fobia face parte dintre tulburårile de anxietate,
care includ tulburarea de panicå, tulburarea posttraumaticå de stres, tulburarea obsesiv-compulsivå
¿i tulburarea de anxietate generalizatå. Mai mult de
12% din popula¡ie prezintå fobie la un moment de-a
lungul vie¡ii, fiind astfel una dintre cele mai frecvente tulburåri psihice.
Tratamentul fobiei îl poate ajuta pe pacient så
reducå fricile ¿i så se descurce mai bine cu situa¡iile
¿i obiectele care îi determinå anxietatea.

SEMNE ªI SIMPTOME
Cele mai frecvente forme ale fobiei sunt:
Fobia specificå. Aceasta include teama de spa¡ii
închise (claustrofobia), de animale, în special de
paianjeni, ¿erpi sau ¿oareci; teama de înål¡imi (acrofobia); de zbor (pterigofobia); de apå (hidrofobia);
de furtuni; de stomatolog; de injec¡ii; de tuneluri;
de poduri; de a nu fi în stare så se urce în mijlocul
de transport în comun suficient de repede. Iar lista
poate continua: existå multe tipuri de fobii specifice.
Fobia socialå. Mai mult decât timiditatea, fobia
socialå implicå o combina¡ie de con¿tientizare de
sine excesivå, teama de a nu fi privit sau umilit în
situa¡ii sociale obi¿nuite ¿i teama de evaluåri negative
din partea celorlal¡i.

Teama de spa¡ii deschise (agorafobia). Multe
dintre persoanele care prezintå agorafobie, au dezvoltat-o dupå ce au avut una sau mai multe atacuri
de panicå. Agorafobia este teama de a fi singur în
locuri cum ar fi magazine mari, în lift sau într-o
camerå plinå cu oameni, de unde nu se poate ie¿i
u¿or în cazul apari¡iei unui atac de panicå.
Apari¡ia unei fobii poate fi semnalizatå de urmåtoarele semne ¿i simptome:
– o teamå persistentå ¿i ira¡ionalå de obiecte,
activitå¡i sau situa¡ii specifice;
– un råspuns imediat de anxietate incontrolabilå
când persoana este expuså la obiectul de care
se teme;
– probleme de func¡ionare în sarcini normale
din cauza fricii;
– deseori, con¿tientizarea cå teama este exagerat
de mare în compara¡ie cu stimulul;
– când se întâlne¿te cu situa¡ia ce declan¿eazå
fobia, pacientul prezintå sentimente de
panicå, cum ar fi transpira¡ie, puls rapid, comportament de evitare, dificultå¡i de respira¡ie
¿i anxietate intense;
– în unele cazuri, anxietatea poate apårea când
persoana doar anticipeazå întâlnirea cu situa¡ia
de temut.
Copiii pot dezvolta simptome ale fobiei specifice
de la vârsta de 5 ani, în special fobii legate de mediul
natural – cum ar fi furtuni sau animale – sau de
lezarea corpului. Fobia socialå ¿i fobia situa¡ionalå,
cum ar fi teama de înål¡imi sau de spa¡ii închise, de
obicei apar între 20 ¿i 30 de ani.

CAUZE
Cauzele fobiei sunt în mare parte necunoscute
încå. Totu¿i, se pare cå existå o corela¡ie strânså între
fobia pacientului ¿i fobia pårin¡ilor acestuia. Copiii
pot învå¡a fobiile observând reac¡iile fobice ale unui
membru al familiei la un obiect sau o situa¡ie. Un
exemplu de fobie învå¡atå este teama de ¿erpi.
Neurotransmi¡åtorii din creier, genetica ¿i experien¡ele traumatice par så influen¡eze dezvoltarea
fobiilor.
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CONSULT DE SPECIALITATE
Simpla senza¡ie de teamå ¿i nesiguran¡å fa¡å de
anumite obiecte sau situa¡ii poate fi normalå ¿i
comunå. Dacå teama nu împiedicå desfå¿urarea
vie¡ii, nu este consideratå o tulburare ¿i poate så nu
necesite tratament. Dar dacå teama devine ira¡ionalå
¿i incontrolabilå, astfel încât afecteazå interac¡iunea
socialå sau sarcinile de serviciu, tulburarea poate
necesita tratament medical sau psihologic.
Evaluarea ini¡ialå trebuie så fie fåcutå de un medic, cum ar fi medicul de familie sau un psihiatru,
care poate elimina alte cauze ale anxietå¡ii. Apoi,
tratamentul poate fi condus de un profesionist în
sånåtate mentalå cum ar fi psihiatrul sau psihologul.

DIAGNOSTIC
Medicul va ob¡ine o anamnezå, va întreba despre
simptome, cât de des apar ¿i ce le declan¿eazå.
Uneori afec¡iuni fizice pot apårea în acela¿i timp
cu tulburarea de anxietate. Astfel cå medicul va
realiza o examinare fizicå completå, astfel încât så
determine dacå nu cumva alte condi¡ii medicale în
afara fobiei determinå simptomele de anxietate.
Fobia poate apårea alåturi de ale tulburåri de
anxietate ¿i poate fi înso¡itå de depresie, abuz de
alcool sau alte substan¡e, sau tulburåri de alimenta¡ie.
Medicul va încerca så identifice alte tulburåri mentale care pot exista înainte de a discuta despre tratament.

COMPLICAºII
Fobia poate determina apari¡ia altor probleme:
– izolarea socialå: pacientul cu fobie poate evita
situa¡iile sociale ¿i locurile publice; pot apårea
probleme financiare, profesionale sau interpersonale din cauza fobiei sociale ¿i agorafobiei;
– depresia: evitarea mai multor activitå¡i pe care
al¡i oameni le considerå plåcute în via¡a personalå ¿i profesionalå poate duce la apari¡ia
depresiei;
– abuzul de substan¡e: unele persoane cu fobii
apeleazå la alcool sau alte droguri pentru a
face fa¡å stresului; aceastå alegere nesånåtoaså
¿i neîn¡eleaptå poate duce la abuzul de alcool
sau alte droguri.

TRATAMENT
Medicul poate sugera medica¡ie sau terapie comportamentalå, sau ambele, pentru tratamentul fobiei.
Majoritatea pacien¡ilor nu se fac bine fårå ajutor ¿i
necesitå o formå de tratament. Obiectivul tratamentului fobiei este reducerea anxietå¡ii ¿i fricii ¿i
så-l ajute pe pacient så facå fa¡å mai bine obiectelor
¿i situa¡iilor care determinå aceste simptome.
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Tratament medicamentos
Beta blocante. Aceastå medica¡ie func¡ioneazå
prin blocarea efectului stimulator al epinefrinei
(adrenalina). Ele blocheazå unele semne periferice
ale stimulårii adrenergice ¿i anxietå¡ii, incluzând
pulsul crescut, tensiunea arterialå crescutå, tremuråturile vocii ¿i ale mâinilor. Aceastå medica¡ie poate
fi foarte eficientå pentru persoanele care au trac pe
scenå, dar care trebuie så ¡inå o prezentare în fa¡a
altor persoane. Totu¿i, nu toate betablocantele sunt
eficiente pentru acest scop, ¿i sunt disponibile doar
cu prescrip¡ie medicalå.
Antidepresivele. Antidepresivele pot, de asemeni,
så reducå anxietatea. Cele mai folosite antidepresive
sunt inhibitorii selectivi ai recaptårii serotoninei
(ISRS). Aceastå medica¡ie ac¡ioneazå la nivelul
serotoninei, un neurotransmi¡åtor din creier despre
care se crede cå influen¡eazå dispozi¡ia. Dintre ISRS
fac parte: citalopram, escitalopram, fluoxetina,
fluvoxamina, paroxetina, sertralina. Dacå ISRS nu
sunt eficiente, sau determinå efecte secundare
intolerabile, medicul poate prescrie inhibitori de
monoaminoxidaza (IMAO), care blocheazå monoaminoxidazå din sistemul nervos. IMAO include
fenelezina ¿i tranilcipromina.
Sedative. Medicamentele numite benzodiazepine
ajutå la relaxarea pacientului prin reducerea anxietå¡ii
sim¡ite de acesta. Ele includ lorazepam, diazepam,
alprazolam, clordiazepoxid. Sedativele trebuie folosite cu precau¡ie, deoarece pot da dependen¡å. În
general, este sigurå folosirea unor doze mici de sedative din când în când sau doar pe perioade scurte
de timp. Totu¿i, sedativele trebuie evitate dacå pacientul are un istoric de abuz de alcool sau alte
droguri.

PSIHOTERAPIA COMPORTAMENTALÅ
Terapia prin desensibilizare sau expunere se
concentreazå pe schimbarea råspunsului la obiectul
sau situa¡ia de temut. Gradual, expunerea repetatå
la cauza fobiei îl poate ajuta pe pacient så-¿i învingå
teama. Spre exemplu, dacå pacientul se teme de
zborul cu avionul, terapia poate progresa de la a se
gândi la zborul cu avionul, apoi la a vedea poze cu
avioane, apoi merge la aeroport så stea într-un avion
¿i în final så zboare. Spre exemplu, un grup de
persoane care suferå de aceea¿i fobie pot sta to¡i în
acela¿i avion, fårå ca acesta så decoleze.
Terapia cognitiv comportamentalå este cea mai
comprehensivå formå de terapie. Implicå învå¡area
împreunå cu terapeutul a unor noi cåi de a vedea ¿i
a se descurca cu diferitele situa¡ii sau obiecte temute.
Pacientul înva¡å credin¡e alternative despre obiectele
¿i situa¡iile temute ¿i despre impactul pe care acestea
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îl au în via¡a acestuia. Terapia se concentreazå în
mod deosebit pe dezvoltarea unui sim¡ de control
asupra gândurilor ¿i sentimentelor.

ALTERNATIVE DE TRATAMENT
Fobiile specifice sunt de obicei tratate cu terapie
comportamentalå. Fobia socialå poate fi tratatå cu
antidepresive sau betablocante, alåturi de terapie
comportamentalå. Agorafobia, în special când este
însoti¡å de atacuri de panicå se trateazå de obicei cu
ISRS ¿i terapie comportamentalå.

ABILITÅºI DE A FACE FAºÅ FRICILOR
Multe temeri ale copilåriei sunt obi¿nuite, cum
ar fi teama de întuneric, mon¿trii sau de a fi låsat
singur. În majoritatea timpului, copilul î¿i poate depå¿i aceste temeri. Totu¿i, dacå copilul are o teamå
persistentå ¿i excesivå fa¡å de un obiect sau o situa¡ie,
el sau ea poate avea o fobie.
De¿i unele fobii pot fi ¡inute sub control de cåtre
pacient, ele se pot înråutå¡i dacå nu sunt tratate. E
bine ca pårintele så vorbeascå cu medicul dacå copilul pare så aibå o fobie care îi limiteazå abilitå¡ile
de a func¡iona în via¡a de zi cu zi.
Pentru a ajuta copilul så se descurce cu teama,
pårintele ar trebui så:
– vorbeascå cu el despre aceste temeri: problema nu trebuie trivializatå iar copilul nu
trebuie ridiculizat pentru cå are aceste temeri;
în schimb, copilul trebuie så simtå cå este
ascultat ¿i ajutat;

– nu încurajezå fobiile: în schimb, pårintele se
poate folosi de orice oportunitate care îl poate
ajuta pe copil så-¿i depå¿eascå temerile. Când
copilul se teme de câinele prietenos al vecinului, spre exemplu, pårintele nu trebuie så
evite så iaså afarå pentru a evita câinele. În
schimb, e bine ca pårintele så-l ajute pe copil
så se confrunte cu câinele. Spre exemplu, pårintele se poate oferi så fie o bazå sigurå
pentru copil, care så a¿tepte ¿i så ofere sprijin
în timp ce copilul se apropie de câine ¿i apoi
se întoarce la pårinte pentru siguran¡å. În timp,
pårintele e bine så-l încurajeze pe copil så se
apropie ¿i mai mult de câine;
– aleagå abordåri pozitive: pårintele îl poate
ajuta pe copil så respire adânc ¿i så repete
afirma¡ii pozitive cum ar fi „pot face asta“
când se confruntå cu frica. Copilul poate beneficia ¿i din notarea fricii pe o scalå de la 1
la 10. Recunoscând cå frica e doar de nota 5
pe scalå, îl poate ajuta pe copil så vadå cå
sentimentele nu sunt atât de cople¿itoare.
Taguri: paroxetinå, stres posttraumatic, anxietate
atac panicå, psihoterapia depresiei, cauzele depresiei, anxietate psihiatru, atac panicå cauze, atac
panicå tratament, depresie atac panicå, agorafobie
atac panicå, atac panicå copii, atacuri panicå stres,
agorafobie, sertralinå, abuz alimenta¡ie, simptome
atac panicå, betablocante, alprazolam, obsesiv compulsiv
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