Κρίσεις Πανικού

Οι ‘κρίσεις πανικού’ είναι ένας πολυχρησιμοποιημένος όρος. Πολύ συχνά ακούμε
κάποιον να λέει ‘έπαθα κρίση πανικού’. Σε αυτόν τον οδηγό θα εξηγήσουμε τι
είναι η κρίση πανικού, τα χαρακτηριστικά και συμπτώματα της κρίσης πανικού,
τι προκαλεί τις κρίσεις πανικού, κάποιες τεχνικές που μπορούν να σας
βοηθήσουν ώστε να ελαττωθούν οι κρίσεις πανικού καθώς και τις διαθέσιμες
θεραπείες.

Τι είναι η κρίση πανικού
Όλοι έχουμε νιώσει πανικό κάποια στιγμή στη ζωή μας. Για παράδειγμα ως
φοιτητής μπορεί να νιώσουμε πανικό όταν βρεθούμε σε εξετάσεις και δεν
ξέρουμε την απάντηση σε ένα θέμα/ερώτηση. Ή μπορεί να έχουμε νιώσει πανικό
όταν αργήσουμε να πάμε στο αεροδρόμιο για ένα προγραμματισμένο ταξίδι ή
ακόμα αν δεν ακούσουμε το ξυπνητήρι μας και αργήσουμε να πάμε στη δουλειά
μας. Είναι πολύ φυσιολογικό να νιώσουμε κάποιο πανικό σε αυτές τις
καταστάσεις.
Η κρίση πανικού έχει αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με αυτά του φυσιολογικού
πανικού αλλά έχει και αρκετές διαφορές. Το συναίσθημα του πανικού είναι πολύ
πιο έντονο και διαρκεί παραπάνω χρόνο και συνήθως η κρίση πανικού μας
αιφνιδιάζει αφού το συναίσθημα δεν συνδέεται με κάποιο συγκεκριμένο
γεγονός. Η κρίση πανικού είναι μια πολύ τρομακτική εμπειρία με έντονα
σωματικά συμπτώματα. Η εμπειρία αυτών των έντονων σωματικών
συμπτωμάτων είναι και ο λόγος που οι άνθρωποι που βιώνουν κρίσεις πανικού
πιστεύουν ότι θα πάθουν κάτι πολύ κακό που θα είναι και μοιραίο όπως
καρδιακή προσβολή, θα σταματήσουν να αναπνέουν ή ότι χάνουν το μυαλό τους
και τα λογικά τους. Στη πραγματικότητα όμως τίποτα κακό δεν θα συμβεί,
οι κρίσεις πανικού δεν μπορούν να σας βλάψουν. Κατά μέσο όρο τα
συμπτώματα διαρκούν για 20-30 λεπτά και μετά εξασθενούν.
Οι κρίσεις πανικού είναι πολύ συχνές στο πληθυσμό. Πολλοί άνθρωποι βιώνουν
κρίσεις πανικού, αλλά η συχνότητα και το χρονικό διάστημα μεταξύ των
κρίσεων καθώς και η διάρκεια τους μπορεί να διαφέρουν από άνθρωπο σε
άνθρωπο. Για παράδειγμα μπορεί η κρίση πανικού να διαρκέσει πέντε λεπτά σε
κάποιον άνθρωπο αλλά σε κάποιον άλλο μπορεί να διαρκέσει μία ώρα. Επίσης
κάποιος μπορεί να βιώσει κρίση πανικού μία φορά στη ζωή του ενώ κάποιος
άλλος να τις βιώνει καθημερινά για χρόνια. Ακόμα, μπορεί κάποιος να βιώνει
κρίσεις πανικού για χρόνια αλλά όχι σε καθημερινή βάση.
Το ερώτημα τώρα λοιπόν είναι γιατί βιώνετε αυτά τα έντονα σωματικά
συμπτώματα.

Η αντίδραση πάλης ή φυγής
Η αντίδραση πάλης ή φυγής ή αλλιώς το fight or flight response είναι ένας
βιολογικός εσωτερικός «συναγερμός» που οι άνθρωποι έχουν εδώ και χιλιάδες
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χρόνια. Αυτός ο μηχανισμός μας ήταν πολύ χρήσιμος πριν από πολλά χρόνια που
ερχόμασταν αντιμέτωποι με άγρια ζώα και κυνηγούσαμε τη τροφή μας. Όταν
ερχόμασταν αντιμέτωποι με ένα κίνδυνο (π.χ. λιοντάρι) αυτός ο συναγερμός
ενεργοποιόταν έτσι ώστε το σώμα μας να προετοιμαστεί για μάχη με το ζώο ή
για φυγή από το ζώο. Σε αυτές τις περιπτώσεις κινδύνου το σώμα εκκρίνει
αδρεναλίνη η οποία στη συνέχεια βάζει το σώμα σε ετοιμότητα για πάλη ή φυγή.
Για παράδειγμα αρχίζουμε να αναπνέουμε πιο γρήγορα ώστε να πάει γρήγορα
πιο πολύ οξυγόνο στους μυς μας για να μπορούμε να τρέξουμε γρήγορα ή να
έχουμε τη στάμενα να παλέψουμε, η καρδιά μας χτυπάει πιο γρήγορα ώστε να
κυκλοφορεί το αίμα πιο γρήγορα στο σώμα μας, το πεπτικό μας σύστημα κλείνει
και δεν πεινάμε ώστε το σώμα μας να μπορεί να συγκεντρωθεί στη απειλή που
έχουμε μπροστά μας. Σήμερα βέβαια δεν έχουμε τέτοιου είδους απειλές. Η
απειλές μας τώρα είναι το αφεντικό μας που μας φωνάζει, η τράπεζα που
στέλνει απειλητικά γράμματα επειδή δεν μπορούμε να πληρώσουμε το δάνειο,
ένα διαζύγιο, μία απόλυση. Τον εσωτερικό συναγερμό μας τον έχουμε ακόμα και
αυτός ενεργοποιείται πλέον με τέτοιου είδους απειλές. Ο εσωτερικός μας
συναγερμός δεν έχει σκοπό να μας βλάψει αλλά να μας προστατεύσει από
κινδύνους.
Άρα τα σωματικά συμπτώματα που έχετε είναι αποτέλεσμα της αντίδρασης
πάλης η φυγής, και δεν είναι συμπτώματα ανησυχητικά. Τίποτα κακό δεν θα
συμβεί!

Τα συμπτώματα της κρίσης πανικού
Υπάρχουν τέσσερα είδη συμπτωμάτων, τα σωματικά συμπτώματα, τα
γνωστικά συμπτώματα, τα συναισθήματα και οι συμπεριφορές που
συσχετίζονται με τις κρίσεις πανικού.
Οι πιο συχνές σκέψεις κατά τη διάρκεια κρίσεων πανικού που μπορεί να έχετε
είναι ότι παθαίνετε καρδιακή προσβολή/έμφραγμα, ότι θα λιποθυμήσετε, ότι
δεν μπορείτε να αναπνεύσετε, ότι χάνετε το μυαλό σας και τρελαίνεστε, ότι θα
κάνετε εμετό, και άλλα. Οι σκέψεις πάντα συσχετίζονται με κάτι κακό που θα
συμβεί στο εδώ και τώρα την ώρα που συμβαίνει η κρίση πανικού.
Τα σωματικά συμπτώματα μπορεί να είναι ταχυκαρδία, πόνος στο στήθος,
ζαλάδα και αδυναμία, μούδιασμα ή μυρμήγκιασμα στα άκρα και στα χείλη,
πονοκέφαλος, γρήγορες σκέψεις που να μη μπορείτε να ελέγξετε και δυσκολίες
στην αναπνοή, π.χ. να αναπνέετε πολύ γρήγορα ή πολύ αργά και να νιώθετε ότι
δεν μπορείτε να αναπνεύσετε ή ότι θα πάθετε ασφυξία, να ιδρώνετε, να τρέμετε,
να ανακατεύεστε και να νιώθετε πως θα κάνετε εμετό
Συναισθηματικά μπορεί να νιώσετε πανικό και τρόμο κατά τη διάρκεια της
κρίσης πανικού αλλά ίσως και όταν βρίσκεστε σε μέρη που είχατε βιώσει κρίση
πανικού. Δηλαδή αν είχατε κρίση πανικού στο μετρό μπορεί κάθε φορά που
μπαίνετε στο μετρό ή ακόμα και όταν απλά σκέφτεστε το μετρό να νιώθετε
αυτά τα συναισθήματα. Ο λόγος για αυτό είναι επειδή έχετε συνδέσει το μετρό
ως ένα μέρος απειλής οπότε και ενεργοποιείται η αντίδραση πάλης ή φυγής που
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εξηγήσαμε πιο πάνω. Μπορεί επίσης να νιώθετε ότι αυτό που συμβαίνει είναι
εξωπραγματικό, σαν να μη συμβαίνει στ’αλήθεια.
Οι πιο συχνές συμπεριφορές είναι η συστηματική αποφυγή καταστάσεων στις
οποίες βιώσατε κρίση πανικού ή η γρήγορη αποχώρηση από καταστάσεις/μέρη
τη στιγμή της κρίσης πανικού ώστε να βρεθεί ένα ασφαλές μέρος. Μπορεί να
προσπαθείτε να αποτρέψετε τη καταστροφή, δηλαδή αν πιστεύετε ότι θα
λιποθυμήσετε, μπορεί να ξαπλώσετε έτσι ώστε να μη λιποθυμήσετε. Αυτές οι
στρατηγικές ονομάζονται συμπεριφορές ασφάλειας γιατί με αυτές νιώθετε
ασφάλεια και ότι τίποτα κακό δεν θα συμβεί. Παρόλο που αυτές οι
συμπεριφορές μπορεί να βοηθήσουν στο εδώ και τώρα, μπορούν
μακροπρόθεσμα να γίνουν μέρος του προβλήματος και να οδηγήσουν σε
περισσότερες κρίσεις πανικού.
Θα εξηγήσω πως μπορεί να οδηγήσουν σε περαιτέρω κρίσεις πανικού με ένα
φανταστικό παράδειγμα. Αν υποθέσουμε ότι κάποιος πιστεύει πως υπάρχουν
βρικόλακες και πως το βράδυ θα έρθουν να του πιουν το αίμα, μπορεί να
επιλέξει να κοιμάται με σκόρδα γύρω από το λαιμό του επειδή πιστεύει πως τα
σκόρδα απωθούν τους βρικόλακες. Όσο φοράει τα σκόρδα οι βρικόλακες δεν
έρχονται να του πιουν το αίμα και το πιο πιθανό είναι πως αυτός ο κύριος που
φοράει τα σκόρδα πιστεύει πως τα σκόρδα τον προστατεύουν και όχι πως δεν
υπάρχουν βρικόλακες. Με τον ίδιο τρόπο και στις κρίσεις πανικού αν κάποιος
ζαλίζεται και ξαπλώσει και δεν λιποθυμήσει θα πιστεύει πως απέφυγε τη
λιποθυμία επειδή ξάπλωσε και πως οι κρίσεις πανικού είναι όντως επικίνδυνες.
Αυτή η συμπεριφορά επιβεβαιώνει πως η κρίση πανικού είναι επικίνδυνη και ως
αποτέλεσμα το άτομο θα βρίσκεται σε επιφυλακή και θα περιμένει την επόμενη
κρίση πανικού.
Τέλος οι συχνές επισκέψεις σε γιατρούς και νοσοκομεία είναι συχνές
συμπεριφορές ατόμων που βιώνουν κρίσεις πανικού επειδή πιστεύουν ότι κάτι
πολύ κακό θα συμβεί που θα είναι και μοιραίο. Ο γιατρός και το νοσοκομείο
μπορεί πάλι να βοηθάει στο εδώ και τώρα γιατί το άτομο νιώθει ασφάλεια αλλά
και πάλι δεν βοηθάει το άτομο να ξεπεράσει τις κρίσεις πανικού γιατί
αιχμαλωτίζεται σε ένα φαύλο κύκλο.

Τι προκαλεί τις κρίσεις πανικού
Καταρχάς είναι σημαντικό αφού βιώσετε κρίση πανικού να επισκεφθείτε ένα
γιατρό για να σιγουρευτείτε ότι τα συμπτώματα σας δεν οφείλονται σε κάποια
άλλη αιτία. Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες/ασθένειες που μπορεί να
προκαλέσουν συμπτώματα που μοιάζουν με τα συμπτώματα κρίσης πανικού
όπως για παράδειγμα η κατάχρηση καφεΐνης ή αλκοόλ, κάποια φάρμακα,
κάποιες σωματικές ασθένειες κτλ.
Αφού βεβαιωθείτε ότι όντως είναι κρίση πανικού, υπάρχουν αρκετοί λόγοι που
μπορεί να οδηγήσουν σε κρίση πανικού.
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Στρες: Πολλά στρεσογόνα γεγονότα μπορεί να οδηγήσουν σε υψηλά
επίπεδα άγχους και αυτό να ενεργοποιήσει την αντίδραση πάλης ή φυγής
Πολλά δύσκολα συναισθήματα που δεν έχετε επεξεργαστεί για πολύ
καιρό μπορεί να είναι άλλη μία αιτία
Μερικές φορές οι κρίσεις πανικού έρχονται από το πουθενά. Είναι σαν ο
εσωτερικός μας συναγερμός να έχει χαλάσει και να ενεργοποιείται χωρίς
λόγο

Τεχνικές και πρακτικές συμβουλές που μπορεί να βοηθήσουν
Οι κρίσεις πανικού είναι από τα πιο συνηθισμένα ψυχολογικά προβλήματα και
υπάρχουν πολλές, καλές και αποτελεσματικές θεραπείες. Οι τεχνικές που θα σας
παρουσιάσουμε είναι βασισμένες στη Γνωσιακή Συμπεριφορική προσέγγιση και
μπορεί να σας βοηθήσουν στο να διαχειριστείτε τις κρίσεις πανικού όταν
συμβαίνουν. Αν μάθετε σιγά σιγά να αντιμετωπίζετε και να διαχειρίζεστε τις
κρίσεις πανικού, σιγά σιγά θα γίνουν λιγότερο τρομακτικές και θα ελαττωθούν.

1. Δοκιμάστε ασκήσεις αναπνοής και χαλάρωσης
Όταν ενεργοποιείται η αντίδραση πάλης ή φυγής αρχίζουμε να αναπνέουμε
πιο γρήγορα έτσι ώστε το οξυγόνο να πάει πιο γρήγορα σε διάφορα σημεία
του σώματος μας ώστε να ήμαστε έτοιμοι για πάλη η για φυγή. Σαν
αποτέλεσμα θα αρχίσετε να αναπνέετε πιο γρήγορα και ακανόνιστα και αυτό
είναι πιθανό να οδηγήσει σε περισσότερα σωματικά συμπτώματα και
συναισθήματα πανικού. Αν καταφέρετε να ελέγξετε το τρόπο που αναπνέετε
θα καταλαγιάσουν τα σωματικά συμπτώματα και οι κρίσεις πανικού. Οι
ασκήσεις αναπνοής βοηθάνε στο να επιστρέψει ο ρυθμός της αναπνοής σας
σε φυσιολογικά επίπεδα. Αρχικά θα ήταν καλό να δοκιμάσετε αυτή την
άσκηση όταν είστε ήρεμοι και όχι την ώρα της κρίσης πανικού. Ο λόγος για
αυτό είναι πως όταν βρίσκεστε στη μέση μίας κρίσης πανικού είναι πολύ
δύσκολο να εστιάσετε στην αναπνοή σας. Αφού εξασκηθείτε αρχικά όταν δεν
έχετε κρίσεις πανικού θα είναι πιο εύκολο να εστιάσετε τη προσοχή σας στην
αναπνοή σας όταν έχετε κρίσεις πανικού. Υπάρχουν πολλές ασκήσεις
αναπνοής και σας παρουσιάζουμε την εξής άσκηση:
Βρείτε ένα ήσυχο μέρος και κλείστε τα μάτια σας ή διευθετήστε το βλέμμα σας
σε ένα χαμηλό σταθερό σημείο.
- Βάλτε το ένα χέρι σας πάνω από τη κοιλιά σας και το άλλο χέρι πάνω στο
στήθος σας.
- Φέρτε τη προσοχή σας στην αναπνοή σας. Συγκεντρωθείτε στην αναπνοή σας
καθώς εισέρχεται στο σώμα σας...αργά και σταθερά... ίσως να νιώθετε την
αίσθηση του αέρα να εισέρχεται και να εξέρχεται από τη μύτη σας... ίσως να
νιώθετε την ανύψωση και τη πτώση της κοιλιάς σας... ή ίσως να νιώθετε το
θώρακα σας να επεκτείνεται και να συρρικνώνεται...μετακινήστε τη προσοχή
σας στα διαφορετικά μέρη από τα οποία νιώθετε την αναπνοή σας...και όπου
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είναι πιο άνετα παρατηρήστε την αναπνοή σας σε αυτή τη περιοχή .. και τώρα
απλά περάστε λίγο χρόνο παρατηρώντας την αναπνοή σας...μέσα και έξω...
(είναι σημαντικό να μην αναπνέετε ρηχά από το στήθος αλλά και ούτε πολύ
βαθιά, η αναπνοή σας να φτάνει μέχρι και το στομάχι σας, δηλαδή η κοιλιά σας
να επεκταθεί προς τα έξω αλλά να αναπνέετε αργά και ήρεμα. Μπορεί να σας
βοηθήσει αν μετράτε 1,2,3,4 κατά την εισπνοή και 1,2,3,4 κατά την εκπνοή.)
- Το περιπλανώμενο μυαλό σας και οι σκέψεις σας μπορεί να
αποσυγκεντρώσουν τη προσοχή σας από την αναπνοή σας και αυτό είναι
απόλυτα φυσιολογικό.. Όταν συνειδητοποιήσετε πως το μυαλό σας έχει
περιπλανηθεί σε σκέψεις προσέχτε που σας έχει πάει και απαλά επιστρέψτε
την προσοχή σας στην αναπνοή
- Μετά από 10 λεπτά απαλά εστιάστε τη προσοχή σας στον εξωτερικό χώρο
και ήχους και όταν είστε έτοιμοι μπορείτε να ανοίξετε τα μάτια σας
Περισσότερες ασκήσεις θα βρείτε εδώ http://wellbeing-glasgow.org.uk/audio-resources/

2. Μην εστιάζετε τη προσοχή σας στο σώμα σας και στα σωματικά
συμπτώματα
Προσπαθήστε να μην εστιάζετε τη προσοχή σας στο σώμα σας και στις
διάφορες σωματικές αισθήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά και κατά
τη διάρκεια της κρίσης πανικού. Με το να εστιάζετε τη προσοχή σας στις
σωματικές αισθήσεις και στο σώμα σας είναι πιο πιθανό να παρατηρήσετε
αλλαγές και αυτό να οδηγήσει σε κρίση πανικού. Προσπαθήστε να εστιάσετε
τη προσοχή σας σε εξωτερικές καταστάσεις/παράγοντες. Όπως εξηγήσαμε
τίποτα κακό δεν θα συμβεί, κατά μέσο όρο μετά από 20-30 λεπτά τα
σωματικά συμπτώματα θα καταλαγιάσουν.

3. Θυμίστε στον εαυτό σας ότι τίποτα κακό δεν θα συμβεί
Θυμίστε στον εαυτό σας την ώρα που σας έρχονται καταστροφικές σκέψεις
ότι είναι απλά μία κρίση πανικού που δεν είναι επικίνδυνη και πως θα
περάσει. Προσπαθήστε να αποσπάσετε τη προσοχή σας από τη κρίση
πανικού με το να κάνετε κάτι άλλο.

4. Αντιμετωπίστε σιγά σιγά τις καταστάσεις/τα μέρη που
αποφεύγετε
Προσπαθήστε να μην αποφεύγετε τα μέρη που είχατε κρίση πανικού. Αν
είχατε κρίση πανικού στο μετρό μπορεί να αρχίσετε να αποφεύγετε το μετρό
και μπορεί να νιώσετε λίγο καλύτερα αλλά το πιθανότερο είναι πως θα
μπείτε σε ένα φαύλο κύκλο όπου θα αρχίσετε να αποφεύγετε όλα τα μέρη
στα οποία βιώσατε κρίση πανικού. Αν αυτή τη στιγμή αποφεύγετε αρκετά
μέρη, π.χ. μετρό, λεωφορεία, αυτοκίνητο, προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε
ένα από αυτά τα μέσα, κατά προτίμηση το πιο εύκολο. Μπορείτε επίσης να
πάρετε κάποιον μαζί σας αν αυτό σας βοηθάει ή να πάτε μία συγκεκριμένη
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ώρα της ημέρας. Για παράδειγμα στο μετρό έχει λιγότερο κόσμο κατά τις 8-9
το βράδυ. Αν αυτό παραμένει δύσκολο, δοκιμάστε να πάτε σε μία στάση
μετρό με κάποιον μαζί σας, να φτάσετε μέχρι τη πλατφόρμα που περνάει το
τρένο αλλά να μην μπείτε στο τρένο. Μείνετε στη πλατφόρμα μέχρι να
καταλαγιάσουν τα συναισθήματα άγχους ή και πανικού. Το κλειδί εδώ είναι
να σκεφτείτε όλους του παράγοντες που μπορούν να να σας βοηθήσουν ώστε
να κάνετε την εμπειρία πιο εύκολη για σας ώστε μακροπρόθεσμα να
ξαναπάτε στα μέρη που αποφεύγετε.

5. Δοκιμάστε την άσκηση
Τα οφέλη της άσκησης είναι ευρέως γνωστά. Η άσκηση βοηθάει στη
διαχείριση του στρες και του άγχους, μας χαλαρώνει, μας δίνει ενέργεια και
μας τονώνει. Ακόμα και ένας περίπατος μπορεί να μας βοηθήσει να
διαχειριστούμε δύσκολα συναισθήματα.

6. Δοκιμάστε ασκήσεις διαλογισμού
Οι ασκήσεις διαλογισμού/mindfulness μπορούν επίσης να βοηθήσουν. Είναι
ασκήσεις που βοηθάνε στο να ήμαστε εστιασμένοι στον παρόν και όχι στο
παρελθόν ή στο μέλλον. Μπορεί να σας βοηθήσουν εάν ανησυχείτε πολύ για
μελλοντικές κρίσεις πανικού ή για τα σωματικά συμπτώματα που βιώνετε.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.mindful.org/mindfulness-meditationanxiety/ και http://www.freemindfulness.org/

7. Μην προσπαθείτε να αποτρέψετε αυτό που φοβάστε
Είναι απόλυτα φυσιολογικό το να θέλετε να προστατεύσετε τον εαυτό σας
ώστε να μη συμβεί τίποτα κακό. Για παράδειγμα αν φοβάστε ότι θα
λιποθυμήσετε μπορεί να ξαπλώσετε ή να καθίσετε για να αποτρέψετε τη
λιποθυμία. Κάθε φορά που ξαπλώνετε για να αποτρέψετε τη λιποθυμία και
δεν λιποθυμάτε θα ενισχύεται η πεποίθηση πως δεν λιποθυμήσατε επειδή
ξαπλώσατε και άρα θα ενισχύεται και η πεποίθηση ότι οι κρίσεις πανικού
είναι επικίνδυνες. Αν όμως δεν ξαπλώσετε και δεν λιποθυμήσετε σιγά σιγά θα
ενισχυθεί και η πεποίθηση ότι η κρίση πανικού δεν είναι επικίνδυνη και άρα
θα αποδυναμωθεί και η πεποίθηση ότι θα λιποθυμήσετε. Ως αποτέλεσμα οι
κρίσεις πανικού θα γίνουν σιγά σιγά λιγότερο τρομακτικές και θα νιώσετε
πως μπορείτε να τις διαχειριστείτε πιο εύκολα. Αναγνωρίστε όλες τις
στρατηγικές που έχετε υιοθετήσει και σιγά σιγά αρχίστε να τις αμφισβητείτε.

8. Ζητήστε βοήθεια ειδικού αν δεν βλέπετε βελτίωση
Τέλος αν τα παραπάνω δεν βοηθήσουν και οι κρίσεις πανικού γίνονται πιο
συχνές μπορείτε να απευθυνθείτε σε ένα επαγγελματία ψυχικής υγείας. Η
θεραπεία πιθανά να είναι πιο γρήγορη και πιο αποτελεσματική αν ζητήσετε
βοήθεια έγκαιρα.
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Ποια είναι η θεραπεία για τις κρίσεις πανικού;
Υπάρχουν πολλά είδη ψυχοθεραπείας όπως και φαρμακοθεραπεία. Δυστυχώς
δεν υπάρχει μία μόνο μέθοδος αντιμετώπισης. Σας προτείνουμε να κάνετε μία
καλή έρευνα για τα είδη ψυχοθεραπείας και τα φάρμακα προτού επιλέξετε έναν
ειδικό. Μερικές από τις πιο γνωστές προσεγγίσεις ψυχοθεραπείας είναι:
Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, Ψυχοδυναμική/Ψυχαναλυτική
Ψυχοθεραπεία, Συστημική Ψυχοθεραπεία, Συνθετική/Εκλεκτική Ψυχοθεραπεία,
Προσωποκεντρική Ψυχοθεραπεία, Ψυχοθεραπεία Gestalt.
Είναι σημαντικό να αναρωτηθείτε για το το ψάχνετε εσείς πρώτα. Για
παράδειγμα αν θέλετε να μην έχετε συμπτώματα κρίσεων πανικού σχετικά
γρήγορα η Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία είναι η καλύτερη
προσέγγιση γιατί εστιάζει στα συμπτώματα και είναι βραχυπρόθεσμη. Επίσης,
είναι η προσέγγιση που είναι η πιο αποτελεσματική για τα συμπτώματα του
πανικού σύμφωνα με έρευνες. Παρόλα αυτά πολλοί άθρωποι έχουν δει βελτίωση
και με άλλους τύπους ψυχοθεραπείας. Αν δεν σας ενδιαφέρει να δείτε
αποτελέσματα γρήγορα μπορεί να επιλέξετε για παράδειγμα Ψυχοδυναμική
Ψυχοθεραπεία η οποία είναι μακροπρόθεσμη καθώς συνήθως διαρκεί για
αρκετούς μήνες ή και χρόνια.
Επίσης αν οι κρίσεις πανικού έχουν δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα πολλών
στρεσογόνων καταστάσεων που έχουν οδηγήσει σε πολλά συναισθήματα τα
οποία δεν έχετε επεξεργαστεί, μπορεί να βοηθήσει η ψυχοθεραπεία που θα
εστιάσει στην επεξεργασία και διαχείριση των δύσκολων συναισθημάτων.
Δηλαδή μπορεί να βοηθήσει είδος ψυχοθεραπείας που δεν θα εστιάσει στα
συμπτώματα των κρίσεων πανικού (π.χ. Γνωσιακή Συμπεριφορική
Ψυχοθεραπεία) αλλά στα γεγονότα που προκάλεσαν τα συναισθήματα που δεν
έχετε επεξεργαστεί καθώς και στα ίδια τα συναισθήματα. Αν γίνει η επεξεργασία
των συναισθημάτων είναι πιθανό να καταλαγιάσουν και οι κρίσεις πανικού.
Έρευνες έχουν δείξει πως ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας
στη ψυχοθεραπεία είναι η θεραπευτική σχέση που δημιουργείται μεταξύ
θεραπευτή και θεραπευόμενου. Είναι σημαντικό εκτός της θεραπευτικής
προσέγγισης και της επαγγελματικής κατάρτισης να βρείτε ένα ψυχοθεραπευτή
με τον οποίο να μπορείτε να συνεργαστείτε. Θα ήταν καλό να επισκεφτείτε
μερικούς θεραπευτές πριν καταλήξετε στον ένα με τον οποίο θα ξεκινήσετε
ψυχοθεραπεία για να δείτε πιο στιλ / προσωπικότητα σας ταιριάζει καλύτερα.
Σε ότι αφορά τα φάρμακα, οι κρίσεις πανικού ανταποκρίνονται σε
αντικαταθλιπτικά ή και ηρεμιστικά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τις φαρμακευτικές επιλογές απευθυνθείτε σε Ψυχίατρο. Μπορείτε επίσης
να βρείτε πληροφορίες για τα αντικαταθλιπτικά ή/και τα φάρμακα που
παίρνετε στο: https://www.galinos.gr/
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