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Bezsenność

Za bezsenność uważa się zarówno zaburzenia polegające na trudności z zaśnięciem, jak 

i przerywanie snu, czego skutkiem jest uczucie niewyspania.

Choroby, którym może towarzyszyć bezsenność to: nadużywanie alkoholu, kofeiny, lęk 

lub depresja, niepożądane działania leków, choroby tarczycy.

Bezsenność możemy sklasyfikować w 3 grupach:

• Przejściowa (problemy ze  spaniem trwają  kilka  dni  i  spowodowane są  stresem, 

podróżą, podczas której zostaje zaburzony cykl dzień-noc),

• Krótkotrwała  (zaburzenia  snu utrzymujące  się  do  3  tygodni,  których  typowymi 

przyczynami są: niepokój o warunki materialne albo o prace, śmierć bliskiej osoby, 

kłopoty małżeńskie lub zdrowotne),

• Przewlekła  (trwa dłużej  niż  3  tygodnie  i  jej  powody są  różne,  np.:  hałas,  praca 

nocna,  przewlekłe  choroby  lub  długotrwały  ból,  depresja  i  inne  problemy 

psychiczne,  nadużywanie  alkoholu,  leków,  kofeiny,  i/lub  środków  nasennych. 

Przewlekłą bezsenność wywołuje też niekiedy zespół bezdechów sennych).

Niektórzy  z  łatwością  zasypiają  a  następnie  budzą  się  w  nocy  i  nie  mogą  ponownie 

zasnąć. Są i  takie osoby, które skarżą się na bezsenność, chociaż w rzeczywistości śpią 

wystarczająco długo.  Zapotrzebowanie poszczególnych osób na sen znacznie się różni. 

Niektórzy są w pełni wypoczęci już po przespaniu 4-5 godzin, inni potrzebują 8-9 godzin 

snu na dobę. Zaburzenia snu wpływają na samopoczucie człowieka w czasie dnia, nastrój,  

szybkość reakcji i zdolność koncentracji. 
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Badania  diagnostyczne  zaburzeń  snu  opiera  się  na  podanym  przez  chorego  opisie 

objawów  zaburzeń.  Dokładnie  zebrany  wywiad  pozwala  ustalić,  jakie  nawyki  lub 

problemy zdrowotne mogą zakłócać sen pacjenta.  Uzupełnieniem wywiadu są badania 

fizykalne oraz badania dodatkowe, w tym również badanie krwi.

W leczeniu bezsenności stosuje się psychoterapię (u osób cierpiących na depresję) oraz 

farmakoterapię (u osób z chorobami somatycznymi). Istnieje wiele niefarmakologicznych 

metod  zwalczania  bezsenności.  W  około  połowie  przypadków  bezsenność  jest 

spowodowana  stresem,  dlatego  właśnie  zapobieganie  stresom  sprzyja  lepszemu 

zasypianiu. Tylko nieliczni mogą cieszyć się bezstresowym życiem. 

Jak może poradzić sobie z bezsennością przeciętny człowiek?

1. Na  2,  3  godziny  przed  snem  usiądź  i  spisz  na  kartce  wszystkie  gnębiące  cię  

problemy. Jeżeli lista będzie skończona, dopisz do każdego plan działania, który 

pomoże ci je pokonać lub naprawić, chociaż w małej części. Jeśli nie jesteś w stanie 

znaleźć rozwiązania, napisz: „zostawiam to własnemu biegowi” lub „to jest poza 

zasięgiem moich możliwości”. Nie zabieraj swoich problemów do łóżka! Zostaw je 

na tej papierowej liście.

2. Przed zaśnięciem pomyśl o rzeczach kojarzących ci się z monotonią, nudą. Policz 

owce w stadzie, wyrecytuj ulubiony wiersz czy tekst piosenki, policz do 100. 

3. Napinanie i rozluźnianie poszczególnych partii mięśni, poczynając od stóp pomaga 

zrelaksować  ciało  i  odreagować  stresy.  Najpierw  napinaj  a  potem  rozluźniaj 

poszczególne  partie  mięśni.  Zacznij  od stóp,  napnij  mięśnie,  policz  do  10,  a  po 

rozluźnieniu  policz  ponownie  do  10.  Potem  łydki,  uda,  pośladki,  brzuch,  ręce, 

szyję, twarz. Możesz z powodzeniem również korzystać z tego sposobu w ciągu 

dnia, doskonale relaksuje ciało i pomaga odreagować stres.

4. Aerobik  albo  jakikolwiek  systematyczny  ruch  lub  trening  na  4-6  godzin  przed 
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snem,  jest  wyśmienitym  sposobem  na  radzenie  sobie  ze  stresem.  Dla  ludzi 

cierpiących na bezsenność, najlepszą porą jest ćwiczenie zaraz po wyjściu z pracy. 

Ćwiczenia fizyczne działają stymulująco jeszcze kilka godzin po ich zakończeniu. 

Dopiero po upływie tego czasu poczujesz się rozluźniony. 

5. Poobiednie  drzemki  nie  zawsze  wychodzą  nam  na  dobre,  ponieważ  zaburzają 

naturalny zegar biologiczny. Nikt nie wie, dlaczego 20% ludzi śpi w nocy lepiej, 

jeżeli zdrzemną się w dzień. Reszta – czyli 80% - wysypia się gorzej. 

6. Staraj się usunąć budzik ze swojego pola widzenia w sypialni. Przeciętnie budzimy 

się 5 razy w ciągu nocy. Jeżeli choć przez chwilę skupisz wzrok na tarczy zegara, 

może  to  doprowadzić  ze  stanu  półsnu  do  stanu  pełnej  świadomości.  Dlatego 

najlepiej ustaw budzik tarczą do ściany, jeżeli nie jesteś w stanie z niego w ogóle 

zrezygnować.

7. Zaśnięciu  może  pomóc  ciepła  kąpiel,  ale  lepiej  wyspać  można  się  w  lekkim 

chłodzie.  Dlatego  też  tak  ważne  jest  wietrzenie  pomieszczeń  oraz  zmniejszanie 

temperatury otoczenia o 2-3 stopnie na noc. 

8. Nawilżanie powietrza w sypialni też nie pozostaje bez wpływu na jakoś spania. 

Podczas snu, zwłaszcza, gdy chrapiesz twoje gardło się wysusza. Częściej budzisz 

się by napić się wody.

9. Uważaj  na  używki:  kawę  możesz  wypić  najpóźniej  na  4  godziny  przed 

planowanym położeniem się do łóżka. Kofeina w niej zawarta podwyższa ciśnienie 

oraz wzmaga stan niepokoju, który może przyczynić się do bezsenności. Alkohol 

działa rozluźniająco, ale badania wykazują, że sen staje się częściej przerywany – 

fragmentaryczny. Poza tym ludzie nadużywający alkoholu przed snem cierpią na 

nocne koszmary i częściej budzą się niewyspani. Można pozwolić sobie jedynie na 

małą,  30  mililitrową  dawkę  alkoholu.  Nikotyna  przeszkadza  spać,  gdyż  działa 

stymulująco na ośrodkowy układ nerwowy. Żeby zapobiec bezsenności, specjaliści 

twierdzą, że należy unikać palenia przynajmniej w ciągu 4 godzin przed snem. 
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10. Unikaj pikantnych potraw, ale także wszelkie drastyczne diety mogą powodować 

problemy z zaśnięciem. Jeżeli koniecznie musisz przejść na dietę, nie rezygnuj ze 

stałych posiłków i nie głodź się, ale zjadaj małe i pożywne posiłki w ciągu dnia. 

Gdy masz ochotę na lekką przekąskę przed snem, nie odmawiaj jej sobie. Istnieje  

związek pomiędzy żołądkiem a mózgiem, kiedy żołądek jest wypełniony mózg się 

odpręża i przygotowuje do snu. Najlepsze przekąski przed snem to: miska płatków 

zbożowych  z  odtłuszczonym  mlekiem,  które  to  zwiększa  aktywność 

neurotransmiterów,  czyli  substancji  przekaźnikowych,  które  wywołują  senność. 

Możesz zjeść plasterek kurczaka, indyka czy banana, które zawierają tryptofan. 

Przed  sięgnięciem  po  farmakologię  warto  pomyśleć  o  innych  dostępnych  metodach 

leczenia  bezsenności:  aromatoterapii,  ziołolecznictwie,  homeopatii,  muzykoterapii,  lub 

wręcz  masażu  czy  akupunkturze.  Tylko  ciężkie  stany  bezsenności  czy  wycieńczenia 

organizmu  wymagają  ingerencji  leków.  U  starszych  ludzi  przyczyną  trudności  w 

zasypianiu bywa niedokrwienie mózgu. Pomaga wtedy często niewielka dawka nalewki z 

rozmarynu  (5  kropli  na  łyżce  cukru)  albo  wypicie  wieczorem  szklanki  wina 

rozmarynowego,  bardzo  zalecanego  niegdyś  przez  księdza  Kneippa.  Jeżeli  chodzi  o 

podstawową  ziołową  apteczkę  przeciw  bezsenności,  to  polecam  pięć  podstawowych 

roślin:

1. Waleriana (kozłek lekarski) – strach przed czymś co ma nastąpić, zamartwianie się 

na zapas,

2. Owies – wyczerpanie, zamartwianie się przeszłością, 

3. Melisa – uczucie duszności bez konkretnej przyczyny, nerwowość,

4. Passiflora (męczennica) – napięcie fizyczne,

5. Pomarańcza gorzka – napięcie psychiczne.
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Powyższe  rośliny  możemy  stosować  w  postaci  nalewek  (kropli)  oraz  łączyć  ze  sobą 

dostosowując do odczuwanych w danym okresie dolegliwości. 

Zawsze  warto  zacząć  od  podstaw:  kupić  wygodne  łóżko,  odizolować  się  od  hałasu, 

założyć  ciemne zasłony na  okna,  używać wygodnej  bielizny  nocnej  i  zadbać  o  to,  by 

kołdra albo inne nakrycie nie było zbyt lekkie lub zbyt ciężkie. Ważne jest przestrzeganie  

porządku, rytuału zasypiania: chodzenie do lóżka mniej więcej o tej samej porze, kiedy 

odczuwa się senność, nastawianie budzika zawsze na tę samą godzinę, bez względu na to, 

ile godzin trwał sen, wstanie z łóżka zaraz po przebudzeniu, nawet jeśli noc minęła źle lub 

obudzenie nastąpiło za wcześnie.  Większość naukowców uważa, że osoby cierpiące na 

bezsenność  za  długo  pozostają  w  łóżku.  Łóżko  powinno  służyć  jedynie  do  spania  i  

uprawiania  miłości.  Należy  utrwalić  skojarzenie  łóżka  ze  spaniem,  a  nie  codziennymi 

obowiązkami  czy  innymi  czynnościami.  Większość  osób  lubi  oglądać  telewizję  przed 

snem, niektórym to ułatwia zasypianie, ale niektórzy powinni przynajmniej zrezygnować 

z  oglądania  programów,  które  mogą  ich  rozbudzić.  Na  pewno  nie  powinno 

wykorzystywać się łóżka do robienia na drutach, wystawianie rachunków, uzupełniania 

zaległej dokumentacji czy przygotowania się do następnego dnia pracy.

Gdy już wyczerpiesz wszystkie możliwości skonsultuj się z lekarzem. Być może środki na 

inne schorzenia, które zażywasz, przyczyniają się do twojej bezsenności. Najlepiej czytać 

ich  skład na etykiecie  i  sprawdzać  czy  nie  zawierają  np.  kofeiny.  Często  bywa tak  w 

przypadku  popularnych  leków  przeciwbólowych.  Porozmawiaj  także  z  farmaceutą. 

Zapytaj o skład przyjmowanych leków na przeziębienie czy katar. Może figurować w nich 

również kofeina lub inna substancja działająca pobudzająco na system nerwowy

Kiedyś  jeden  ze  znajomych  Marka  Twaina  zanudzał  go  opowieściami  o  swojej 

bezsenności.

- Czy pan rozumie? Nic mi nie pomaga, absolutnie nic.

- A nie próbował pan rozmawiać sam ze sobą? - zapytał Twain.
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