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Fobia społeczna – czym jest lęk 

przed innymi ludźmi? 
 

Każdy człowiek należy do jakiegoś społeczeństwa, mniejszego bądź większego. 

Niezależnie od miejsca zamieszkania nieodłącznym elementem ludzkiego życia są 

interakcje z innymi. Podwórko, ulica, szkoła, praca, centrum handlowe – we wszystkich 

z tych miejsc, w których przebywamy na co dzień, rozmowa jest nieunikniona.  

Czasem jednak dostrzegamy w tej „gonitwie życia” osoby zdające się przemykać 

pomiędzy innymi niczym widma. Cisi, spokojni, nierzucający się w oczy unikają 

oni za wszelką cenę niepotrzebnych konwersacji i bycia w centrum uwagi. Jedni 

stwierdzą, że są po prostu nieśmiali. „Taki typ” powiedzą. Inni, że to dziwaki, odmieńcy, 

outsiderzy. Niewielu jednak pomyśli, że za tą wręcz chorobliwą nieśmiałością kryje się 

coś więcej, coś, co ciągnie się za człowiekiem niczym kula u nogi, niwecząc przy tym 

radość oraz korzyści, jakie można czerpać z relacji. Fobia społeczna, pomimo bycia 

jednym z bardziej znanych zaburzeń, wciąż spotyka się z niezrozumieniem oraz 

stygmatyzacją. Przyjrzyjmy się więc problemowi lęku przed innymi ludźmi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fobia społeczna objawia się lękiem przed kontaktami z innymi ludźmi lub 

znalezieniem się w sytuacjach publicznych. Niepokój i strach towarzyszący 

choremu związany jest z obawą o kompromitację. Osoby z tą przypadłością są 

świadome swoich reakcji na interakcje społeczne, bojąc się tym samym, że inni 

również je dostrzegają, negatywnie przy tym oceniając. Wywołuje to u nich jeszcze 

większy wstyd, który powoduje stopniowe wycofywanie się z kolejnych relacji 

i izolowanie się. W życiu codziennym, pacjenci z fobią społeczną: 

 unikają wystąpień publicznych i bycia w centrum uwagi; 

 nie potrafią pracować, gdy ktoś ich obserwuje; 

 starają się nie jeść w miejscach publicznych; 

 nie odzywają się w obecności osób, które nie są dla nich bliskie; 

 mają ogromne problemy z załatwianiem spraw urzędowych, zakupami, 

wizytami u lekarza itd.; 

 unikają wyjść z domu. 

Podczas interakcji natomiast można wyróżnić u nich następujące objawy: 

 drżenie rąk; 

 szybkie bicie serca; 

 czerwienienie na twarzy; 

 trudność w wypowiadaniu się; 

 nudności; 

 nadmierną potliwość; 

 zawroty głowy i szum w uszach; 

 parcie na mocz. 

W sytuacjach skrajnych może nastąpić napad paniki. Osoby zmagające się z tym 

zaburzeniem bardzo często określają te symptomy jako główny problem w jego 

przebiegu. Niestety, częstym remedium okazuje się ucieczka w świat wirtualny, 

alkohol, papierosy lub substancje psychoaktywne. Pozwalają one na chwilowe 

zmniejszenie intensywności odczuwanego lęku. 

Chorzy walczący z fobią społeczną mogą w pewnym stopniu przezwyciężać jej objawy, 

co pozwala im na względnie dobre funkcjonowanie w społeczeństwie. Uważają się za 

osoby nieatrakcyjne dla innych oraz dają się poznać jako skryte, niedostępne. Ciężko 

im znaleźć tematy do rozmów, kryją się za maską spokojnych i opanowanych. Bardzo 

rzadko pozwalają sobie na manifestowanie radości lub spontanicznych emocji. 

Charakterystyczna jest dla nich raczej powaga oraz nadmierne kontrolowanie mimiki  

czy zachowań. 
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Szacuje się, że na fobię społeczną cierpi od 7% do 9% ogólnej populacji, a jej 

pierwsze objawy można zauważyć już w okresie dzieciństwa lub dojrzewania. 

Najczęściej diagnozę słyszą osoby pomiędzy 17 a 30 rokiem życia. Już w szkole dzieci 

boją się wywoływania do odpowiedzi, nawet gdy są dobrze przygotowane, interakcji z 

rówieśnikami czy nauczycielami. Znaczna większość przypadków (ok 75%) to 

podtyp uogólniony, który charakteryzuje się tym, iż prawie wszystkie sytuacje 

społeczne wywołują objawy lęku. Pozostałe to typ nieuogólniony, w którym lęk 

agitowany jest przez określone sytuacje, np. publiczne wystąpienie. 

 

Przyczyny fobii społecznej 

Zaburzenie to ma złożony proces powstawania. Zarówno czynniki biologiczne, jak i 

społeczne będą wpływać na jego ukształtowanie. U wielu pacjentów stwierdza się 

nieprawidłowości w obszarze działania układu serotoninergicznego (serotonina 

– hormon szczęścia) lub innych neuroprzekaźników, np. noradrenaliny. Niekiedy 

można zauważyć rodzinne występowanie lęku społecznego, co wskazuje na 

możliwy wpływ genów oraz wyuczonych wzorców zachowań. Uwarunkowania 

środowiskowe,  tj. trauma czy odrzucenie, również będą przyczyną powstania 

zaburzenia.  

 

Współchorobowość fobii społecznej z innymi problemami psychicznymi 

Lęk społeczny bardzo często występuje z przynajmniej jednym innym zaburzeniem. 

W większym stopniu dotyczy to podtypu uogólnionego niż nieuogólnionego. Zgodnie 

z wynikami badań NCS, aż u 80% osób zmagających się z fobią społeczną obecne 

są dodatkowo inne problemy psychiczne. Możemy do nich zaliczyć: 

 Depresję, która zaburza obraz kliniczny chorego, gdyż mogą wystąpić objawy 

uogólnionego zaburzenia lękowego. W tej grupie ryzyko pojawienia się 

pierwszego epizodu depresyjnego jest znacznie zwiększone, a jego przebieg – 

cięższy oraz przewlekły. 

 Zaburzenia paniczne, charakteryzujące się napadami ostrego lęku. Zwykle 

najpierw pojawiają się objawy fobii społecznej. Często u pacjentów wskazuje 

się również na objawy depresji. 

 Zaburzenia związane ze stresem wywołane przez: wydarzenia traumatyczne, 

wykorzystanie seksualne lub fizyczne, u weteranów wojennych itd. 

 Agorafobia, czyli lęk przed przebywaniem na otwartej przestrzeni. Zazwyczaj 

rozwija się jako następna faza nerwicy lękowej. 

 Uzależnienie od alkoholu / substancji psychoaktywnych, które pozwalają 

choremu na doraźne radzenie sobie z lękiem. 

 Inne zaburzenia: zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zaburzenia 

obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia odżywiania, inne fobie. 

 

 



Leczenie 

W leczeniu fobii społecznej powinno wdrożyć się zarówno psychoterapię, jak 

i farmakologię. Zalecana jest tu głównie terapia w nurcie poznawczo-

behawioralnym, która pozwala na konfrontację z sytuacjami wywołującymi lęk, 

restrukturyzację procesów poznawczych oraz redukowanie intensywności reakcji 

lękowych. Wprowadzane są również techniki relaksacyjne czy treningi umiejętności 

społecznych. W przypadku pacjentów z problemami w zakresie relacji 

interpersonalnych dobrym rozwiązaniem może okazać się nurt psychodynamiczny, 

który opiera się na pracy w odniesieniu do relacji pacjent-psychoterapeuta. 

 

Lęk społeczny może znacznie ograniczać nasz potencjał w obszarze publicznym, 

naukowym czy zawodowym. W skrajnych przypadkach całkowicie uniemożliwia życia 

i funkcjonowania w społeczeństwie. Odbiera radość, jaką może nieść ze sobą relacja 

z innym człowiekiem. Ważnym jest więc, aby walczyć z tą fobią. Jeżeli zauważyłeś 

u siebie oznaki tego zaburzenia, rozważ konsultację z odpowiednim specjalistą. 

Praca nad sobą oraz odpowiednia psychoedukacja może przynieść wyzwolenie z 

okowów lęku i pozwolić na szczęście wśród innych. 
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