
10 KROKÓW 
DROGA DO Ż YCIA Z BÓLEM

Nauka życia z bólem jest niczym podróż i jak w każdej podróży potrzebny jest czas.

Doświadczenia każdego z nas mogą być inne. 

Program dziesięciu kroków został zaplanowany tak, aby Ci w tej podróży pomóc...

Krzysztof Wesołowski - psycholog, neuropsycholog

Poradnia Nerwic i Lęku Centrum Terapii Dialog

Na podstawie An Introduction to Living Well with Pain by Frances Cole
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CO WIEMY O DŁUGOTRWAŁYM BÓLU

Długotrwały ból bardzo się różni od tego, którego doświadczasz, kiedy bolą cię 
zęby lub przez przypadek dotkniesz czegoś gorącego. Czuje się go znacznie 
dłużej niż w przypadku np. gojenia rany. 

Wpływa na różne części mózgu i układu nerwowego.

Najlepszym sposobem ograniczenia bólu jest pomóc twojemu umysłowi się 
wyłączyć. Kolejne kroki właśnie temu służą.

DŁUGOTRWAŁY BÓL MOŻE POWODOWAĆ RÓŻNE PROBLEMY NP.:
• Pobudzenia układu nerwowego - nawet drobny ucisk może powodować 

nieprzyjemne uczucie lub sensacje ( jak uczucie kłucia lub szoku elektrycznego).

• Nadwrażliwość – skóra, mięśnie, nerwy mogą być bardziej wrażliwe na dotyk, 
ucisk lub ciepło.

• Niesprawność aktywności mózgu - układ, który odpowiada za zmniejszenie 
bólu, nie działa.

• Obniżony nastrój - życie z bólem może powodować silne uczucie złości czy 
frustracji.
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AKCEPTACJA

Zaakceptowanie długotrwałego bólu jako części Twojego codziennego życia 
jest niezwykle pomocne. Zamiast z nim walczyć, unikać lub starać się go 
ograniczyć, możesz nauczyć się go obserwować, rozumieć i akceptować.

Nie jest to łatwe zadanie - bardzo trudno jest zaakceptować to, że nie jesteś 
już osobą, którą byłeś.

Jednak jeżeli zaakceptujesz, że stan rzeczy się zmienił, możesz skoncentrować 
się na tym, aby twoje życie było satysfakcjonujące.

CO MOŻE POMÓC W AKCEPTAC JI
• Powoli dostosuj do bólu to, w jaki sposób wykonujesz różne czynności 

• Staraj się myśleć i widzieć siebie i życie nieco inaczej

• Cierpliwie przerzucaj swoją uwagę na to, co najbardziej chcesz osiągnąć 
danego dnia

• Naucz się, jak przenieść swoją uwagę z bólu na coś innego (np. oddychanie 
lub ćwiczenia fizyczne)

• Możesz użyć niektórych technik programu uważności (Mindfulness), takich 
jak uważne ćwiczenia rozciągające

• Znajdź najlepsze możliwe wsparcie i pomoc



OBSERWUJ I PRZEŻY WAJ ŚWIADOMIE 
KAŻDY DZIEŃ (PACING)

Świadome życie jest przerwą pomiędzy bólem, zmęczeniem, a wyczerpaniem; 
pomaga ci się zatrzymać.

Wielu ludzi stara się używać bólu tak, aby prowadził ich przez codzienne ak-
tywności. W dobre dni staraj się zrobić jak najwięcej, dopóki ból i wyczerpanie 
zwiększą się do tego stopnia, że jesteś zmuszony do zatrzymania się i znacznie 
dłuższego odpoczynku.

JAK SIĘ DOBRZE DOSTOSOWAĆ:
• Zdecyduj, którą aktywność chcesz wykonać. Jeżeli jakaś aktywność jest dla 

Ciebie trudna z powodu bólu lub powoduje jego zwiększenia należy się jej 
przyjrzeć.

• Zdecyduj jak dużo siły włożyć w każdą z aktywności tak, aby nie powodowała 
ona bólu.

• Zredukuj swoje aktywności, aby móc się zatrzymać lub odpocząć na dłużej, 
zanim zaczniesz odczuwać ból. Następnie powoli buduj swoją wytrwałość, by 
zwiększyć zakres tego, co robiłeś przed przerwą.

• Znajdź równowagę pomiędzy aktywnościami i przerwami, tak aby rozpoznać, 
kiedy ciało jest bardziej napięte, zmęczone lub w bólu. Możesz zmienić i do-
stosować poziom energii robiąc więcej przerw lub po prostu robiąc rzeczy 
wolniej, zmieniając aktywność na łatwiejszą na ten czas.
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WYZNACZANIE CELÓW, PLANU 
I NAGRÓD

Wyznaczenie celów pomaga koncentrować się na tych rzeczach w życiu, które 
są dla nas ważne i dla który chcesz się zmienić. 

SMART (MĄDRY, SPRY TNY) - JAK WYZNACZ YĆ CEL

S (simple)
W prosty i konkretny 

sposób określ, co 
chcesz osiągnąć (Jed-

no zdanie).

M (meaningful)
Mający znaczenie - 
Twój cel powinien 

mieć dla ciebie szcze-
gólne znaczenie.

A (achievable)
Osiągalny, możliwy do 

osiągnięcia, wymagający 
zaangażowania, ale nie 
za trudny. Osiągnięcie 

celu jest zależne od 
Twojego działania.

T (time bound)
Ograniczony czasowo 

- Twój cel może być 
osiągnięty w określo-

nym czasie np. w ciągu 
tygodni lub miesięcy.

PRZ YKŁADY WYZNACZONYCH CELÓW
• Przeczytać dobrą książkę w sierpniu

• Posadzić rośliny w ogrodzie do końca tygodnia

• Wyszukać nowy przepis kulinarny każdego dnia w tym tygodniu

• Pójść na basen w środę

CO MOŻE POMÓC W OSIĄGNIĘCIU CELU:
Plan działania: Pomaga w opracowaniu i osiąganiu celów, to czego potrzebujesz, 
kiedy tego potrzebujesz, jak często oraz kogo potrzebujesz zaangażować. 

Co powstrzymywało Cię przed osiągnięciem celu do tej pory? Czy Twój cel nie stoi 
w sprzeczności z Twoimi wartościami?

Regularne nagradzanie (wzmocnienia) może pomóc w posuwaniu się do przodu, 
niezależnie czy Twój cel jest mały, czy duży. Upewnij się, że w nagrodę otrzymłeś 
rzeczy, które mają dla Ciebie dużą wartość i są przyjemne.



BĄDŹ AKT Y WNY

Bycie aktywnym i budowanie kondycji może pomóc, nawet jeżeli nie było to 
częścią twojego życia przed pojawieniem się bólu

ZWRÓĆ UWAGĘ NA TRZ Y RZECZ Y:

Ćwiczenia 
Rozciągające

pomagają rozluźnić spięte 
mięśnie, stawy i zwiększyć 

giętkość

Trening 
siłowy

pomaga budować silniejsze 
mięśnie, stawy oraz poprawić 

równowagę

Trening 
wytrzymałościowy

pomaga w wykonywaniu 
czynności przez dłuższy czas 

bez bólu lub zmęczenia

CO POMOŻE CI UTRZ YMY WAĆ AKT Y WNOŚĆ
• Zaplanuj aktywności (patrz krok czwarty)

• Zobacz, co jest dostępne w twojej okolicy

• Wybierz na początek aktywności, które są proste i bezpieczne 

• Ciesz się aktywnością z innymi ludźmi

• Stopniowo zwiększaj czas spędzony na aktywności 

• Wyznaczaj sobie regularne nagrody

• Dziel się z innymi swoimi postępami
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ZARZĄDZANIE NASTROJEM

To normalne, że jest Ci ciężko i masz kiepski nastrój, kiedy cierpisz z powodu 
przewlekłego bólu. Ludzie zazwyczaj z tego powodu czują: złość, frustrację, 
lęk, brak motywacji, smutek...

OTO KILKA RZECZ Y, KTÓRE MOŻESZ ZROBIĆ, ABY SOBIE POMÓC:
• Zwróć uwagę na negatywne myśli, znajdź sposób, aby je zbalansować.

• Praktykuj zbalansowane myślenie - wyobraź sobie na przykład „Co Twój naj-
lepszy przyjaciel powiedziałby, jeżeli wiedziałby, o czym myślisz”.

• Zapytaj się: „Czy moje myśli są w 100% prawdziwe?”.

• Staraj się robić rzeczy, które sprawiają Ci przyjemność i uspokajają twój umysł 
np.: spaceruj z psem, słuchaj muzyki czy spokojnie oddychaj.

• Stwórz listę pozytywnych rzeczy, które zrobiłeś każdego dnia w mijającym 
tygodniu.

• Ucz się od innych, którzy mają podobne doświadczenia z bólem.

• Dowiedz się więcej o zasobach, z których możesz samodzielnie korzystać, aby 
polepszyć swój nastrój.

• Dziel się swoimi planami z ludźmi, którym ufasz, którzy Cię wspierają.
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GŁĘBOKI SEN

Wielu ludzi, którzy cierpią z powodu przewlekłego bólu, ma problemy ze snem. 

Najnowsze badania potwierdzają, że dostosowanie tego, co robimy w ciągu 
dnia i w nocy, ma wpływ na długość, głębokość i jakość naszego snu.

CZTERY RZECZ Y KTÓRE MOŻESZ ROBIĆ, ABY POLEPSZ YĆ SEN
• Codzienna rutyna: staraj się iść do łóżka i wstawać mniej więcej o tych sa-

mych porach.

• Poziom aktywności: zwiększenie aktywności w dzień pomoże Ci lepiej spać 
w nocy. Unikaj forsownych energicznych ćwiczeń zaraz przed snem.

• Zwyczaje jedzeniowe: Unikaj napojów kofeinowych w późniejszej części dnia 
i obfitych posiłków wieczorami. Nie pij za dużo przed snem.

• Twoja rutyna przed pójściem spać: Staraj się robić te same rzeczy każdego 
dnia. Upewnij się, że Twoja sypialnia jest ciemna i używasz jej tylko do snu. 
Staraj się nie oglądać telewizji ani pracować w łóżku.
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ZDROWE JEDZENIE, ZWIĄZKI I PRACA

Zdrowe jedzenie i utrzymywanie tej samej wagi ciała pomoże Ci w budowaniu 
lepszego zdrowia i tym samym w radzeniu sobie z bólem.

Jest wiele rzeczy, które możesz zrobić, aby utrzymać zdrową wagę - nie zawsze 
wiążą się one z dietą.

Niektóre lekarstwa mogą wpływać na przybieranie wagi, dlatego najlepiej 
porozmawiaj o tym z lekarzem.

Ograniczenie porcji jedzenia, podjadania między posiłkami czy zmiana kuch-
ni na śródziemnomorską również mogą pomóc w utrzymaniu prawidłowej 
wagi ciała.

UTRZ YMY WANIE DOBRYCH RELAC JI Z LUDŹMI
• Kontakty z  ludźmi w momencie nasilenia bólu mogą się wydawać ostatnią 

rzeczą, na którą masz ochotę.

• Jednak robienie rzeczy razem z  innymi ludźmi poprawi Ci nastrój i odwróci 
Twoją uwagę od bólu. Zwiększy Twoją motywację, pozwoli na angażowanie 
się w aktywności, które sprawiają Ci przyjemność.

RADZENIE SOBIE W PRAC Y
Poszukiwanie pracy lub powrót do niej pomoże Ci utrzymać rutynę, strukturę i cel. 
Oto, co może pomóc:

• Myśl o tym czego będziesz potrzebował, kiedy wrócisz do pracy.

• Jeżeli szukasz pracy bądź elastyczny jeżeli chodzi o rzeczy, które możesz robić.

• Zapytaj, czy możesz wrócić do pracy etapami, zaczynając od kilku godzin 
dziennie.

• Bądź przygotowany, aby przyjąć pomoc, którą oferuje Ci pracodawca.
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RELAKSACJA I UWAŻNOŚĆ 
(MINDFULNESS)

Uspokojenie umysłu i ciała może powodować pozytywne zmiany w Twoim 
życiu i sposobie postrzegania bólu. Obecnie wiemy, że relaksacja i Uważność 
(Mindfulness) zmniejszają poziom bólu, redukują stres i poprawiają koncen-
trację.

Uważność polega na byciu świadomy swojego ciała i umysłu tu i teraz. Pole-
ga na zwróceniu uwagi na to, co myślisz i czujesz w danym momencie bez 
oceniania. Istnieje mnóstwo dowodów wskazujących na to, że Uważność 
pomaga w lepszym życiu u osób z problemami zdrowotnymi przejawiającymi 
się chronicznym bólem.

Jak każdą inną umiejętność Uważność należy ćwiczyć codziennie, możesz się 
jej nauczyć od innych lub na dedykowanym kursie.

OTO RÓŻNE METODY RELAKSAC YJNE, KTÓRE MOGĄ CI POMÓC.
• Oddychanie i Relaksacja mięśni - to techniki takie jak oddychanie przeponowe 

i relaksacja poszczególnych części ciała.

• Przemieszczenie uwagi - polega na przerzuceniu uwagi z bólu przy pomocy 
technik wizualizacji.

Wybieranie aktywności relaksacyjnej: wszystko cokolwiek pomoże Ci się uspo-
koić, jest dobre na ból (np.: czytanie magazynów, słuchanie muzyki, wyprowadzanie 
psa czy układanie puzzli).



RADZENIE SOBIE Z NIEPOWODZENIAMI

Niepowodzenia zdarzają się często w dolegliwościach bólowych. Pewność 
siebie i umiejętność radzenia sobie z nimi to ważne umiejętności. Drobne 
niepowodzenia mogą pomóc w kształtowaniu umiejętności radzenia sobie 
z chronicznym bólem i zaakceptowania go.

KILKA SPOSOBÓW RADZENIA SOBIE Z DROBNYMI NIEPOWODZENIAMI
• Zrób krok w tył i wydłuż przerwy pomiędzy aktywnościami 

• Bądź delikatnie aktywny i staraj się unikać długich okresów leżenia w łóżku

• Zacznij od powolnego rozciągania, aby powrócić do sprawności najszybciej 
jak to możliwe

• Praktykuj relaksację i uważne oddychanie

• Staraj się nie popaść w negatywne myślenie, powiedz sobie, że to chwilowe 
i niedługo wrócisz na swoje tory
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NZOZ Centrum Terapii DIALOG to specjalistyczna przychodnia psy-
chiatryczno-psychologiczna. W ciągu 14 lat przyjęliśmy ponad 100 000 
pacjentów.

Łączymy siły ponad 250 doświadczonych specjalistów – lekarzy psy-
chiatrów, neurologów i psychologów, psychoterapeutów – aby dokładnie 
diagnozować, profesjonalnie pomagać i leczyć.

Pacjentom z całej Polski zapewniamy pomoc online, telefonicznie oraz 
w 7 przychodniach w Warszawie przez 7 dni w tygodniu.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych specjalistów prowadzimy 
Wysokospecjalistyczne Poradnie, w których przyjmują lekarze psychia-
trzy specjalizujący się w konkretnych obszarach psychiatrii, m.in. Poradnię 
Zaburzeń Odżywiania, Poradnię Nerwic i Lęku, Poradnię Depresji, 
ADHD u Dorosłych, czy Poradnię Zaburzeń Snu. Dzięki skierowaniu do 
odpowiedniej poradni, pacjenci trafiają w ręce doświadczonych i troskliwych 
ekspertów w danej, wąskiej dziedzinie.

W Dialogu działa też Centrum Psychoterapii. Pacjenci mają możliwość 
skorzystania z bezpłatnego, indywidualnego doboru psychoterapeu-
ty - doradca dobiera specjalistę posiadającego największe doświadczenie 
w problemach z którymi zgłasza się pacjent.

Dzięki ścisłej i bezpośredniej współpracy między psychoterapeutami 
a lekarzami psychiatrami nasi pacjenci są otoczeni kompleksową opieką, 
a przez 14 lat wypracowaliśmy autorskie procedury, które zapewniają im 
najwyższą jakość obsługi od momentu pierwszego kontaktu.

www.psychiatrzy.warszawa.pl 22 436 83 50


