
Informacja dla pacjenta

,
Jak rozpoznac objawy, 

nawrotu schizofrenii?

wysokie. Statystyki podają, że w ciągu 12 miesięcy objawy choroby wracają u 75% pacjentów. 
Ryzyko nawrotu istotnie maleje, jeżeli leczenie farmakologiczne jest kontynuowane zgodnie 
z zaleceniami lekarza. Jednak nawrót choroby jest możliwy także wówczas, gdy pacjent 
przestrzega zaleceń dotyczących przyjmowania leków. Może on być jednak wcześnie wykryty. 
Dostępne są także interwencje zapobiegające nawrotowi.

Najtrudniejsze jest rozpoznanie zwiastunów pierwszego nawrotu choroby. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że szanse wykrycia nawrotu w oparciu o specyficzne 
dla pacjenta wczesne zwiastuny dotyczą aż 75-81% pacjentów. 

Wiemy, że z reguły pogorszenie stanu pacjenta nie następuje z dnia na dzień. 
Około ½ liczby pacjentów ma zwiastuny nawrotu na miesiąc przed nim, a ²/  na dwa tygodnie ³
przed nawrotem, co pozwala na wdrożenie odpowiednich działań nie dopuszczających 
do nawrotu. 

Niebezpieczeństwo nawrotu maleje jeszcze bardziej, o ile rodzina i sam chory nauczą się 
odpowiednio wcześnie rozpoznawać objawy zwiastujące nadejście choroby. Objawy te są 
bardzo indywidualne i u każdego mogą wyglądać inaczej. Można jednak zauważyć pewne 
prawidłowości (patrz tab.).

Schizofrenia jest chorobą przewlekłą. Ryzyko pojawienia się nawrotu choroby jest 

Uważa się, 
że u wielu pacjentów pojawiają się specyficzne dla niego objawy zwiastujące nawrót 
(autograf nawrotu), tak więc w kolejnych takich sytuacjach można już mieć wiedzę 
o zespole objawów poprzedzających powrót choroby u konkretnego pacjenta. 

Wczesna interwencja w oparciu o rozpoznanie wczesnych zwiastunów redukuje 
ryzyko nawrotu do 12-23% w ciągu pierwszych 2 lat trwania choroby oraz istotnie 
zmniejsza ryzyko rehospitalizacji wbrew woli. 
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Pamiętaj, że powinieneś zawsze jak najszybciej  poinformować o wystąpieniu któregoś 
z ww. objawów rodzinę/opiekunów i pilnie skontaktować się ze swoim lekarzem 
prowadzącym. Postępując w ten sposób, możesz uniknąć nawrotu choroby.

a.

b.

c.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

m.

n.

o.

p.

Należy zawsze zachować czujność, gdy w Twoim życiu zdarzą się następujące zmiany:

    Sytuacje stresujące
   Rozpoczniesz używanie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych lub do nich powrócisz
   Pogorszenie stanu somatycznego

Należy pamiętać, że każda zmiana w Twoim zachowaniu może zwiastować nawrót choroby, 
szczególnie, gdy są to niezwyczajne dla Ciebie zachowania, odbierane przez otoczenie jako 
dziwaczne lub niezgodne z obyczajowymi albo społecznymi normami.

Należy zawsze rozważać ryzyko nawrotu choroby, gdy pojawią się u Ciebie następujące 
objawy, wymienione w kolejności od mniej do bardziej specyficznych dla nawrotu:

   
Zaburzenia snu   
Narastający niepokój, uczucie napięcia, lęk   
Uczucie smutku, brak radości lub nastrój zmienny, drażliwość   
Mało swoiste objawy bólowe   
Utrata apetytu   
Apatia lub /i utrata zainteresowań   
Trudności w zorganizowaniu działania   
Trudności w skupieniu uwagi i zapamiętywaniu   
Rzadsze kontakty ze znajomymi lub całkowite z nich wycofanie się   
Natrętne, uporczywie powracające myśli lub czynności   
Agresja lub autoagresja   
Zaabsorbowanie tematami, które wcześniej nie były dla Ciebie jakoś szczególnie interesujące (np. religia)   
Przekonanie, że zmieniłeś się w bliżej nieokreślony sposób i/lub świat uległ bliżej nieokreślonej zmianie   
Niezrozumienie przez rodzinę Twoich wypowiedzi, pomysłów   
Stwierdzenie nietypowych doznań percepcyjnych wzrokowych, słuchowych, dotykowych, węchowych   
Przeświadczenie, że jesteś prześladowanym, podsłuchiwanym, wyśmiewanym

Oprac. prof. dr hab. Jolanta Rabe-Jabłońska


