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Psychoza – lepsze zrozumienie diagnozy
Diagnose Psychose besser verstehen
Uwolnienie dopaminy w mózgu

Cel leczenia: Utrzymanie poziomu funkcjonalnego

Dopaminausschüttung im Gehirn

Behandlungsziel: Funktionsniveau erhalten

Poziom funkcjonalny

Prawidłowe funkcjonowanie

Nieprawidłowe funkcjonowanie

Normale Funktion

Przy regularnym przyjmowaniu leków

Funktionsniveau

Ziel einer dauerhaften Medikation

Gestörte Funktion

Przebieg bez leczenia
Verlauf ohne Medikamente

1. Psychoza
1. Psychose

Komórka nerwowa B

Komórka nerwowa A

Nervenzelle B

Nervenzelle A

Komórka nerwowa A Komórka nerwowa B
Nervenzelle B

Nervenzelle A

Lebensalter

Jakie są objawy?

Ryzyko nawrotu choroby

Uwagi:
Notizen:

Welche Symptome gibt es?

Rückfallrisiko

bez terapii

z zastosowaniem terapii

ohne Therapie

Objawy pozytywne

Objawy negatywne

•	Halucynacje (dźwiękowe,
wzrokowe, dotykowe)

• Apatia

Plus-Symptome

Wiek

mit Therapie

Minus-Symptome

Antriebslosigkeit

• Wycofanie z interakcji społecznych

Halluzinationen (Hören, Sehen, Fühlen)

• Urojenia

Opcje leczenia?

sozialer Rückzug

• Utrata zainteresowania

Wahnvorstellungen

Leczenie z zastosowaniem leku
Medikamentöse Therapie

Wie behandeln?

+

Interessenverlust

Socjoterapia

• Marazm

Psychosoziale Maßnahmen

+

Lustlosigkeit

• Przytłumione okazywanie emocji

Inne środki wspomagające

gedämpfte Gefühle

Jakie są przyczyny choroby?
Was sind mögliche Ursachen?

Sonstige unterstützende Maßnahmen

Indywidualna odporność

Co jeszcze mogę zrobić?

Individuelle Belastbarkeiten

Stres, egzaminy szkolne, praca, problemy osobiste
Stress, Prüfungen in der Schule, Arbeit, private Erlebnisse

Was kann ich außerdem tun?

Stres, egzaminy szkolne, praca, problemy osobiste
Stress, Prüfungen in der Schule, Arbeit, private Erlebnisse

Ochrona przed
nadmiarem
Überlaufschutz

Zdrowe życie

Niższa odporność

Czynniki genetyczne

Gesund leben

Geringe Belastbarkeit

Genetische Faktoren

Wysoka odporność
Hohe Belastbarkeit

Wysoki poziom podatności
Hohe Verletzlichkeit

Biografia

Lebensgeschichte

Stres
Stress

Niska podatność

Geringe Verletzlichkeit

Unikanie substancji
uzależniających
Suchtmittel vermeiden

Utrzymywanie
kontaktów społecznych
Soziale Kontakte pflegen

Legenda
Glossar
Dopamina

Objawy pozytywne i negatywne

Dopamin

Plus- und Minus-Symptome

Neuroprzekaźnik stymulujący ośrodkowy układ nerwowy.
Odpowiada on za kontrolowanie aktywności fizycznej i
umysłowej, często nazywany jest „hormonem szczęścia”

Wśród typowych objawów psychozy wyróżnia się objawy
pozytywne (pewne elementy są dodane) i objawy negatywne
(pewne elementy są ograniczone)

Erregend wirkender Neurotransmitter des zentralen Nervensystems, der für die
Steuerung körperlicher und geistiger Bewegungen zuständig ist, im Volksmund
als Glückshormon bekannt

Die typischen Erkrankungszeichen einer Psychose werden in Plus-Symptome
(etwas kommt hinzu) und in Minus-Symptome (etwas verringert sich) eingeteilt

Poziom funkcjonalny

Funktionsniveau

Psychoza

Psychose

Wartość określająca dostępność funkcji fizycznych, umysłowych
i społecznych ludzkiego ciała i umysłu

Pojęcie obejmujące ogół zaburzeń umysłowych,
którym towarzyszy utrata poczucia rzeczywistości i
zmiana postrzegania

Grenze, bis zu der körperliche, geistige und soziale Funktionen des
menschlichen Körpers und der Psyche zur Verfügung stehen

Überbegriff für psychische Störungen mit Realitätsverlust und veränderter
Wahrnehmung

Czynniki genetyczne

Socjoterapia

Genetische Faktoren

Genetycznie określone czynniki dziedziczne
Erblich bedingte Faktoren

Ochrona przed nadmiarem

Überlaufschutz

Zwiększanie odporności poprzez terapię
Verbesserung einer geringen Belastbarkeit durch Behandlung

Uwagi
Notizen

Psychosoziale Maßnahmen

Działania mające na celu poszerzyć dostępny choremu zakres
umiejętności społecznych, wykorzystując wsparcie środowiska
oraz rodziny pacjenta
Der Psychotherapie vorgelagerte Hilfe zur Selbsthilfe unter Einbeziehung
des sozialen Umfelds des Patienten
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Weitere Schritte:

Niniejszy materiał zawiera jedynie przykładowe zagadnienia, które należy uwzględnić w leczeniu schizofrenii i nie należy go traktować jako
zalecenia diagnostycznego bądź terapeutycznego. Zgłaszanie wobec niego roszczeń dotyczących kompletności jest nieuprawnione! W przypadku
indywidualnych pacjentów może być konieczne wyjaśnienie dodatkowych istotnych aspektów leczenia. Wyłączna odpowiedzialność za decyzję
dotyczącą rozpoznania i leczenia spoczywa na lekarzu prowadzącym.
Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały uzyskane i zaprezentowane z największą możliwą starannością. Pomimo tego
firma Janssen-Cilag GmbH w żadnym stopniu nie gwarantuje ich aktualności, prawidłowości ani kompletności. Firma Janssen-Cilag ma obowiązek
zrekompensowania szkód, niezależnie od ich podstawy prawnej, tylko wówczas, kiedy obowiązek ich pokrycia przez Państwa, Państwa przedstawicieli
ustawowych, współpracowników lub podwykonawców będzie wynikać z celowego działania bądź rażącego niedbalstwa. Z powyższej reguły są wyłączone
roszczenia o zrekompensowanie szkody wynikającej z narażenia życia, ciała lub zdrowia albo z obowiązkowej odpowiedzialności na zasadzie ryzyka.
Dieses Material enthält lediglich Beispiele für die im Rahmen einer Schizophrenie-Behandlung abzuklärenden medizinischen Gesichtspunkte und ist nicht als Diagnostik- oder
Therapieempfehlung zu verstehen. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit! Patientenindividuell können weitere wichtige Behandlungsaspekte abzuklären sein. Die Entscheidung
über Diagnose und Therapie obliegt allein dem behandelnden Arzt.
Alle im Bereich dieses Dokuments zur Verfügung gestellten Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erarbeitet und zusammengestellt. Die Janssen-Cilag GmbH übernimmt
dennoch keine Gewähr für ihre Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Für den Ersatz von Schäden, gleich aus welchem Rechtsgrund, haftet Janssen-Cilag nur, wenn ihr, ihren
gesetzlichen Vertretern, Mitarbeitern oder Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Schadensersatzansprüche wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit oder aus einer zwingenden Gefährdungshaftung bleiben von der vorstehenden Regelung ausgeschlossen.
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