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Uciekanie przed strachem grozi zaburzeniami
lękowymi
Dzieci, które unikają stresujących sytuacji, mogą być w przyszłości bardziej narażone na
rozwój zaburzeń lękowych - wykazała analiza przeprowadzona przez amerykańskich
psychologów, w której uczestniczyło ponad 800 dzieci w wieku od 7 do 18 lat.

Wnioski opublikowano w piśmie "Behavior Therapy".

Naukowcy z Kliniki Mayo w Rochester opracowali dwie ankiety,
jedną dla dzieci, a drugą dla ich rodziców, w których znalazło się zaledwie po osiem pytań
dotyczących tendencji do unikania czynników wywołujących strach, np. odkładania konfrontacji na
później.
Kwestionariusze okazały się skutecznym narzędziem oceny ryzyka rozwoju zaburzeń lękowych. Po
roku obserwacji dzieci, które w większym stopniu unikały stresujących sytuacji były bardziej lękliwe
i narażone na rozwój lęków i fobii utrudniających normalne funkcjonowanie.
"Terapia poznawczo-behawioralna koncentruje się na zmniejszaniu częstotliwości zachowań
unikających. Opracowana przez nas metoda może pomóc ocenić, czy rezultaty tej terapii są zgodne
z naszymi oczekiwaniami" - mówi dr Stephen Whiteside, główny autor badań.
"Dzieci, które unikają sytuacji budzących strach nie mają okazji stawić im czoła i nauczyć się z nimi
radzić. W przypadku 25 lękliwych dzieci terapia poznawczo-behawioralna doprowadziła do
zredukowania zachowań unikających o połowę" - dodaje.
Źródło: http://www.pap.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/17006.html

12-08-2022

Bezpieczna chemia pomaga ratować zabytki
literatury
Dla ratowania książek opracowują nowe metody przy projektowaniu leków.
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Znaleziono obiecujące kombinacje leków
przeciw SARS-CoV-2
Dzięki temu leczenie COVID-19 ma być skuteczniejsze.
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Niedobory snu prowadzą u dzieci do zmian w
mózgu
To wynik badania z udziałem ponad 8 tys. młodych ochotników.
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Przeciwciała monoklonalne zapobiegają
malarii u dorosłych
Wskazują wyniki badań przeprowadzonych w USA.
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Antyszczepionkowcy zagrażają programowi
szczepień
Ostrzega Prof. Hotez w "Nature".
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Prosty i tani materiał sprawnie chwyta CO2
Badacze z Berkeley (USA) wytworzyli doskonały materiał.
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NASK ostrzega przed dezinformacją
Temat sytuacji epidemicznej w kraju oraz rzekomej "ukrainizacji Polski"
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Monitoring ścieków powinien być standardem
w miastach
Naszą bolączką jest to, że nie prowadzimy takiego monitoringu w miastach.
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