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CBT bezsennosci w wieku podeszlym

Warsztaty: Terapia poznawczo-behawioralna zaburzen snu, Centrum CBT
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Plan wykladu

1. Wplyw starzenia sie na obraz snu

2. Prowadzenie terapii poznawczo-behawioralnej 

bezsennosci w wieku podeszlym
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Starzenie sie a sen

1. Zmniejszenie ilosci snu glebokiego (stadium 3 i 4)

2. Zwiekszenie czestosci i czasu trwania przebudzen, spadek 
wydajnosci snu

3. Subiektywnie sen jest odbierany jako plytki i przerywany

4. Niemoznosc utrzymania snu ale i czuwania – w trakcie doby 4-5 
godziny sen nocny i kilka drzemek w trakcie dnia

5. Calkowity czas snu przewaznie nie zmieniony

6. Przyspieszenie fazy snu – chodzenie spac juz we wczesnych 
godzinach wieczornych, przebudzenia juz o 2-3 nad ranem
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Starzenie sie - sen delta
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Starzenie sie – czuwanie w okresie snu
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Starzenie sie – calkowity czas snu
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Bezsennosc w wieku podeszlym
1. Czestosc wystepowania bezsennosci wzrasta z wiekiem , u osób 

powy zej 65 roku zycia wynosi 12-40% 

2. Osoby starsze skarza sie najczesciej na zaburzenia utrzymania 
snu i zbyt wczesne budzenie

3. Wyzszy jest odsetek wtórnych postaci bezsennosci, w tym 
bezsennosci w wyniku zlej higieny snu i zbyt malej aktywnosci w 
ciagu dnia

4. Osoby powy zej 60 roku przyjmuja stale leki nasenne co najmniej 
dwa razy czesciej niz osoby w wieku 50-59 lat (15% vs 7%)

5. Wsród pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej leki nasenne 
otrzymuje 25% kobiet i 6% mezczyzn powyzej 65 roku zycia

6. 70% pacjentów przyjmujacych benzodiazepiny powy zej 1 roku 
to osoby powyzej 50 r. z.

(Montgomeryand Dennis, 2004)
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CBT bezsennosci w wieku podeszlym

1.Przebiega wedlug scisle okreslonego schematu

2.Polega glównie na technikach behawioralnych i 
promowaniu higieny snu

3.Skutecznosc leczenia zalezy glównie od tego jak 
bardzo uda sie zwiekszy c aktywnosc pacjenta w ciagu 
dnia, zmniejszy c ilosc czasu spedzanego w lózku, 
poprawic higiene snu (drzemki w ciagu dnia, 
calodzienne ogladanie telewizji, leki nasenne)
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Technika kontroli bodzców

1. Osoby starsze czesto maja problem z opuszczaniem 
lózka bez pomocy innej osoby

2. Musza czesto przebywac w lózku z powodów 
medycznych

3. Konieczna jest modyfikacja standardowych instrukcji 
np. zaleca sie pozostanie w lózku i czytanie lub 
wykonywanie hobby
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Technika redukcji czasu snu

1. Czas spedzany w lózku (TIB) jest skracany dopiero gdy 
calkowity czas snu spadnie ponizej 75% czasu 
spedzanego w lózku

2. Dopuszcza sie kr ótka drzemke w ciagu dnia

3 . Osoby starsze musza czesto przebywac w lózku z 
powodów medycznych

4. Lezenie w lózku i sen jest traktowane czesto jako 
metoda spedzenia czasu z powodu nudy, braku zajec
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Cwiczenia fizyczne

1. Wysilek fizyczny zwieksza ilosc snu glebokiego 
(stadium 3 i 4)

2 . Poprawiaja ciaglosc snu

3. Zapobiegaja nadwadze i wielu innym schorzeniom 
somatycznym o niekorzystnym wplywie na sen
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Fototerapia, rytm okolodobowy

1. Nalezy dazyc do tego aby rytm dobowy pacjenta jak 
najbardziej przypominal jego rytm dobowy z okresu 
aktywnosci zawodowej

2 . W ciagu dnia pacjent powinien wychodzic na zewnatrz, 
w pomieszczeniach nalezy stosowa c jasne swiatlo

3 . Rytmem swiatla mozna pr óbowac synchronizowac
zegar biologiczny pacjenta
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Terapia poznawcza bezsennosci w wieku podeszlym

1.Techniki poznawcze sluza przelamaniu niecheci chorego do 
podejmowania aktywnosci

2 .Zajmuje sie nastepujacymi znieksztalceniami poznawczymi:
– Emerytura jest okresem wypoczynku, zwiekszenie czasu spedzanego 

w lózku jest zachowaniem wlasciwym
– Moje zle samopoczucie jest objawem niedoboru snu, zwiekszenie 

ilosc snu pomoze mi sie lepiej czuc
– Aktywnosc fizyczna w wieku podeszlym jest niewskazana
– Pogarszanie sie snu nocnego jest objawem postepujacej ciezkiej 

choroby
– Leki nasenne poprawiaja sen, bede czul sie po nich lepiej

3.Ma na celu zmniejszenie nadmiernych oczekiwa n wobec snu 
oraz zmiane postawy - sen jest recepta na nude i nadmiar 
wolnego czasu
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Dzienniczek snu 
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CBT bezsennosci w wieku podeszlym - ograniczenia

Przeprowadzone badania glównie dotyczy ly:
- chorych zdrowych somatycznie
- dobrze wyksztalconych i bez deficytów poznawczych
- z dobrym wsparciem rodzinnym i spolecznym
- aktywnych
- nie przyjmujacych leków nasennych

W tych badaniach skutecznosc CBT by la podobna jak u 
osób mlodych tzn. CBT skracala latencje snu do 30 minut i 
zmniejszala czas czuwania nocnego o 30-40 minut
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CBT bezsennosci w wieku podeszlym - ograniczenia

Wiekszosc chorych na bezsennosc w wieku podeszlym:
- choruje somatycznie
- ma wtórne zaburzenia snu
- ma deficyty funkcji poznawczych
- ma zle wsparcie rodzinne i spoleczne
- jest malo aktywna, przebywa w domach opieki, musi pozostawac

w lózku
- przyjmuje leki nasenne

W tych przypadkach CBT jest znacznie mniej skuteczna, 
pozytywne badania dotycza glównie technik behawioralnych i 
fototerapii.


