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CBT bezsennosci sesja po sesji wg 
Michaela Perlisa

Warsztaty: Terapia poznawczo-behawioralna zaburzensnu, Centrum CBT
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Algorytm: Czy sa wskazania do CBT bezsennosci

Zaburzenia inicjacji lub utrzymania snu (DIMS 30/30)

Czy pacjent potrzebuje powyzej 30 minut, zaby zasnac?

Czy pacjent czuwa co najmniej 30 minut w ciagu nocy?

Pogorszenie funkcjonowania w dzien?

CBT nie jest wskazana

Rozwaz inna przyczyn e skarg na sen np. zmeczenie, 
sen nie dajacy wypoczynku, nadmierna sennosc

Udziel porady i skieruj na konsultacje

Faza snu

Czy zaburzenia snu 30/30 istnieja przy swobodnie 
wybieranej porze snu?

CBT nie jest wskazana

Rozwaz zaburzenia rytmu okolodobowego

Wsp ólistnieja ce niezdiagnozowane lub nieleczone
schorzenia?

Wsp ólistnieja ce niestabilne schorzenia?

Wsp ólistnieja ce stabilne schorzenia?

Rozwaz czy bezsennosc ustapi po 
skutecznym leczeniu wsp ólistniejacego 

schorzenia

Zla higiena snu

Czy pacjent ma wydajnosc snu ponizej 90%?

Ocen higien e snu

Czy zla higiena snu jest g lównym 
czynnikiem powodujacym bezsennosc

CBT jest wskazana

Nie

Tak

Nie

Tak
Tak

Nie

Rozwaz czy wsp ólistniejace schorzenie jest 
przeciwwskazaniem do technik  

ograniczenia czasu snu/ kontroli bod zców

Czy techniki ograniczania czasu snu/ 
kontroli bod zców mog anasilic

wsp ólistniejace schorzenie

Tak

Tak

CBT nie 
jest 

wskazana

Tak

Tak

Tak

3 x Nie

Tak Nie Tak

CBT nie 
jest 

wskazana 
zalec

higien e
snu
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Sesja I – Ocena wstepna (60 do 120 minut)

1. Przedstaw sie pacjentowi

2. Wypelnij skale i kwestionariusze wstepne

3. Przeprowadz wywiad kliniczny

4. Ocen czy pacjent ma wskazania do CBT

5. Rozwaz inne mozliwosci leczenia

6. Przedstaw pacjentowi mozliwe sposoby leczenia

7. Przedstaw pacjentowi dzienniczek snu i wytlumacz dlaczego 
wazne jest jego wypelnianie

8. Odpowiedz na pytania pacjenta i jego zastrzezenia co do leczenia

9. Ustal plan kolejnej sesji
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Sesja II – Rozpoczecie leczenia (60 do 120 minut)

1. Ocen dzienniczek snu

2. Na podstawie danych z dzienniczka snu zweryfikuj plan leczenia

3. Ocen rozbieznosc pomiedzy czasem w lózku, a czasem snu

4. Przedstaw behawioralny model powstawania bezsennosci (wg 
Spielmana)

5. Przedstaw techniki redukcji czasu snu i kontroli bodzców

6. Zalec pacjentowi czas, który moze spedzac w lózku

7. Przedstaw sposoby jak radzic sobie z zaleceniami:

- Co robic do zaleconej pory polozenia sie do lózka?

- Co robic w razie przebudzenia w nocy?

8. Podsumuj i poprzez pytania weryfikujace sprawdz czy pacjent 
zrozumial co ma robic

9. Odpowiedz na pytania i watpliwosci pacjenta, ustal plan kolejnej 
sesji
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Sesja III – Dozowanie czasu snu, Higiena Snu (45 do 60 minut)

1. Ocen dzienniczek snu

2. Ocen wyniki terapii i wspólprace

3. Ustal czy zwiekszenie czasu w lózku jest wskazane

4. Omów higiene snu

5. Podsumuj i poprzez pytania weryfikujace sprawdz czy pacjent 
zrozumial co ma robic

6. Odpowiedz na pytania i watpliwosci pacjenta, ustal plan kolejnej 
sesji
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Sesja IV – Dozowanie czasu snu (30 do 60 minut)

1. Ocen dzienniczek snu

2. Ocen wyniki terapii i wspólprace

3. Ustal czy zwiekszenie czasu w lózku jest wskazane

4. Podsumuj i poprzez pytania weryfikujace sprawdz czy pacjent 
zrozumial co ma robic

5. Odpowiedz na pytania i watpliwosci pacjenta, ustal plan kolejnej 
sesji
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Sesja V – Dozowanie czasu snu (30 do 90 minut)

1. Ocen dzienniczek snu

2. Ocen wyniki terapii i wspólprace

3. Ustal czy zwiekszenie czasu w lózku jest wskazane

4. Ocen negatywne przekonania zwiazane ze snem, rozpocznij 
restrukturyzacje

5. Podsumuj i poprzez pytania weryfikujace sprawdz czy pacjent 
zrozumial co ma robic

6. Odpowiedz na pytania i watpliwosci pacjenta, ustal plan kolejnej 
sesji
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Sesja VI – Dozowanie czasu snu (30 do 90 minut)

1. Ocen dzienniczek snu

2. Ocen wyniki terapii i wspólprace

3. Kontynuuj restrukturyzacje negatywnych przekonan zwiazanych 
ze snem

4. Ustal czy zwiekszenie czasu w lózku jest wskazane

5. Podsumuj i poprzez pytania weryfikujace sprawdz czy pacjent 
zrozumial co ma robic

6. Odpowiedz na pytania i watpliwosci pacjenta, ustal plan kolejnej 
sesji
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Sesja VII – Dozowanie czasu snu (30 do 90 minut)

1. Ocen dzienniczek snu

2. Ocen wyniki terapii

3. Kontynuuj restrukturyzacje negatywnych przekonan zwiazanych 
ze snem

4. Ustal czy zwiekszenie czasu w lózku jest wskazane

5. Podsumuj i poprzez pytania weryfikujace sprawdz czy pacjent 
zrozumial co ma robic

6. Odpowiedz na pytania i watpliwosci pacjenta, ustal plan kolejnej 
sesji
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Sesja VIII – Dozowanie czasu snu (30 do 90 minut)

1. Ocen dzienniczek snu

2. Ocen wyniki terapii (powtórz skale wstepne)

3. Omów zapobieganie nawrotom bezsennosci
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Przykazania dla zapobiegania nawrotom bezsennosci

1. Dwa przykazania sa „swiete” i musza byc bezwzglednie 
przestrzegane

I. Nigdy nie zostawaj w lózku gdy sie obudzisz przez dluzej niz
15 minut (nigdy nawet krótko, gdy jestes zmartwiony, 
sfrustrowany albo po prostu rozbudzony)

II. Nigdy nie nadrabiaj straconej nocy (nie chodz spac
wczesniej, nie przedluzaj rano czasu w lózku, nie rób 
drzemek w ciagu dnia)

Powtarzaj sobie jak mantre:

Jesli nie tej nocy – to nocy kolejnej (co oznacza – moge spac zle 
tej nocy, bo dzieki temu jutro moje szanse na dobry, gleboki 
sen sa wieksze)

12

Typowe problemy podczas CBT bezsennosci

1. Opóznienie leczenia - „Dlaczego nie mozemy zaczac leczenia od razu?”

2. Brak akceptacji sposobu leczenia -„Juz bylam leczona behawioralnie i 
stosuj e higiene snu, to nic nie pomaga”

3. Dzienniczek snu - „Mam trudnosci w wypelnianiu dzienniczka snu?”, 
„Zapominam o tym, aby wypelnic dzienniczek snu?”, „Dlaczego musze
wypelniac dzienniczek snu?”, 

4. Badania diagnostyczne - „Czy nie powinnismy wykonac badan
specjalistycznych, aby zobaczyc dlaczego nie moge spac?”

5. Leki nasenne - „Boj e sieodstawic leki nasenne, czy mozemy to zrobic
po terapii?”, „Próbowalam, ale nie jestem wstanie nie brac leków 
nasennych?”

6. Redukcja czasu snu, kontrola bodzców - „Jesli nie zasne/ wyspiesie, 
jak bede funkcjonowala w ciagu dnia?”, „Dlaczego nie moge lezec w 
lózku i czekac na sen?”, Dlaczego nie moge polozyc sie do lózka i 
odpoczac w ciagu dnia”, „Nie ma mozliwosci abym nie polozyl sie do 
lózka az do tej godziny”


