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Czy z medycznego punktu widzenia
istnieje coś takiego jak przesilenie
wiosenne?
– Nie ma wyodrębnionej jednostki

chorobowej pod nazwą „przesilenie
wiosenne”. Istnieje jednak pewien
zespół objawów, z którymi pacjenci
zgłaszają się do gabinetu w okresie
późnej zimy i początku wiosny, które
potocznie nazywamy przesileniem
wiosennym.

Jakie są główne objawy takiego
przesilenia?
– Głównym objawem jest bardzo

ogólnie określane złe samopoczucie.
Pacjenci skarżą się na zmęczenie,
osłabienie, znużenie, zaburzenia
koncentracji, senność, brak chęci do
działania, ale także zwiększoną po-
budliwość, nerwowość. Te objawy
występują bardzo często w przypad-
ku wielu chorób, dlatego stwierdze-
nie, że to tylko przesilenie wiosenne,
wymaga ostrożności, a czasami do-
datkowych badań.

Kto najczęściej udaje się po poradę
do specjalisty z takimi dolegliwo-
ściami?
– Wbrew temu, co można by są-

dzić, częściej z tym problemem w
gabinecie pojawiają się ludzie mło-
dzi i w średnim wieku. Być może jest
to związane z tym, że osoby starsze
powyższe objawy składają na karb
wieku i nie przykładają wagi do
tego, czy dolegliwości te nasilają się
na przedwiośniu, czy nie. Prawdopo-
dobnie też bardziej przeszkadzają
one w codziennym funkcjonowaniu
osobom młodym, które są nastawio-
ne na wysoką aktywność przez cały
rok. Tymczasem musimy pamiętać,
że jesteśmy częścią przyrody i tak
jak ona podlegamy pewnym pra-
wom, rytmom i cyklom.

Czy można powiedzieć, że jest to
problem związany z trybem życia
współczesnego człowieka?
– Dawniej ludzie żyli zgodnie z

rytmem kalendarza. Był czas inten-

sywnej pracy wiosną i latem oraz
czas wytchnienia, zwolnienia tempa
pracy jesienią i zimą. Teraz ulega to
zatarciu. Chcemy być aktywni i
efektywni tak samo przez cały rok. 
I tu pojawia się problem, bo jesienią
zaczyna brakować słońca, robi się
zimno. Przyroda spowalnia, zapada
w zimowy sen, a my nie. Mamy
światło, żeby pracować, jak jest
ciemno, centralne ogrzewanie – by
było ciepło, i wymagamy od siebie
wciąż tyle samo. Mimo to nasz or-
ganizm domaga się zwolnienia, czu-
jemy się bardziej senni, niechętnie
rano wstajemy, mniej się ruszamy.
Chętnie sięgamy po pokarmy wyso-
koenergetyczne, bo tak czynią też
zwierzęta, by przetrwać trudny zi-
mowy czas. To wszystko powoduje,
że zanim nadejdzie upragniona
wiosna, czujemy się ociężali, zmę-
czeni, senni.
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