
Za bu rze nia snu są pro ble mem,
ma ją cym swo je od zwier cie dle nie we
wszyst kich aspek tach ży cia, sta no wią
je den z naj pow szech niej szych pro -
ble mów zdro wot nych współ cze sne go
świa ta. Mo gą być spo wo do wa ne cho -
ro ba mi, ale też efek tem nie pra wi dło -
we go sty lu ży cia, nie roz ła do wa nych
dystres ów, złe go spo so bu ży wie nia,
bra ku ru chu. Pro ble my ze snem ro dzą
z ko lei wie le in nych scho rzeń. Je śli
bez sen ność utrzy mu je się po nad trzy
ty go dnie, mo że być ob ja wem ja kiejś
po waż niej szej cho ro by.

Sen jest jed nym z pod sta wo wych za -
cho wań czło wie ka, sta nem fi zjo lo gicz -
nym, cha rak te ry zu ją cym się istot ny mi
zmia na mi ak tyw no ści mó zgo wej oraz od -
wra cal ną utra tą świa do mo ści, zdol no ści
kry ty cy zmu i roz róż nia nia, któ re ce chu ją
stan czu wa nia. Czło wiek oko ło 30% ca -
łe go ży cia spę dza śpiąc. Na tu ral na po -
trze ba snu jest in dy wi du al nie zróż ni co -
wa na, w za leż no ści od wie ku, try bu ży -
cia, sta nu zdro wia a na wet po ry ro ku.
W mia rę doj rze wa nia ośrod ko we go ukła -
du ner wo we go okres czu wa nia wy dłu ża
się a czas snu skra ca. No wo ro dek po uro -
dze niu spę dza po nad dwie trze cie do by
na spa niu. W wie ku przed szkol nym
dziec ko po win no spać 12-14 go dzin
na do bę i od by wać po po łu dnio wą
drzem kę, lecz jej po trze ba za ni ka wraz
z pój ściem do szko ły. Wkra cza ono wte -
dy w do ro sły sys tem mo no fa zo wy, po le -
ga ją cy na spa niu w no cy i czu wa niu
w dzień [Pru siń ski, 2007; Skal ski, 2009;
Wich niak, 2007].

Po trze ba snu jest róż na w za leż no -
ści od oso by: zwy cza jo wy czas trwa nia
snu u osób do ro słych wa ha się od czte -
rech do je de na stu go dzin. Zna czą ca
więk szość po pu la cji (nie mal 90%) śpi
7-8 go dzin. Cykl spa nia i czu wa nia za -
le ży od we wnętrz ne go oko ło do bo we go
ze ga ra bio lo gicz ne go, któ ry w na tu ral -
ny spo sób jest na sta wio ny na 25-go -
dzin ny cykl, lecz z ła two ścią do sto so wu -
je się do cy klu 24-go dzin ne go. Jed nak że
do bro wol ne, sta łe je go za bu rza nie po -
cią ga za so bą okre ślo ne kon se kwen cje
(np. za bu rze nia snu i na stro ju, zmę cze -
nie, zmniej sze nie wy daj no ści w pra cy,
do le gli wo ści ukła du ser co wo -na czy nio -
we go). Nasz rytm bio lo gicz ny obej mu je
prze cięt nie 25 go dzin, dla te go or ga -
nizm do ma ga się póź niej sze go o go dzi -
nę uda nia na spo czy nek i póź niej sze go
wsta nia. Do da nie jed nej go dzi ny na je -
sie ni nie za kłó ca tak ryt mu bio lo gicz ne -
go, jak wio sen na utra ta jed nej go dzi ny. 

Ba da nia epi de mio lo gicz ne, do ty czą -
ce ja ko ści prze bie gu snu u do ro słych Po la -
ków, pro wa dzo ne w 2003 ro ku, w śro do -
wi skach miej skich i wiej skich, wy ka za ły,
że śred nia dłu gość snu noc ne go w dniach
pra cy wy no si ła 7 go dzin 22 mi nu ty. Za -
ob ser wo wa no, nie za leż nie od płci, wy -
raź ny wzrost dłu go ści snu do 8 go dzin 41
mi nut w dni wol ne. Wy dłu że nie snu w dni
wol ne od pra cy mo że świad czyć o wy -
rów naw czym cha rak te rze te go snu [Prac -
ka i wsp., 2003] i ozna cza, że w cią gu ty -
go dnia jest on z roz ma itych przy czyn
krót szy, i to nie ko niecz nie zgod nie z wła -
sny mi po trze ba mi.
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U lu dzi in dy wi du al ne pre fe ren cje
po ry snu i zwięk szo nej ak tyw no ści psy -
cho fi zycz nej sta no wią pod sta wę do wy -
od ręb nie nia od mien nych ty pów ak tyw -
no ści oko ło do bo wej, tak zwa nych chro -
no ty pów. Od oko ło sie dem dzie się ciu lat
wia do mo, że ist nie ją oso by, któ re ze
wzglę du na po rę za sy pia nia i bu dze nia
się okre śla ne ja ko „skow ron ki” lub „so -
wy”, cha rak te ry zu ją się od mien ny mi
po ra mi mak si mum tem pe ra tu ry cia ła,
a co wię cej – tak że po rą naj więk szej
ak tyw no ści fi zycz nej i umy sło wej. Ist nie -
je też za leż ność po mię dzy ty pem ak tyw -
no ści oko ło do bo wej (chro no ty pem)
a dłu go ścią i cy klem snu. Oso by mło de,
z chro no ty pem wie czor nym, mo gą mieć
trud no ści w ak tyw nym uczest nic twie
w za ję ciach ran nych i do świad czać ze -
spo łu eg zo gen ne go nie do bo ru snu [Za -
wil ska i wsp., 2008].

Prze ko na nie, że naj lep szy sen ma
miej sce przed pół no cą, nie jest zgod ne
z praw dą. Wy po czy nek, wy ni ka ją cy ze
snu, zu peł nie nie za le ży od po świę co nej
na nie go po ry dnia lub no cy [Skal -
ski, 2011]. Jed nak war to pa mię tać, że
w pierw szych go dzi nach sen jest naj głęb -
szy i od po czy nek naj peł niej szy. Licz ba ko -
niecz nych go dzin snu, jak już wspo mnia -
no, zmie nia się w za leż no ści od czło wie -
ka, nie któ rzy czer pią mak sy mal ną ko rzyść
z pierw szej lub z dwóch pierw szych go -
dzin snu, u nich prze bu dze nie za cho dzi
bar dzo szyb ko (pod czas gdy u więk szo ści
osób sta no wi dłu gi pro ces). Struk tu ra snu
osób krót ko i dłu go śpią cych jest róż na.
Sen kró cej śpią cych jest sku tecz niej szy,
z prze wa gą głę bo kie go snu wol no fa lo we -
go i snu pa ra dok sal ne go, a czas trwa nia
snu wol no fa lo we go jest krót szy.

Sen jest ab so lut nie nie zbęd ny
do ży cia, tak jak pi cie, je dze nie i od dy -
cha nie. Je śli czło wiek jest po zba wio ny
snu, po ja wia ją się bar dzo krót kie epi zo -
dy snu pod czas czu wa nia, a na stęp nie,

w nie któ rych mo men tach do by, chęć za -
śnię cia sta nie się do mi nu ją ca. Je śli stan
bra ku snu prze dłu ża się do kil ku dni,
mo że po ja wić się utra ta po czu cia rze -
czy wi sto ści i ma ja cze nie.

Sen speł nia ro lę re ge ne ru ją cą,
wzmac nia ją cą. Jest nie zbęd ny na przy -
kład dla wzro stu, po nie waż na po cząt ku
no cy, pod czas snu wol no fa lo we go, wy -
dzie la ny jest hor mon wzro stu. U do ro słych
ten sam hor mon po zwa la pod czas snu za -
po bie gać roz pa do wi tka nek, przy spie sza
pro ces go je nia się ran. We śnie na stę pu je
ogól ne prze stro je nie or ga ni zmu ze sta nu
po bu dze nia na wy po czy nek i re ge ne ra -
cję. Spa da tęt no i ci śnie nie krwi, zmniej -
sza się ak tyw ność ser ca oraz na pię cie
mię śnio we. Prze mia na ma te rii prze sta wia
się na in ne to ry: wą tro ba, uwol nio na
od ko niecz no ści mo bi li zo wa nia za so bów
ener ge tycz nych, oczysz cza or ga nizm
z tok syn. Spa da na to miast ak tyw ność na -
rzą dów tra wien nych w ce lu prze two rze nia
i przy swo je nia no wych za so bów ener gii. 

Wy róż nia my dwa sta dia snu:
• Non REM (NREM) – sen wol no fa lo wy,
• REM (R) – sta dium szyb kich ru chów ga -

łek ocznych, od po wie dzial ne za ma -
rze nia sen ne, cha rak te ry zu ją ce się:
skur cza mi mię śni, wzro sta mi i spad ka -
mi ci śnie nia krwi, zmia na mi czę sto ści
pra cy ser ca.

Fi zjo lo gicz ny sen czło wie ka, skła da -
ją cy się z czte rech sta diów (trzech snu
NREM oraz jed ne go sta dium R) ma cy -
klicz ną struk tu rę [Iber i wsp., 2007].
W każ dym cy klu snu, trwa ją cym oko -
ło 80-120 mi nut, po okre sie snu NREM
po ja wia się sen REM. Sen za czy na się
od snu płyt kie go. Po szcze gól ne czę ści cia -
ła roz luź nia ją się. W cza sie pra wi dło we -
go snu u do ro słych pe łen cykl snu po wta -
rza się 4- lub 5-krot nie, przy czym
w pierw szych 2–3 cy klach snu do mi nu je
sen głę bo ki, a w ko lej nych nad ra nem sen
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REM. Sen głę bo ki (wol no fa lo wy) od gry wa
naj waż niej szą ro lę w re ge ne ra cji or ga ni -
zmu w trak cie snu, a je go od po wied nia
ilość i ja kość de cy du je o ja ko ści snu i na -
szym sa mo po czu ciu po prze bu dze niu
(w tym śnie spę dza my ok. 10–20% snu).
Ru chy mię śni w trak cie snu są nor mal nym
zja wi skiem i nie za bu rza ją go. Stwier dzo -
no na wet, że mię śnie le piej od po czy wa ją,
je śli zmie nia się po zy cję kil ka ra zy pod -
czas ca łe go snu. Brak ru chu pod czas snu
mo że spo wo do wać ze sztyw nie nie mię śni
w mo men cie prze bu dze nia.

War to też pa mię tać, że z ra cji cy -
klicz ne go prze bie gu snu, co ok. 90–100
min na stę pu je spły ce nie, a nie rzad ko
i wy bu dze nie ze snu. Zwy kle ta ka prze -
rwa w cza sie snu trwa kil ka mi nut, po -
zwa la zmie nić po zy cję w łóż ku, za spo -
ko ić po trze by fi zjo lo gicz ne i nie za bu rza
prze bie gu sa me go snu [Skal ski, 2011].

Nie pra wi dło wo ści snu pro wa dzą
do dez or ga ni za cji funk cjo no wa nia in dy -
wi du al ne go i spo łecz ne go. Wśród ne ga -
tyw nych na stępstw za bu rzeń snu wy -
mie nia się mię dzy in ny mi: osła bie nie
ogól nej spraw no ści or ga ni zmu, zmniej -
sze nie efek tyw no ści na uki i pra cy,
wzrost czę sto ści wy pad ków. Z ra cji
wpły wu za bu rzeń snu na co dzien ne ży cie
i funk cjo no wa nie, moż na mó wić o ich
zna cze niu spo łecz nym i eko no micz nym
[Gra bow ski i Ja ki to wicz, 2006]. Nie pra -
wi dło wo ści snu wpły wa ją rów nież dłu -
go fa lo wo na zdro wie psy chicz ne i fi -
zycz ne, sta no wiąc czyn nik ry zy ka wie lu
cho rób prze wle kłych. 

De pry wa cja snu, nie za leż nie od cza -
su jej trwa nia, pro wa dzi do upo śle dze nia
ak tyw no ści ukła du im mu no lo gicz ne go
[Jur kow ski i Bo bek -Bil le wicz, 2004]. Mo że
to być przy czy ną wzmo żo ne go za pa da -
nia or ga ni zmu na in fek cje i sprzy jać roz -
wo jo wi cho rób no wo two ro wych. Wy ni ki
ba dań wska zu ją jed no znacz nie, że in fek -
cje bak te ryj ne i wi ru so we zmie nia ją prze -

bieg snu i od wrot nie – za bu rze nia snu
sprzy ja ją roz wo jo wi in fek cji [Bo bek -Bil le -
wicz i wsp., 2004]

Czas trwa nia snu, ale rów nież je go
ja kość ma ją istot ne znacz nie ja ko po ten -
cjal ne czyn ni ki ry zy ka za wa łu, tak jak
po wszech nie zna ne: pa le nie ty to niu, hi -
per li pi de mia, ob cią że nie ro dzin ne itd.
Za rów no bez sen ność, de pry wa cja snu,
jak i wy dłu żo ny do 9-ciu i wię cej go dzin,
a tak że in ne za bu rze nia snu, na przy -
kład ob tu ra cyj ny bez dech sen ny, mo gą
pro wa dzić do cho ro by nie do krwien nej
ser ca [Ja kusz ko wiak i Ja ki to wicz, 2005].
Płeć jest czyn ni kiem róż ni cu ją cym wy stę -
po wa nie za bu rzeń snu [Krup ka -Ma tusz -
czyk, 2008].

Za bu rze nia snu sta no wią ka te go rię
nie jed no rod ną, obej mu ją cą za rów no
izo lo wa ne ob ja wy, jak i ich ze spo ły
[No wic ki, 2002; Pru siń ski, 2007; Sze -
len ber ger, 2007; Wierz bic ka i Wich -
niak, 2010]. Ca łość za bu rzeń snu moż -
na ująć w pię ciu gru pach:

I. bez sen ność – in som nia,
II. nad mier na sen ność  – hi per som nia,
III. za bu rze nia ryt mu snu – dys som nia,
IV. dys funk cje przy sen ne – pa ra som nia,
V. nie do bór snu – hi po som nia 

Licz ne za bu rze nia snu wy ma ga ją
spe cy ficz ne go po dej ścia dia gno stycz ne -
go i le cze nia. Do ta kich scho rzeń za li -
cza my ze spół ob tu ra cyj ne go bez de chu
sen ne go, nar ko lep sję i ze spół nie spo koj -
nych nóg. W wie lu in nych za bu rze niach
snu, np. bez sen no ści, hi per som niach
i pa ra som niach pierw szym eta pem dia -
gno zo wa nia jest oce na ogól ne go sta nu
zdro wia i sta nu psy chicz ne go. Le cze nie
w wie lu przy pad kach spro wa dza się
do le cze nia scho rze nia pod sta wo we go
oraz sto so wa nia in ter wen cji be ha wio -
ral nych, wzmac nia ją cych dwa fi zjo lo -
gicz ne pro ce sy re gu lu ją ce sen [Wierz -
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bic ka i Wich niak, 2010]. Te ra pia za bu -
rzeń snu znacz nie po pra wia funk cjo no -
wa nie w cią gu dnia i ja kość ży cia, po -
zwa la na oszczęd no ści po wsta łe w wy -
ni ku re duk cji kosz tów le cze nia in nych
cho rób psy chicz nych i so ma tycz nych. 

Pol skie sta ty sty ki nie róż nią się istot nie
od za chod nio eu ro pej skich. No wic ki
(2002) stwier dził, że tyl ko 61% spo łe czeń -
stwa nie mia ła ni gdy pro ble mów ze snem
(ryc. 1). 

Kil ka lat póź niej, w 2008 r. In sty tut
Ba daw czy SMG/KRC na zle ce nie La ma
Gold prze pro wa dził ba da nie na re pre -
zen ta tyw nej pró bie Po la ków. Po ło wa
osób po 30. ro ku ży cia mia ła pro ble my
ze snem, ale tyl ko co dzie sią ty uwa żał, że
sen wpły wa na zdro wie, co po twier dzi ło
ni ską świa do mość spo łe czeń stwa na te -
mat zdro wot nej ro li snu. Z kło po ta mi ze
snem Po la cy wal czą far ma ko lo gicz nie
– aż co pią ty ba da ny przy naj mniej raz
w mie sią cu ko rzy sta ze środ ków pa ra far -
ma ceu tycz nych i le ków uła twia ją cych za -
sy pia nie [http://por tal wie dzy.onet.pl/
1735934,10486, in fo. html].

Bez sen no ścią na zy wa my su biek -
tyw ną do le gli wość po le ga ją cą na nie za -
do wa la ją cej ilo ści i/lub ja ko ści snu,
z to wa rzy szą cym gor szym funk cjo no -
wa niem za dnia. Jest trze cią co do czę -

sto ści skar gą, zgła sza ną le ka rzo wi
opie ki pod sta wo wej, po bó lach gło wy
i do le gli wo ściach żo łąd ko wo -je li to wych.
Wy stę po wa nie bez sen no ści jest znacz -
ne, w Pol sce pro blem ten do ty ka ok. 24
% spo łe czeń stwa [Sze len ber ger, 2007].

Bez sen ność dzie li my ze wzglę du
na czas trwa nia [Wich niak, 2007]:

1. Bez sen ność przy god na 
– do kil ku dni 
~50% pa cjen tów

2. Bez sen ność krót ko trwa ła 
– do 3 ty go dni 
~50% pa cjen tów

3. Bez sen ność prze wle kła 
– po wy żej 1 mie sią ca 
(90% pa cjen tów zgła sza ją cych 
się do le ka rza spe cja li sty)
~50% pa cjen tów 

Ist nie je wie le czyn ni ków, któ re
sprzy ja ją po wsta wa niu bez sen no ści
(tab. 1). Są wśród nich czyn ni ki, od nas
nie za leż ne, na któ re nie ma my wpły wu
(głów nie w gru pie czyn ni ków pre dys -
po nu ją cych), ale jest też wie le czyn ni -
ków od nas za leż nych, zwią za nych
z nie pra wi dło wym sty lem ży cia, a tak -
że hi gie ną snu. Ty mi czyn ni ka mi mo -
że my ste ro wać.
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wg No wic ki, 2002
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Przed roz po czę ciem le cze nia ko niecz -
ne jest zdia gno zo wa nie przy czy ny za bu -
rzeń snu. Le cze nie bez sen no ści pier wot nej
po win no obej mo wać me to dy nie far ma ko -
lo gicz ne, jak kon tro la bodź ców i/lub
ogra ni cze nie snu, oraz le cze nie far ma ko -
lo gicz ne środ ka mi na sen ny mi. W każ dym
przy pad ku le cze nie po win no być zin dy -
wi du ali zo wa ne i do sto so wa ne do po -
trzeb cho re go [Sze len ber ger, 2006]. Le ki
na sen ne po ma ga ją w za śnię ciu, ale jed -
no cze śnie spra wia ją, że sen sta je się gor -
szy ja ko ścio wo. Oprócz te go moż na

uza leż nić się od ich sto so wa nia. Utrwa la -
nie się bez sen no ści jest czę sto opi sy wa ne
w ka te go riach me cha ni zmu „błęd ne go
ko ła”, w któ rym wza jem nie od dzia łu ją
na sie bie ta kie czyn ni ki, jak: nad mier ne
wzbu dze nie, nie pra wi dło we na wy ki do ty -
czą ce snu, nie re gu lar ny rytm sen–czu wa -
nie oraz błęd ne prze ko na nia na te mat
snu i bez sen no ści. Prze rwa nie te go ko ła
wy ma ga in ter wen cji po za far ma ko lo gicz -
nych [Wierz bic ka i Wich niak, 2010].

Me tod nie far ma ko lo gicz ne go le -
cze nia bez sen no ści jest wie le (tab. 2).

Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia, R. XI – 2011 145

Ta be la 1. Czyn ni ki pre dys po nu ją ce, wy wo łu ją ce i utrwa la ją ce bez sen ność 
– trój czyn ni ko wy mo del po wsta wa nia bez sen no ści 

wg Wich niak i wsp., 2008

Ta be la 2. Tech ni ki po znaw czo -be ha wio ral ne sto so wa ne w le cze niu bez sen no ści

wg Wich niak i wsp., 2008

Techniki behawioralne Techniki poznawcze

• Technika redukcji czasu snu

• Technika kontroli bodźców

• Higiena snu

• Treningi relaksacyjne

• Bopfeedbacl

• Techniki restrukturyzacji poznawczej, np.

dekatastrofizacji

• Technika zatrzymania myśli 

• Technika uruchomiania wyobrażni 

• Technika myślenia paradoksalnego

Czynniki predysponujące Czynniki wywołujące Czynniki utrwalające

• Czynniki genetyczne:
obecność bezsenności lub
zaburzeń psychicznych 
w rodzinie

• Nadmierne wzbudzenie
fizjologiczne (hyperarousal)

• Płeć żeńska
• Osobowość o cechach

powodujących zwiększą
skłonność do martwienia się
lub rozpamiętywania

• Wiek 
• Zła higiena snu

• Czynniki stresowe: problemy
rodzinne, zawodowe,
finansowe, szkolne

• Nagła zmiana trybu życia:
przeprowadzka, przejście
na emeryturę

• Choroby somatyczne
• Choroby i zaburzenia

psychiczne
• Praca zmianowa
• Szkodliwe używanie

substancji psychoaktywnych
• Zła higiena snu

• Nadmiernie długi czas
spędzany w łóżku

• Dosypianie poranne
• Ograniczenie aktywności

fizycznej, oszczędzający
tryb życia

• Przenoszenie aktywności
niezwiązanej ze snem do
sypialni  

• Zła higiena snu
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Bar dzo po moc ne mo gą być pro ste za -
bie gi, zwią za ne ze zmia ną sty lu ży cia.
Waż nym, choć naj czę ściej za nie dby wa -
nym, ob sza rem jest hi gie na na sze go
snu, wie le osób jed nak ją lek ce wa ży,
uwa ża jąc, że na każ dą cho ro bę, tak że
bez sen ność, wy na le zio no sku tecz ne pre -
pa ra ty far ma ceu tycz ne. 

Te ra pia be ha wio ral na ma na ce lu
za rów no przy swa ja nie no wych, wła ści -
wych za cho wań, jak i usu wa nie za cho -
wań nie ko rzyst nych, utrwa lo nych. Tech -
ni ki po znaw cze ma ją wpły nąć na zmia -
nę nie wła ści wych prze ko nań i po staw
cho re go, zwią za nych ze snem [Ja sie -
wicz i Wroń ski, 2008]. 

Do uzna nych tech nik na le ży m.in.
edu ka cja w za kre sie hi gie ny snu i za -
cho wań zdro wot nych. Na styl ży cia
i hi gie nę snu skła da się wie le ele men -
tów. Ko rzyst nie na sen dzia ła wszyst -
ko, co przy czy nia się do psy chicz ne go
od prę że nia or ga ni zmu. W po cząt ko -
wej fa zie le cze nia bez sen no ści te ra pię
be ha wio ral no -po znaw czą i le cze nie
far ma ko lo gicz ne moż na sto so wać łącz -
nie, wy ni ki bo wiem te ra pii kom bi no wa -
nej są lep sze niż wy ni ki le cze nia wy -
łącz nie far ma ko lo gicz ne go lub wy łącz -
nie te ra pii be ha wio ral no -po znaw czej
[Sze len ber ger, 2006].

Czło wiek po wi nien po stę po wać
w okre ślo ny spo sób, aby osią gnąć po -
wsta nie od ru chu, w któ rym po ło że nie
się do łóż ka bę dzie bodź cem ini cju ją -
cym za sy pia nie. Przy uda wa niu się
na spo czy nek na le ży prze strze gać pew -
ne go ry tu ału. Po le ga on głów nie na wy -
ko ny wa niu ze spo łu czyn no ści przy go to -
wu ją cych do snu, po wta rza nych re gu -
lar nie co wie czór. Uła twia to za śnię cie
na za sa dzie wy two rzo ne go od ru chu
wa run ko we go, prócz te go zaj mu je nie -
co cza su, w któ rym na stę pu je stop nio we
wy tłu mie nie na pięć, wy wo ła nych wra -
że nia mi prze ży te go dnia.

Za sa dy do bre go snu

1. Waż ne jest pro wa dze nie ure gu lo wa -
ne go try bu ży cia. Uda wa nie się
na spo czy nek i wsta wa nie z łóż ka
o usta lo nych go dzi nach za pro gra -
mo wu je or ga nizm na lep sze za sy pia -
nie, ni gdy jed nak nie na le ży „spać
na si łę”, waż ne by po ło żyć się
do łóż ka tyl ko wte dy, kie dy czu je my
sen ność. Bu dzik po wi nien być na sta -
wio ny za wsze na tę sa mą go dzi nę.
Nie za leż nie od te go, ile trwa sen
noc ny, na le ży wsta wać o tej sa mej
po rze, na wet je śli mia ło się złą noc
lub po ło ży ło się spać póź no. Na le ży
prze by wać w łóż ku tyl ko ty le cza su,
ile trwa sen noc ny (ale nie kró cej
niż 4,5 go dzi ny). Po prze bu dze niu
nie po win ni śmy dłu go le żeć w łóż ku
[Pru siń ski, 2007].

2. Wię cej ru chu na świe żym po wie trzu!
– Re gu lar ny, nie zbyt in ten syw ny wy si -
łek fi zycz ny, ta ki jak pły wa nie czy spa -
cer, mo że zła go dzić co dzien ne na pię -
cia i stre sy, lecz nie po wi nien być po -
dej mo wa ny bez po śred nio przed pój -
ściem do łóż ka, bo moż na mieć trud no -
ści z za śnię ciem. Ak tyw ność fi zycz ną
po win ni śmy po dej mo wać w go dzi nach
póź no po po łu dnio wych lub wcze sno -
wie czor nych. Na go dzi nę przed snem
war to zro bić kil ka ćwi czeń od de cho -
wych [Hau ri, 1999].

3. Na le ży wy eli mi no wać łub ogra ni -
czyć przyj mo wa nie sub stan cji sty -
mu lu ją cych, ta kich jak te ina w her ba -
cie czy ko fe ina w ka wie – szcze gól nie
w go dzi nach wie czor nych. Prze szka -
dza ją one w za sy pia niu i po zba wia -
ją nas głę bo kie go snu. Ko fe inę za -
wie ra ją też na po je ga zo wa ne, a na -
wet cze ko la da [Ca ta la no, 2001].

4. Nie po win no się kłaść spać z zu peł -
nie pu stym żo łąd kiem, ale też nie
prze ja dać się przed snem, ko la cję jeść
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po wo li. Stan od prę że nia umy sło we go
naj ła twiej uzy sku je się wte dy, gdy spo -
ży ło się lek ki po si łek. Nie na le ży
przed snem pić zbyt du żo pły nów,
gdyż mo że to wy wo łać par cie na pę -
cherz w środ ku no cy [We iss, 2006].

5. Pa la cze po trze bu ją wię cej cza su, że -
by za snąć, czę ściej się bu dzą, do -
świad cza jąc bra ku cią gło ści snu.

6. Re laks przed pój ściem spać. Mo że go
za pew nić cie pły prysz nic, cie pła, ale
nie go rą ca ką piel, wy ci sze nie przy ulu -
bio nej spo koj nej mu zy ce, me dy ta cje,
mo dli twy, prak ty ko wa nie np. jo gi
– wszyst ko to przy no si od prę że nie dla
cia ła i uko je nie dla umy słu. Na le ży
kłaść się do łóż ka, gdy się jest zmę czo -
nym, ale nie zde ner wo wa nym czy na -
pię tym. Li cze nie ba ra nów, wbrew obie -
go wej opi nii, nie po ma ga w za śnię ciu,
nie wy ci sza bo wiem, ale sty mu lu je
mózg do pra cy [Ca ta la no, 2001].

7. Prze strze ga nie re ży mu uła twia ją ce go
ko ja rze nie sy pial ni i łóż ka wy łącz nie
ze snem, dla te go w łóż ku nie na le ży
czy tać, jeść i oglą dać te le wi zji [Skal -
ski, 2011]. At mos fe rze wy po czyn ku
w sy pial ni nie sprzy ja kom pu ter czy in -
ne urzą dze nia słu żą ce do pra cy. War -
to je usu nąć z te go po miesz cze nia
– nad miar elek tro ni ki wy wo łu je nie ko -
rzyst ną jo ni za cję po wie trza, a w miej -
scu re lak su nie po win ny znaj do wać się
przed mio ty ko ja rzą ce się jed no znacz -
nie z za ję cia mi za wo do wy mi. 

8. War to wcze śniej spo rzą dzić so bie li -
stę naj waż niej szych za dań i spraw
do za ła twie nia cze ka ją cych na nas
na stęp ne go dnia, aby od cią żyć umysł
od my śle nia o kło po tach przed za -
śnię ciem.

9. Na le ży usu nąć ze ga rek z za się gu
wzro ku w sy pial ni. Je śli po po ło że niu
się do łóż ka nie mo że my za snąć
w cią gu oko ło 10 mi nut (orien ta cyj nie,
bez pa trze nia na ze ga rek), po win ni -

śmy wstać, wyjść do in ne go po miesz -
cze nia, za jąć się czymś ma ło ab sor bu -
ją cym i wró cić do pie ro wte dy, gdy po -
czu je my się sen ni [Hau ri, 1999]. 

10. Je śli ma się kło po ty z za sy pia niem,
na le ży po wstrzy mać się od drze -
mek w cią gu dnia, je śli jed nak nie
jest to moż li we, drzem ka po win na
się od by wać za wsze o tej sa mej po -
rze i trwać kró cej niż go dzi nę, naj -
le piej 20-40 min [Skal ski, 2011]. 

11. Nie któ re oso by są prze ko na ne, że
al ko hol uspo ka ja, a tym sa mym uła -
twia za sy pia nie. Cho ciaż da je szyb -
ki efekt sen no ści, tru nek ten, nie za -
leż nie od skon su mo wa nej ilo ści, nie
tyl ko za kłó ca sen, lecz tak że wy wo -
łu je za bu rze nia od dy cha nia. Sen
jest wte dy gor szej ja ko ści i ra no je -
ste śmy nie wy spa ni [Ca ta la no, 2001]. 

Pra wi dło we wa run ki snu

Sy pial nia, prze zna czo na do od po -
czyn ku i snu, mu si być od po wied nio
urzą dzo na. Nie mo że w niej być ani
za go rą co, ani za zim no; po win no być
w niej tak ci cho i ciem no, na ile jest to
moż li we. By zdro wo spać, na le ży za -
dbać o wy god ne łóż ko, do sto so wa ne
do bu do wy cia ła [Ca ta la no, 2001].
Waż ne są pa ra me try ma te ra ca, na któ -
rym śpi my. Naj ko rzyst niej szy jest śred -
nio twar dy, rów ny ma te rac. Trud no
o głę bo ki, spo koj ny sen na łóż ku, któ re
jest zbyt mięk kie, zbyt twar de, za ma łe
al bo bar dzo sta re. Je śli śpi my z part ne -
rem, łóż ko po win no być na ty le du że,
aby obie oso by mo gły się w nim swo -
bod nie po ru szać, bez prze szka dza nia
so bie na wza jem (pod czas snu czło wiek
zmie nia uło że nie swo je go cia ła prze -
cięt nie 60 do 70 ra zy w cią gu no cy).
Funk cjo nal na trwa łość ma te ra ca róż ni
się w za leż no ści od je go ja ko ści, czę sto -
tli wo ści ko rzy sta nia z nie go, od por no ści
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na zu ży wa nie się (cięż sza oso ba bę dzie
zu ży wać ma te rac szyb ciej niż oso ba
lżej sza, mał żeń stwo – szyb ciej niż oso -
ba po je dyn cza). Ge ne ral nie uwa ża się,
że na wet do brej ja ko ści ma te rac, po 10.
la tach użyt ko wa nia, nie bę dzie za pew -
niał pra wi dło we go wspar cia i ta kie go
kom for tu jak ma te rac no wy.

Za rów no w no cy, a zwłasz cza
w dzień naj le piej śpi się, gdy po kój jest
ciem ny. Na le ży więc za opa trzyć okno
w jak naj mniej prze pusz cza ją ce świa tło
za sło ny lub ża lu zje. 

Na gły, gło śny ha łas prze ry wa sen.
Cią gła emi sja ni skich dźwię ków dzia ła
ko ją co i po ma ga w wy ci sze niu in nych
dźwię ków. Nie któ rzy lu dzie uży wa ją spe -
cjal nych ka set z „bia łym dźwię kiem”, po -
ma ga ją cym im szyb ciej za snąć al bo
z mu zy ką re lak sa cyj ną. Je śli prze szka -
dza ją ha ła sy do cho dzą ce z ze wnątrz al -
bo np. chra pa nie part ne ra, moż na sko -
rzy stać ze spe cjal nych sto pe rów. War to
jed nak pa mię tać, że moż na ich uży wać
tyl ko od cza su do cza su, sys te ma tycz ne
bo wiem sto so wa nie ta kich za ty czek
zwięk sza ry zy ko in fek cji ucha i wraż li -
wość na ha ła sy.

Ide al na tem pe ra tu ra do spa nia wy -
no si ok. 18°C. Po kój, w któ rym jest
za zim no, zbyt dusz no lub sta le są prze -
cią gi – mo że za kłó cać sen [Skal -
ski, 2009]. Spa nie w zbyt na grza nym po -
ko ju nie sprzy ja wy po czyn ko wi – po ci my
się oraz bu dzi my zmę cze ni, osła bie ni.
Dla te go, naj le piej utrzy my wać tem pe ra tu -
rę niż szą niż ok. 20-21°C. Zi mą, na noc
moż na ob ni żyć tem pe ra tu rę w sy pial ni,
przy krę ca jąc ka lo ry fe ry. Ko niecz ne jest
wie trze nie po ko ju przed snem i spa nie
przy uchy lo nym oknie lub wy wietrz ni ku.

Do brze do bra na po ściel za pew ni
kom fort noc ne go wy po czyn ku, po win na
być ona lżej sza w le cie, a cie plej sza
w zi mie, ale za wsze od po wied nio czę -
sto zmie nia na.

Wy dzie la nie pa ry wod nej ze skó ry
i błon ślu zo wych ja my ust nej i ukła du od -
de cho we go jest pro ce sem cią głym. Pod -
sta wo wa, nie wy czu wal na utra ta wo dy
wy no si oko ło 50 ml/go dzi nę, tzn. oko -
ło 1200 ml/do bę [Twy cross, 2004].
W cią gu no cy do ro sły czło wiek mo że
wy dzie lić na wet do 0,5 li tra po tu, dla te -
go po kil ku no cach po ściel mo że być
prze siąk nię ta nie przy jem nym za pa chem. 

Po kro wiec ma te ra ca mu si być też
czę sto pra ny, on sam zaś od ku rza ny
i wie trzo ny. Cie pło, ciem ność i wil goć
sta no wią ide al ne wa run ki dla roz wo ju
roz to czy i róż nych drob no ustro jów. Nie -
wi docz ne go łym okiem (i w su mie nie -
zbyt groź ne dla więk szo ści z nas) roz to -
cza, są jed ną z przy czyn po gar sza nia
się w no cy sa mo po czu cia ast ma ty ków.
Oso by cier pią ce na ast mę po win ny ku -
pić spe cjal ne na kry cia, bę dą ce ba rie rą
izo lu ją cą od roz to czy; jed no cze śnie za -
le ca się sto so wa nie na rzut na łóż ka
i pra nie ich re gu lar nie, aby chro nić łóż -
ko przed bru dem.

Za sad ni czym za da niem po dusz ki
jest pod par cie krę go słu pa na od cin ku
szyj nym. Gdy jest ona od po wied nio do -
bra na, spra wia, że krę go słup na ca łej li -
nii two rzy li nię pro stą, dzię ki te mu uni ka -
my na pięć mię śni i po ran ne go bó lu kar -
ku. Po dusz ka er go no micz na (ana to micz -
na, or to pe dycz na) za pew ni mię śniom
szyi i ra mion cał ko wi ty re laks, a tym sa -
mym po pra wi ja kość snu. Wy bie ra jąc ta -
ką po dusz kę, trze ba zwró cić uwa gę
na jej wy so kość, a tak że ma te riał, z któ -
re go jest wy ko na na. Koł dry, po dob nie
jak po dusz ki, ma ją róż ne ro dza je wy peł -
nień. Wy so ko wy spe cja li zo wa ne two -
rzy wa sztucz ne obec nie ucho dzą za lep -
sze wsa dy niż na tu ral ny puch, po nie -
waż nie uczu la ją. Struk tu ra sztucz nych
włó kien po wo du je, że wy pro du ko wa na
z nich po ściel jest bar dzo lek ka i cie pła,
a jed no cze śnie prze pusz cza po wie trze,
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co spra wia, że w chłod ne no ce jest
pod nią cie pło, w go rą ce zaś – chłod no.
Naj waż niej szą za le tą po ście li z two rzyw
sztucz nych jest jed nak fakt, że za zwy czaj
moż na ją prać w pral ce (bez ry zy ka utra -
ty wła ści wo ści) – dzię ki cze mu nie ła two
sta je się ona sie dli skiem roz to czy.

Dla tych, któ rzy nie są prze ko na ni
do two rzyw sztucz nych, od po wied nia
bę dzie po ściel z weł nia ne go ru na
– bar dzo cie pła i „od dy cha ją ca”. La tem
ta ką koł drę moż na za stą pić ba weł nia -
nym lub weł nia nym ple dem.

Istot ną rze czą jest rów nież do bór
od po wied nie go po wle cze nia. Bie li znę
po ście lo wą (czy li po szwy na po dusz ki
i koł dry, a tak że prze ście ra dło) zwy kle
do bie ra my ko lo ry stycz nie do wy stro ju

sy pial ni. Po szwy i po szew ki bez względ -
nie po win ny być wy ko na ne z na tu ral -
nych włó kien – ba weł ny, lnu, je dwa biu.
Le piej uni kać sztucz nych włó kien, bo nie
wchła nia ją po tu i nie grze ją.

Po ściel i po wie trze w sy pial ni po -
win no mi ło pach nieć. Aro mat la wen dy,
kwia tu li mon ki, czy ró ży ma dzia ła nie
re lak su ją ce, od prę ża i za pew nia przy -
jem ny na strój.

Mu si my pa mię tać, że jed na czy dwie
nie prze spa ne no ce to jesz cze nie tra ge -
dia. Po le ki – na wet zio ło we czy mod ną
ostat nio me la to ni nę – się gaj my w osta -
tecz no ści i tyl ko po kon sul ta cji ze spe cja -
li stą. Stwo rze nie wła ści wych wa run ków
hi gie nicz nych do spa nia w istot ny spo sób
wpły nie na ja kość na sze go snu. 
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