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zespół stresu pourazowego (ang. posttraumatic stress disorder, PTSD) jest zespołem specyficznych symptomów, które 
mogą pojawić się u ludzi po przeżyciu ekstremalnego, traumatycznego zdarzenia. 

Zdarzenie traumatyczne (uraz) wiąże się z zagrożeniem życia lub fizycznej integralności własnej osoby lub też innych 
osób. Uraz wywołuje reakcję intensywnego strachu, poczucia bezradności bądź koszmaru. Człowiek może doświadczyć 
takiego urazu bezpośrednio, ale może też być jego świadkiem.  

Prowadzone w ostatnich latach badania wykazują, że większość ludzi (nawet do 90%) przeżyło lub było świadkiem 
traumatycznego zdarzenia. Przykłady takich zdarzeń to groźne dla życia wypadki różnego typu, klęski żywiołowe, 
katastrofy techniczne, terroryzm, działania wojenne, przemoc fizyczna i seksualna, uwięzienie w obozie koncentracyjnym, 
ale także nagła, niespodziewana śmierć bliskiej osoby z przyczyn naturalnych oraz diagnoza choroby zagrażającej życiu. 

Kryteria diagnostyczne zespołu stresu pourazowego, poza wystąpieniem urazu, obejmują trzy główne grupy symptomów:  

utrzymujące się odtwarzanie traumy - jakby ponowne jej doświadczanie (na przykład częste myśli, wspomnienia, 
obrazy dotyczące zdarzenia, które pojawiają się niezależnie od woli; koszmary senne albo flashbacki - nagłe poczucie, 
jakby zdarzenie miało miejsce na nowo), 

utrzymujące się unikanie sytuacji, miejsc, ludzi, itp., które kojarzą się z traumą albo też poczucie odcięcia, 
oderwania od emocji związanych z tym, co przypomina uraz (na przykład niezdolność do płaczu lub przeżywania różnych 
uczuć), 

utrzymujące się objawy psychofizjologicznego pobudzenia (na przykład problemy ze snem, rozdrażnienie, 
wybuchy gniewu, trudności z koncentracją uwagi). 

Aby można było rozpoznać u kogoś zespół stresu pourazowego, powyższe objawy muszą się utrzymywać przez co 
najmniej miesiąc od czasu przeżycia urazu i powodować znaczące trudności w życiu społecznym i zawodowym. 

Rozpowszechnienie zespołu stresu pourazowego 

Wyniki badań prowadzonych w ciągu dwu ostatnich dekad w dużych próbach populacji ogólnej w Stanach Zjednoczonych 
wykazują, że rozpowszechnienie zespołu stresu pourazowego można ocenić na około 10%. Jak się okazuje, jest to jedno 
z najczęstszych zaburzeń psychiatrycznych. Jak pokazują wyniki badań, ze szczególnie wysokim ryzykiem wystąpienia 
zespołu stresu pourazowego związane są pewne rodzaje urazów. Do urazów tych zaliczają się dotkliwe pobicia, gwałty, 
eksplozje i gwałtowne wypadki, takie jak katastrofa samolotu. Ponadto ustalono, że szczególnie zagrożone wystąpieniem 
tego zaburzenia są zwłaszcza kobiety, a także wszystkie osoby, które przeżyły uraz we wczesnym dzieciństwie. Badania 
wykazują także, że u wielu osób, które przeżyły ekstremalny uraz, objawy zespołu stresu pourazowego utrzymują się 
dłużej niż rok, ale dla części staje się on problemem chronicznym. 

Cechy charakterystycne zespołu stresu pourazowego 

Jak może czuć się osoba cierpiąca na zespół stresu pourazowego? 

U osób cierpiących na zespół stresu pourazowego obserwuje się częste zmiany nastroju. Dominujące uczucia, które takie 
osoby przeżywają, to najczęściej lęk, złość, wstyd, poczucie winy, poczucie izolacji od otoczenia i osamotnienia. Osoby 
cierpiące na ten problem często mają poczucie, że życie jest bez sensu. Nierzadko współwystępuje u nich depresja, 
również głęboka. Bardzo często odczuwają również silny lęk, wewnętrzne napięcie i rozdrażnienie. Mogą ponadto 
doświadczać trudności w wyrażaniu przeżywanych emocji. 

Osoba z zespołem stresu pourazowego może nadmiernie zajmować się myśleniem o urazie, który przeżyła, albo wręcz 
przeciwnie - unikać w ogóle myślenia o nim i jakichkolwiek rozmów na ten temat. Wówczas o urazie mogą przypominać 
jej związane z nim wdzierające się, nie podlegające woli myśli lub obrazy dotyczące zdarzenia. Często może przeżywać 
koszmary senne i flashbacki, które powodują poczucie jakby uraz miał miejsce na nowo. Poczucie takie może być 
wyzwalane przez różne czynniki kojarzące się z traumą, takie jak sceny oglądane w telewizji czy artykuły w gazetach. 



Inne osoby cierpiące na ten problem mogą mieć z kolei trudności z przypomnieniem sobie istotnych aspektów urazu, 
który przeżyły.



Osoba cierpiąca na zespół stresu pourazowego może ponadto doświadczać zwiększonego pobudzenia i wielu objawów 
lęku lub depresji, takich jak pocenie się, palpitacje serca, nagły przestrach w momencie niespodziewanego hałasu, 
kłopoty ze snem i apetytem. Na skutek obniżenia odporności organizmu z powodu przeżywanego stresu mogą pojawiać 
się u niej także różne inne problemy zdrowotne. Osoba taka może ponadto unikać wszelkich sytuacji, miejsc i działań, 
które kojarzą się jej z urazem. Może zrezygnować z aktywności, które wcześniej sprawiały jej przyjemność, zaniedbywać 
pracę i relacje z bliskimi osobami. Nierzadko może sięgać po alkohol lub inne środki chemiczne, po to, by zapomnieć o 
tym, co przeżyła. 

Leczenie zespołu stresu pourazowego 
 Terapia zespołu stresu pourazowego polega przede wszystkim na pomocy psychologicznej. Powinna uwzględniać 
wszystkie problemy związane z emocjami i zachowaniem, które zostały przedstawione powyżej. Zalecanie jest także 
wspomaganie leczenia psychologicznego lekami przeciwdepresyjnymi. 

W ostatnich latach, w celu zrozumienia reakcji człowieka po przeżyciu traumy, opracowano poznawczy model zespołu 
stresu pourazowego. Model ten nazywany jest poznawczym, ponieważ zakłada się w nim ścisłą relację pomiędzy 
myśleniem i emocjami. To, w jaki sposób interpretujemy daną sytuację, wpływa na nasze samopoczucie i odwrotnie - 
nasz nastrój wpływa na to, w jaki sposób postrzegamy różne zdarzenia.  

W poznawczym modelu zespołu stresu pourazowego podkreśla się fakt, że po przeżyciu traumy u większości ludzi 
pojawiają się naturalne symptomy pourazowe, które z biegiem czasu ustępują. W trakcie tego procesu informacje 
związane z urazem zostają przez umysł przetworzone i zintegrowane, włączone do spójnego obrazu siebie jednostki. 

Jednak u części ludzi ten naturalny proces zostaje zakłócony. Osoby te nie są w stanie skutecznie zintegrować informacji 
związanych z traumą z posiadanym sposobem postrzegania samych siebie, innych ludzi i świata. Dzieje się tak z powodu 
poznawczego i emocjonalnego unikania przetwarzania traumy. Brak przetwarzania urazowych wspomnień prowadzi z 
kolei do podtrzymywania objawów, co przyczynia się do rozwoju zaburzenia. 

Trauma jest reprezentowana w umyśle osoby z zespołem stresu pourazowego jako ciągłe zagrożenie. Postrzegane lub 
przewidywane zagrożenie wyzwala serię reakcji ("odcinanie się" od emocji, kontrola emocji, tłumienie myśli o urazie, 
unikanie miejsca, w którym uraz się wydarzył, "przeżuwanie" wspomnień, picie alkoholu, itp.), które mają przyczynić się 
do szybkiej redukcji przeżywanych nieprzyjemnych emocji - lęku, niepokoju czy napięcia. Reakcje te na dłuższą metę 
wstrzymują jednak proces przetwarzania urazu, co powoduje dalsze utrzymywanie się zaburzenia. 

Z prowadzonych obecnie badań nad skutecznością różnych rodzajów leczenia osób z zespołem stresu pourazowego 
wynika, że przede wszystkim rekomendowana jest terapia poznawczo-behawioralna.  

W terapii tej w celu przeciwdziałania unikaniu przetwarzania traumy, stosuje się m.in. następujące techniki: 

Ekspozycję wyobrażeniową, polegającą na przywoływaniu wspomnień o traumie w warunkach terapii, w ściśle określony 
sposób. Częste powtarzanie tej techniki, związane również z odsłuchiwaniem nagrania wspomnień, prowadzi do redukcji 
lęku i innych objawów. 

Ekspozycję w realnym życiu, a więc stopniową konfrontację z sytuacjami wywołującymi lęk aż do czasu jego obniżenia. 

Techniki poznawcze, polegające na pracy poznawczej z założeniami i przekonaniami pacjenta dotyczącymi faktu przeżycia 
traumy oraz związanymi z tym emocjami. Szczególnie istotna jest praca nad zmianą znaczenia urazu dla pacjenta. 

Te i inne techniki terapeutyczne, opracowane z myślą o pomocy osobom cierpiącym z powodu zespołu stresu 
pourazowego, zostały zweryfikowane empirycznie w wielu badaniach. Obecnie istnieje zatem obszerna, specjalistyczna 
wiedza na temat reakcji ludzi po przeżyciu traumatycznego zdarzenia. Najbardziej istotny jest jednak fakt, że osoby takie 
nie powinny być pozostawione samym sobie, ale powinny mieć możliwość uzyskania fachowej pomocy ze strony 
specjalistów, po to, by mogły poradzić sobie z przykrymi emocjami i bolesnymi wspomnieniami.  

"ZESPOL STRESU POURAZOWEGO U DZIECI  

Zespól stresu pourazowego (PTSD - PostTraumatic Stress Disorder) 
jest jednostka stosunkowo mloda, rozpoznana i zdefiniowana nauko- 



wo kilkanacie lat temu i juz dobrze znana. Chcialoby sie dodac: nie- 
stety. Najbardziej aktualne wydarzenia pokazuja, iz na stres pourazo- 
wy narazeni moga byc nie tylko dorosli, ale równiez dzieci i to nie tylko 
te molestowane seksualnie czy dotkniete przemoca domowa 

Zespól stresu pourazowego coraz czesciej nabiera charakteru zjawiska masowego, dotykajacego w sposób niezwykle 
demokratyczny dzieci na calym swiecie, bez wzgledu na kolor skóry czy pochodzenie spoleczne. Jego glówne przyczyny to 
kleski zywiolowe, powodzie i pozary albo zjawisko o jeszcze wiekszym, swiatowym zasiêgu, jak np. atak terrorystyczny na 
wieze World Trade Center. Calkowite zaskoczenie, zburzenie dotychczasowego porzadku, bezradnosc i brak 
jednoznacznej przyczyny. 

Oto wspólne cechy tego trudnego zjawiska. 
Amerykañskie Towarzystwo PTSD Alliance, którego dzialalnosc jest ukierunkowana na pomoc osobom z zespolem stresu 
pourazowego, podaje 
szczególowe i wyczerpujace informacje na temat, tego zaburzenia, symptomów, osób szczególnie narazonych na jego 
wystapienie oraz bêdacych w grupie ryzyka. Sluza takze pomoca profesjonalistom zajmujacym siê rozpoznawaniem i 
leczeniem objawów PTSD u doroslych i dzieci.  

Co to jest zespól stresu pourazowego? 

Jest to zespól charakterystycznych objawów, pojawiajacych siê wskutek znalezienia siê w sytuacji traumatycznej, 
dostarczajacej silnych, negatywnych emocji.  
Moga to byc wydarzenia jednorazowe albo szereg powtarzajacych siê 
sytuacji subtraumatycznych o mniejszej sile, lecz duzej regularnosci i dluzszym czasie trwania.  
Takie doswiadczenie sprawia, ze zarówno osoba dorosla, jak i dziecko czuje siê zalêknione i wykazuje wysokie poczucie 
bezradnosci. Ten 
rodzaj stresu ma wplyw na wiele aspektów zycia i nie pozostaje bez znaczenia dla zdrowia fizycznego, emocjonalnego i 
psychicznego. Badania wykazuja, iz przedluzajace siê oddzialywanie silnych, negatywnych emocji zaklóca i zmienia 
biochemiê mózgu, prowadzac do nieodwracalnych zmian w tkance nerwowej. 
Dzieci z grupy ryzyka Na PTSD szczególnie narazeni sa swiadkowie i ofiary aktów przemocy przebiegajacych gwaltownie, 
czêsto na oczach dziecka. Do grupy ryzyka naleza równiez dzieci uczestniczace w wypadkach komunikacyjnych, 
samochodowych i lotniczych; w innych niespodziewanych wydarzeniach codziennego zycia, takich jak 
katastrofy naturalne, przemyslowe oraz dzieci regularnie zaniedbywane przez rodziców, wykorzystywane seksualnie, 
upokarzane psychicznie i fizycznie. 

Mity i rzeczywistosc 

PTSD zostal rozpoznany u ofiar dzialañ wojennych, które dlugo jeszcze po ich zakoñczeniu nie mogly normalnie 
funkcjonowac. Nie jest jednak prawda, ze dotyczy on tylko osób poddanych tak skrajnym wydarzeniom. Jak sugeruja 
badania prowadzone w USA, okolo 70% populacji jest narazona na sytuacje traumatyczne w ciagu zycia. W tej grupie u 
20% osób wystêpuja objawy PTSD. Symptomów tego zespolu doswiadcza 1 na 10 kobiet (dwukrotnie czêsciej niz 
mêzczyzni).Nie jest równiez prawda, iz osoby, które nie radza sobie w sytuacji stresu pourazowego, sa jednostkami 
slabymi. 
Stres pourazowy nie musi ujawnic siê bezposrednio po wydarzeniu, choc wówczas jego wystapienie jest najbardziej 
prawdopodobne. 
Niektóre dzieci tlumia i wypieraja negatywne emocje, nie chca o nich pamiêtac. PTSD moze pojawic siê u nich po kilku 
miesiacach, a nawet 
latach. Jest on wówczas trudniejszy do rozpoznania i powiazania z rzeczywista przyczyna. 
Odroczenie objawów najczêsciej ma miejsce w przypadku naduzyc seksualnych wobec dzieci. 

Symptomy PTSD 

Dzieci moga reagować na przezycia traumatyczne w bardzo rózny sposób i nie ujawniac wszystkich objawów 
jednoczesnie. Niektóre nie ujawniaja ich wcale. Wsród glównych symptomów PTSD wymieniane sa trzy kategorie: 

* 



ponowne przezywanie tragedii, koszmarne sny, budzenie sie w srodku nocy z placzem, palpitacje serca, dreszczami; 
* 
unikanie sytuacji, osób i obiektów przypominajacych wydarzenie - w tym takze miejsc zwiazanych z negatywnym 
przezyciem, co czêsto jest zupelnie niezrozumiale dla osób, które nie byly jego uczestnikami; 
* 
permanentne, nadmierne rozdraznienie; 
pobudzenie, nagle ataki zlosci, napady fizycznej agresji o sile nieadekwatnej do wywolujacego ja bodzca, trudnosci z 
zasypianiem i koncentracja uwagi, nawet na krótka chwilê. 
U starszych dzieci objawom tym moga towarzyszyc dodatkowo: poczucie niskiej wartosci i samooceny, trudnosci w 
relacjach interpersonalnych, a takze uogólnione zaburzenia lêkowe i stany depresyjne. Moga wystapic takze 
objawy autodestrukcji, przejawiajace siê w poszukiwaniu silnych wrazeñ z ryzykiem zagrozenia zycia, jak np. brawurowa, 
bardzo szybka jazda na rowerze czy tzw. sporty ekstremalne, ponadto takze uzaleznienia od narkotyków, nikotyny i 
alkoholu, a w skrajnych przypadkach 
nawet próby samobójcze. 

Objawy PTSD z grupy symptomów fizjologicznych to chroniczne i nieuzasadnione organicznie bóle narzadowe, u 
dziewczynek takze 
ginekologiczne; zaburzenia zwiazane ze stresem takie jak: zespól chronicznego zmêczenia (chronic fatigue syndrome), 
klopoty z odzywianiem 
(w tym równiez jadlowstrêt psychiczny) oraz trawieniem, problemy z oddychaniem (równiez w postaci astmy), bóle 
pleców i krêgolupa. 

Problemy diagnostyczne 

Rozpoznanie u dziecka zaburzeñ emocjonalnych jako zespolu stresu pourazowego moze byc trudne ze wzglêdu na 
maskowanie objawów odroczonych, czas ich ujawnienia, ukrywanie niepokojacych symptomów z powodu poczucia winy i 
wstydu, niejasnego zwiazku pomiêdzy traumatycznym wydarzeniem a pustka emocjonalna, zloscia, lêkiem i objawami 
fizjologicznymi, które ujawniaje siê w wiele miesiêcy po tragedii. Niektórzy rodzice nie maja swiadomosci istnienia tego 
typu jednostki chorobowej. Uwazaja wiêc, ze objawy ustapia same i nie ma potrzeby szukac pomocy. 
Czasem tez nie wiedza, do kogo siê zwrócic. Aby uzyskaæ pomoc nalezy udac siê do lekarza rodzinnego, który wykluczy 
badz rozpozna fizjologiczne przyczyny wystêpujacych u dziecka objawów; psychologa lub lekarza 
psychiatry.  

A oto najwazniejsze rady dla rodziców badz nauczycieli, ulatwiajace postêpowanie w przypadku stwierdzenia zespolu 
stresu pourazowego: 

Terapia 

PTSD jako zaburzenie emocjonalne wymaga wielokierunkowych ddzialywañ z zakresu psychoterapii. Powinna ona 
obejmowac nie tylko dziecko z opisywanym zespolem zaburzeñ, ale równiez czlonków jego rodziny. Zazwyczaj jest to 
terapia behawioralno-poznawcza majaca na celu zdobywanie umiejêtnosci i sposobów radzenia sobie ze stresem oraz 
stop- 
niowego powrotu do normalnego ¿ycia. 
Amerykañski psychiatra dzieciêcy, David Fassler, zwraca uwagê na fakt, iz kazde traumatyczne wydarzenie pozostawia po 
sobie szereg waznych i niezrozumialych dla dziecka wydarzeñ. Zadne dziecko nie powinno pozostawac z nimi sam na 
sam. Dorosli powinni wytlumaczyc dziecku co siê stalo, w sposób, który bêdzie dla niego do przyjêcia. 

Pierwsza pomoc 

Rodzice i nauczyciele, którzy stana przed koniecznoscia udzielenia pierwszej pomocy dziecku z PTSD, moga dziêki 
odpowiedniemu zachowaniu pozwolic mu zredukowac trwanie trudnych dla niego emocji. Nie chodzi o to, aby je tlumic, 
ale przezyc i zakoñczyc ich negatywne dzialanie. Zalecenia te moga okazaæ siê przydatne takze w pracy funkcjonariuszy 
policji przesluchujzcych dzieci, ofiary przemocy i naduzyc seksualnych. 

Klimat 

Nigdy nie nalezy zmuszac dziecka do rozmowy na temat trudnych przezyc, dopóki samo nie wyrazi takiej ochoty. 
Powinnismy natomiast zadbac o sprzyjajace do niej warunki, takie jak: 



ciepla i mila atmosferê, klimat bezpieczeñstwa i zaufania 

Szczerosc 

Udzielajac dziecku odpowiedzi, nalezy pamiêtac, by byly rzetelne i uczciwe. Dzieci juz w trakcie jej trwania sa w stanie 
rozpoznac prawdê od falszu. Jezeli nie rozszyfruja wszystkiego od razu, stanie siê to na skutek przypadkowego 
zestawienia sprzecznych informacji naplywajacych z róznych zródel. W ten sposób dorosly moze bezpowrotnie stracic 
cenne zaufanie dziecka. 

Poziom dziecka 

Rozmawiajac z dzieckiem na tematy zwiazane z trudnymi emocjami, trzeba uzywac pojêc i slownictwa, które moze 
zrozumiec. Aby 
wyjasnienie spelnilo swoja funkcjê, powinno byc przeprowadzone na poziomie jego wieku, jêzyka i stopnia rozwoju. 

Cierpliwosc 

Przygotujmy siê tez na ewentualnosc wielokrotnego powtarzania tej samej informacji w sposób doslowny albo zmieniony 
perspektywa zadanego przez dziecko pytania. Niektóre tresci moga byc dla dziecka trudne do natychmiastowego 
przyjêcia, zrozumienia i zaakceptowania. Dlatego pytanie o to samo, moze powtarzac siê równiez jako forma badania 
poziomu uzyskanego bezpieczeñstwa i zaufania. 
Dopóki dziecko pyta, nie okazujmy mu zniecierpliwienia, w przeciwnym wypadku mozemy stracic z nim kontakt. 

Szacunek 

W rozmowie z dzieckiem powinnismy dac mu odczuc, ze jego troski, klopoty, mysli i uczucia sa dla nas bardzo wazne. Nie 
oceniajmy ich 
negatywnie stwierdzeniami typu: co ty pleciesz?, skad ci to przysz³o do glowy?, nie zajmuj siê glupotami.  
Uwazajmy tez na nasza mowê ciala. Próby wprowadzania innych, alternatywnych tematów do rozmowy daje dziecku 
jasny komunikat, co tu jest wazniejsze. 

Realne obietnice 

Stwarzajac klimat bezpiecznego dialogu, nie wypowiadajmy pustych slów ani nierealistycznych obietnic. Dzieci powinny 
miec swiadomodc, ze moga czuc siê bezpiecznie w domu czy w szkole, pod opieka rodziców i nauczycieli. Nie oszukujmy 
ich wypowiedziami z rodzaju: to siê juz wiêcej nie powtórzy, nigdy ciê to ju nie spotka. 

W stronê dzieciêcej empatii 

Pamiêtajmy, ze dzieci maja tendencjê do personifikowania zdarzeñ i nadawania im bardziej konkretnego kontekstu i 
charakteru.  
W sytuacji powodzi, groznego wypadku czy pozaru w jakims odleglym miejscu, moga martwiæ siê o zamieszkujace tam 
osoby, które sa posrednio 
lub bezposrednio powiazane ze zdarzeniem. 
Pozwólmy im na wyrazanie ich naturalnych reakcji, które swiadcza o ksztaltujacej siê w nich empatii - istotnego elementu 
skladowego inteligencji emocjonalnej. 

Ekspresja 

Niektóre dzieci znajdujace siê w sytuacji stresu pourazowego moga nie chciec mówic o swoich uczuciach, myslach, 
obawach, lêkach. 
Pomózmy im wtedy odnalesc sposoby na wyrazenie skomplikowanych, czêsto niezrozumialych dla nich samych, stanów 
emocjonalnych. 
Dzieci, które nie chca uczynic tego za pomoca slowa, moga uzyc do tego kredek, farb, bawiac siê zabawkami, czy piszac 
list do tych, którzy 
skrzywdzili je albo przeciwnie, sa w podobnym jak one polozeniu. 

Tolerancja zamiast dyskryminacji 



Takie sytuacje, jak zamach na WTC sa okazja do wyjasnienia zjawiska uprzedzeñ, dyskryminacji oraz do rozmowy o 
tolerancji. Wazne jest tez unikanie uogólnieñ i generalnych osadów, które krzywdza niewinnych. 

Modelowanie 

Nalezy pamiêtac, iz dzieci wiele ucza siê poprzez obserwacjê, modelowanie i nasladowanie. Zauwazaja zmiany w 
zachowaniu doroslych i pozostaja pod ich wplywem, bez wzglêdu na to, jak mocno je zapewniamy, ze nic siê nie stalo. 

Otwartosc 

Nie obawiajmy siê ujawnic dziecku, jak czujemy siê w sytuacji, gdy jestesmy przerazeni, zaklopotani, zrozpaczeni, np. w 
zwiazku ze smiercia bliskiej osoby, czlonka rodziny czy jakims wypadkiem, który zagraza jej zdrowiu 
lub zyciu. Dzieci przeczuwaja, ze coc siê stalo, a nie znajac powodu, moga obawiac siê, ze mama placze dlatego, 
poniewaz zrobily cos zlego. Poczucie winy "zdobyte" w dzieciñstwie jest stanem, którego trudno siê pozbyc, nawet w 
ciagu doroslego zycia. 

Unikanie nadmiaru informacji 

Jezeli stres pourazowy dotyka swym zasiêgiem wiêcej osób, cale regiony czy nawet kraj, nie nalezy pozwalac dziecku na 
ogladanie powtarzajacych siê scen zwiazanych z wydarzeniem, np. wypowiedzi osób dotkniêtych powodzia, zatopionego 
dobytku, rozpaczy. Niewskazane jest równiez przygladanie siê resztkom zmasakrowanych po wybuchu cial czy trzêsieniu 
ziemi. Takie obrazy dodatkowo pobudzaja dzieciêca wyobrazniê uruchamiajac lêki, koszmarne sny, i inne negatywne 
przezycia, które moga odezwac siê takze po pewnym czasie. 

Powrót do dawnego porzadku 

Po wydarzeniach urazowych powodujacych zagrozenie, zaleca siê zarówno doroslym, jak i dzieciom powrót do dawnego 
porzadku. To, co znajome i stale, przynosi spokój i pozwala odzyskac utracone poczucie bezpieczeñstwa. 
Dlatego spróbujmy pomóc dzieciom w ustaleniu planu dnia, przewidywalnego rytmu zycia, w którym obecne bêda takie 
elementy jak: codzienne obowiazki edukacyjne, uprawianie sportu, odwiedzanie znajomych, wakacje. Powrót do starego 
porzadku pozwala dziecku wierzyc, ze normalne zycie jest dalej mozliwe, a nawet konieczne. 

Mechanizmy obronne 

Nie usuwajmy ich, gdy stanowia reakcjê obronna dziecka, nie wyprowadzajmy go z blêdu na silê. Kiedy dziecko chce 
wierzyæ, ze dramatyczne wydarzenie mialo miejsce gdzies bardzo daleko, nie dyskutujmy z nim na ten temat i nie 
protestujmy. Taka wypowiedz dziecka mozna potraktowac jako jego potrzebê myslenia o zdarzeniu w taki sposób, który 
pozwoli mu czuc siê bezpieczniej. 

Jednomyslnosc srodowisk 

W odniesieniu do dziecka przejawiajacego w zachowaniu cechy zespolu stresu pourazowego, istotna jest koordynacja i 
wspólpraca pomiêdzy domem i szkola. W szkole przyjaznej dziecku nauczyciel potrafi rozpoznac niepokojace zachowania i 
powiadomic o tym rodziców. Z drugiej strony, rodzice powinni miec swiadomosc, iz symptomy zaburzenia ujawniane w 
domu, nie pozostana w ukryciu na terenie szkoly czy przedszkola. Dobrze byloby wiêc poinformowac o nich nauczyciela. 
Pozwoli to na wlasciwa interpretacjê zachowania i zwiêkszy mozliwosc pomocy. 

Reakcja lañcuchowa 

Dzieci, które uczestniczyly badz byly juz wczesniej swiadkami traumatycznych wydarzeñ, powinny byc otoczone 
szczególna opieka. Istnieje duze prawdopodobieñstwo, ze kolejny dramat spowoduje u nich jeszcze glêbsze zranienia, 
których leczenie moze potrwac dluzej. 

Psychosomatyka 

Wiele dzieci wyraza swój lêk, niepokój poprzez zglaszanie dolegliwosci fizjologicznych. 
Najczêsciej jest to ból wystêpujacy pod wieloma postaciami. Nie nalezy zatem ignorowac pojawiajacych siê symptomów, 
nawet takich jak zwykly ból zoladka czy glowy. Analiza sytuacji zyciowej dziecka i ostatnich wydarzeñ, 



jakie mialy miejsce w jego zyciu, przyniesie wiêcej informacji niz analiza jadlospisu czy wysokosci cisnienia 
atmosferycznego. Nasilenie nietypowych objawów bez wyraznej przyczyny medycznej moze byc sygnalem lêku i 
zagrozenia towarzyszacego dziecku w ostatnim czasie. 

Zachowania nerwicowe 

Jezeli dziecko ma trudnosci z zasypianiem, niespokojny sen, natrêtne mysli, obawia siê smierci, o której mysli w zwiazku z 
sytuacja pogrzebu bliskiej osoby, wyraza niepokój przed rozstaniem z rodzicami nawet z powodu pójscia do szkoly - 
nalezy powaznie potraktowac pojawiajace siê objawy i jak najszybciej skontaktowac z lekarzem pediatra lub 
psychologiem. Takie reakcje wskazuja na zaburzenia emocjonalne, mogace utrwalic siê w jedna z form nerwicy. 

Dzieciêce interwencje 

Niektóre dzieci próbuja telefonicznie badz listownie kontaktowaæ siê z waznymi osobami, np. ze swiata polityki, które - 
ich zdaniem - moga rozwiazac skomplikowany problem, dotyczacy wiêkszej grupy ludzi. Nie nalezy im tego zabraniac, jest 
to bowiem dzieciêcy sposób na przywrócenie dawnego porzadku na szersza skalê, w regionie, w kraju czy nawet na 
swiecie. 

Niech dzieci pozostana dziecmi 

Pamiêtajmy, ze sa tez dzieci, które nie chca pamiêtac i mysles o trudnych dla nich wydarzeniach. Nie zmuszajmy ich 
wówczas do sluchania i przyjmowania wyjasnieñ, na które nie sa gotowe albo którymi nie sa zainteresowane. 
Sa dziecmi i niech nimi pozostana tak dlugo, jak to mozliwe. Nie do nich bowiem nalezy naprawianie swiata. One chca siê 
bawic, grac w pilkê i wdrapywac sie na drzewa. Czasami paradoksalnie, sa najlepszymi terapeutami nie tylko dla siebie, 
ale takze dla doroslych - pokazujac im jak dalej zyc." 

(Urszula Oszwa 
Autorka jest psychologiem, adiunktem w 
Zakladzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS w Lublinie) 

1. Niska samoocena, problemy w zwiazkach miedzyludzkich, uczucie bycia "odcietym od zycia" 

I inne problemy maskujace objawy traumy, lub je intensyfikujace, typu: 

2. Psychiczne problemy typu depresja, dysocjacja (tracenie kontaktu z "tutaj i tereaz"), stany lekowe, napady paniki. 

3. Autoagresywne zachowanie, jak np: 
- naduzywanie alkoholu albo narkotykow 
- samobojcze impulsy 
- samookaleczenie 
- niebezpieczne zachowania 
- niebezpieczne zachowania seksualne, ktore moze prowadzic do ciazy lub chorob. 

4. Fizyczne symptomy, ktore moga isc w parze z depresja, jak np: 
- Chroniczne bole, bez zadnej medycznej przyczyny (czesto problemy ginekologiczne u kobiet) 
- Symptomy polaczone ze stresem, jak np syndrom chronicznego zmeczenia albo fibromyalgia 
- Bole brzucha i nne problemy zwiazane z trawieniem, jak np syndrom poirytowanych jelit, napady czyszczenia lub 
zaparcia. 
- Zaburzenia laknienia 
- Problemy z oddychaniem lub astma 
- Bole glowy 
- Sciesniete miesnie, albo ich bole, jak np bol dolu plecow 
- Problemy kardiologiczne 
- Zaburzenia snu 

---------------------- 
Dobry jest tez ten text http://www.przemoc.com.pl/materialy1.html



Z niej ta czesc: 
"1.3 Niespecyficzne objawy krzywdzenia dzieci: 

Obra?enia fizyczne 

- zasinienia i otarcia naskórka 
- oparzenia 
- zlamania kosci 
- urazy glowy 
- urazy narzadów wewnetrznych 

Objawy psychosomatyczne 

- bóle glowy i brzucha 
- wysypki alergiczne o nieustalonej etiologii 
- zaburzenia kontroli czynnosci fizjologicznych 
- spowolnienie i zahamowanie rozwoju fizycznego 
- zaburzenia snu 
- zaburzenia ?aknienie 

Zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania 

- leki i fobie  
- nadpobudliwosc psychoruchowa 
- problemy z nauka 
- izolowanie i zamykanie sie w sobie  
- zaburzenia nastroju 
- zachowania agresywne  
- autoagresja" 


