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Zaburzenia rozwojowe
regularnie zaniedbywane przez rodziców, wykorzystywane seksualnie, upokarzane psychicznie i fizycznie.

Mity i rzeczywistoæ

Zespó³ stresu pourazowego u dzieci
Urszula Oszwa
Zespó³ stresu pourazowego (PTSD  PostTraumatic Stress Disorder)
jest jednostk¹ stosunkowo m³od¹, rozpoznan¹ i zdefiniowan¹ naukowo kilkanacie lat temu i ju¿ dobrze znan¹. Chcia³oby siê dodaæ: niestety. Najbardziej aktualne wydarzenia pokazuj¹, i¿ na stres pourazowy nara¿eni mog¹ byæ nie tylko doroli, ale równie¿ dzieci i to nie tylko
te molestowane seksualnie czy dotkniête przemoc¹ domow¹.
Zespó³ stresu pourazowego coraz czêciej nabiera charakteru zjawiska masowego, dotykaj¹cego w sposób niezwykle demokratyczny dzieci na
ca³ym wiecie, bez wzglêdu na kolor skóry czy pochodzenie spo³eczne. Jego g³ówne przyczyny to klêski ¿ywio³owe, powodzie i po¿ary albo zjawisko
o jeszcze wiêkszym, wiatowym zasiêgu, jak np. atak
terrorystyczny na wie¿e World Trade Center. Ca³kowite zaskoczenie, zburzenie dotychczasowego porz¹dku, bezradnoæ i brak jednoznacznej przyczyny
 oto wspólne cechy tego trudnego zjawiska.
Amerykañskie Towarzystwo PTSD Alliance,
którego dzia³alnoæ jest ukierunkowana na pomoc
osobom z zespo³em stresu pourazowego, podaje
szczegó³owe i wyczerpuj¹ce informacje na temat
tego zaburzenia, symptomów, osób szczególnie
nara¿onych na jego wyst¹pienie oraz bêd¹cych
w grupie ryzyka. S³u¿¹ tak¿e pomoc¹ profesjonalistom zajmuj¹cym siê rozpoznawaniem i leczeniem objawów PTSD u doros³ych i dzieci.

Co to jest zespó³ stresu
pourazowego?
Jest to zespó³ charakterystycznych objawów, pojawiaj¹cych siê wskutek znalezienia siê

w sytuacji traumatycznej, dostarczaj¹cej silnych,
negatywnych emocji. Mog¹ to byæ wydarzenia
jednorazowe albo szereg powtarzaj¹cych siê
sytuacji subtraumatycznych o mniejszej sile, lecz
du¿ej regularnoci i d³u¿szym czasie trwania.
Takie dowiadczenie sprawia, ¿e zarówno osoba doros³a, jak i dziecko czuje siê zalêknione
i wykazuje wysokie poczucie bezradnoci. Ten
rodzaj stresu ma wp³yw na wiele aspektów ¿ycia i nie pozostaje bez znaczenia dla zdrowia
fizycznego, emocjonalnego i psychicznego. Badania wykazuj¹, i¿ przed³u¿aj¹ce siê oddzia³ywanie silnych, negatywnych emocji zak³óca i zmienia biochemiê mózgu, prowadz¹c do nieodwracalnych zmian w tkance nerwowej.

Dzieci z grupy ryzyka
Na PTSD szczególnie nara¿eni s¹ wiadkowie i ofiary aktów przemocy przebiegaj¹cych
gwa³townie, czêsto na oczach dziecka. Do grupy ryzyka nale¿¹ równie¿ dzieci uczestnicz¹ce
w wypadkach komunikacyjnych, samochodowych i lotniczych; w innych niespodziewanych
wydarzeniach codziennego ¿ycia, takich jak
katastrofy naturalne, przemys³owe oraz dzieci

PTSD zosta³ rozpoznany u ofiar dzia³añ wojennych, które d³ugo jeszcze po ich zakoñczeniu nie mog³y normalnie funkcjonowaæ. Nie jest
jednak prawd¹, ¿e dotyczy on tylko osób poddanych tak skrajnym wydarzeniom. Jak sugeruj¹ badania prowadzone w USA, oko³o 70% populacji jest nara¿ona na sytuacje traumatyczne
w ci¹gu ¿ycia. W tej grupie u 20% osób wystêpuj¹ objawy PTSD. Symptomów tego zespo³u
dowiadcza 1 na 10 kobiet (dwukrotnie czêciej
ni¿ mê¿czyni). Nie jest równie¿ prawd¹, i¿ osoby, które nie radz¹ sobie w sytuacji stresu pourazowego, s¹ jednostkami s³abymi.
Stres pourazowy nie musi ujawniæ siê bezporednio po wydarzeniu, choæ wówczas jego
wyst¹pienie jest najbardziej prawdopodobne.
Niektóre dzieci t³umi¹ i wypieraj¹ negatywne
emocje, nie chc¹ o nich pamiêtaæ. PTSD mo¿e
pojawiæ siê u nich po kilku miesi¹cach, a nawet
latach. Jest on wówczas trudniejszy do rozpoznania i powi¹zania z rzeczywist¹ przyczyn¹.
Odroczenie objawów najczêciej ma miejsce
w przypadku nadu¿yæ seksualnych wobec dzieci.

Symptomy PTSD
Dzieci mog¹ reagowaæ na prze¿ycia traumatyczne w bardzo ró¿ny sposób i nie ujawniaæ
wszystkich objawów jednoczenie. Niektóre nie
ujawniaj¹ ich wcale. Wród g³ównych symptomów PTSD wymieniane s¹ trzy kategorie:
 ponowne prze¿ywanie tragedii  koszmarne sny, budzenie siê w rodku nocy z p³aczem,
palpitacj¹ serca, dreszczami;
 unikanie sytuacji, osób i obiektów przypominaj¹cych wydarzenie  w tym tak¿e miejsc
zwi¹zanych z negatywnym prze¿yciem, co czêsto jest zupe³nie niezrozumia³e dla osób, które
nie by³y jego uczestnikami;
 permanentne, nadmierne rozdra¿nienie;
pobudzenie  nag³e ataki z³oci, napady fizycznej agresji o sile nieadekwatnej do wywo³uj¹cego j¹ bodca, trudnoci z zasypianiem i koncentracj¹ uwagi, nawet na krótk¹ chwilê.
U starszych dzieci objawom tym mog¹ towarzyszyæ dodatkowo: poczucie niskiej wartoci i samooceny, trudnoci w relacjach interpersonalnych, a tak¿e uogólnione zaburzenia
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lêkowe i stany depresyjne. Mog¹ wyst¹piæ tak¿e
objawy autodestrukcji, przejawiaj¹ce siê w poszukiwaniu silnych wra¿eñ z ryzykiem zagro¿enia ¿ycia, jak np. brawurowa, bardzo szybka
jazda na rowerze czy tzw. sporty ekstremalne,
ponadto tak¿e uzale¿nienia od narkotyków, nikotyny i alkoholu, a w skrajnych przypadkach
nawet próby samobójcze.
Objawy PTSD z grupy symptomów fizjologicznych to chroniczne i nieuzasadnione organicznie bóle narz¹dowe, u dziewczynek tak¿e
ginekologiczne; zaburzenia zwi¹zane ze stresem
takie jak: zespó³ chronicznego zmêczenia (chronic fatigue syndrome), k³opoty z od¿ywianiem
(w tym równie¿ jad³owstrêt psychiczny) oraz
trawieniem, problemy z oddychaniem (równie¿
w postaci astmy), bóle pleców i krêgos³upa.

Problemy diagnostyczne
Rozpoznanie u dziecka zaburzeñ emocjonalnych jako zespo³u stresu pourazowego mo¿e
byæ trudne ze wzglêdu na maskowanie objawów odroczonych, czas ich ujawnienia, ukrywanie niepokoj¹cych symptomów z powodu
poczucia winy i wstydu, niejasnego zwi¹zku
pomiêdzy traumatycznym wydarzeniem a pustk¹ emocjonaln¹, z³oci¹, lêkiem i objawami
fizjologicznymi, które ujawniaj¹ siê w wiele
miesiêcy po tragedii. Niektórzy rodzice nie
maj¹ wiadomoci istnienia tego typu jednostki chorobowej. Uwa¿aj¹ wiêc, ¿e objawy ust¹pi¹ same i nie ma potrzeby szukaæ pomocy.
Czasem te¿ nie wiedz¹, do kogo siê zwróciæ.
Aby uzyskaæ pomoc nale¿y udaæ siê do lekarza rodzinnego, który wykluczy b¹d rozpozna fizjologiczne przyczyny wystêpuj¹cych
u dziecka objawów; psychologa lub lekarza
psychiatry. A oto najwa¿niejsze rady dla rodziców b¹d nauczycieli, u³atwiaj¹ce postêpowanie w przypadku stwierdzenia zespo³u stresu pourazowego:
 Terapia
PTSD jako zaburzenie emocjonalne wymaga wielokierunkowych oddzia³ywañ z zakresu
psychoterapii. Powinna ona obejmowaæ nie
tylko dziecko z opisywanym zespo³em zaburzeñ, ale równie¿ cz³onków jego rodziny. Zazwyczaj jest to terapia behawioralno-poznawcza maj¹ca na celu zdobywanie umiejêtnoci
i sposobów radzenia sobie ze stresem oraz stopniowego powrotu do normalnego ¿ycia.
Amerykañski psychiatra dzieciêcy, David
Fassler, zwraca uwagê na fakt, i¿ ka¿de trau-

matyczne wydarzenie pozostawia po sobie szereg wa¿nych i niezrozumia³ych dla dziecka
wydarzeñ. ¯adne dziecko nie powinno pozostawaæ z nimi sam na sam. Doroli powinni
wyt³umaczyæ dziecku  co siê sta³o  w sposób, który bêdzie dla niego do przyjêcia.
 Pierwsza pomoc
Rodzice i nauczyciele, którzy stan¹ przed
koniecznoci¹ udzielenia pierwszej pomocy
dziecku z PTSD, mog¹ dziêki odpowiedniemu
zachowaniu pozwoliæ mu zredukowaæ trwanie
trudnych dla niego emocji. Nie chodzi o to, aby
je t³umiæ, ale prze¿yæ i zakoñczyæ ich negatywne dzia³anie. Zalecenia te mog¹ okazaæ siê
przydatne tak¿e w pracy funkcjonariuszy policji przes³uchuj¹cych dzieci  ofiary przemocy
i nadu¿yæ seksualnych.
 Klimat
Nigdy nie nale¿y zmuszaæ dziecka do rozmowy na temat trudnych prze¿yæ, dopóki samo
nie wyrazi takiej ochoty. Powinnimy natomiast
zadbaæ o sprzyjaj¹ce do niej warunki, takie jak:
ciep³¹ i mi³¹ atmosferê, klimat bezpieczeñstwa
i zaufania.
 Szczeroæ
Udzielaj¹c dziecku odpowiedzi, nale¿y pamiêtaæ, by by³y rzetelne i uczciwe. Dzieci ju¿
w trakcie jej trwania s¹ w stanie rozpoznaæ
prawdê od fa³szu. Je¿eli nie rozszyfruj¹ wszystkiego od razu, stanie siê to na skutek przypadkowego zestawienia sprzecznych informacji
nap³ywaj¹cych z ró¿nych róde³. W ten sposób doros³y mo¿e bezpowrotnie straciæ cenne
zaufanie dziecka.
 Poziom dziecka
Rozmawiaj¹c z dzieckiem na tematy zwi¹zane z trudnymi emocjami, trzeba u¿ywaæ pojêæ i s³ownictwa, które mo¿e zrozumieæ. Aby
wyjanienie spe³ni³o swoj¹ funkcjê, powinno
byæ przeprowadzone na poziomie jego wieku,
jêzyka i stopnia rozwoju.
 Cierpliwoæ
Przygotujmy siê te¿ na ewentualnoæ wielokrotnego powtarzania tej samej informacji
w sposób dos³owny albo zmieniony perspektyw¹ zadanego przez dziecko pytania. Niektóre treci mog¹ byæ dla dziecka trudne do natychmiastowego przyjêcia, zrozumienia i zaakceptowania. Dlatego pytanie o to samo, mo¿e
powtarzaæ siê równie¿ jako forma badania poziomu uzyskanego bezpieczeñstwa i zaufania.
Dopóki dziecko pyta, nie okazujmy mu zniecierpliwienia, w przeciwnym wypadku mo¿emy straciæ z nim kontakt.

 Szacunek

W rozmowie z dzieckiem powinnimy daæ
mu odczuæ, ¿e jego troski, k³opoty, myli i uczucia s¹ dla nas bardzo wa¿ne. Nie oceniajmy ich
negatywnie stwierdzeniami typu: co ty pleciesz?, sk¹d ci to przysz³o do g³owy?, nie zajmuj siê g³upotami. Uwa¿ajmy te¿ na nasz¹
mowê cia³a. Próby wprowadzania innych, alternatywnych tematów do rozmowy daje dziecku jasny komunikat, co tu jest wa¿niejsze.
 Realne obietnice
Stwarzaj¹c klimat bezpiecznego dialogu, nie
wypowiadajmy pustych s³ów ani nierealistycznych obietnic. Dzieci powinny mieæ wiadomoæ, ¿e mog¹ czuæ siê bezpiecznie w domu
czy w szkole, pod opiek¹ rodziców i nauczycieli. Nie oszukujmy ich wypowiedziami z rodzaju: to siê ju¿ wiêcej nie powtórzy, nigdy ciê
to ju¿ nie spotka.
 W stronê dzieciêcej empatii
Pamiêtajmy, ¿e dzieci maj¹ tendencjê do
personifikowania zdarzeñ i nadawania im bardziej konkretnego kontekstu i charakteru. W sytuacji powodzi, gronego wypadku czy po¿aru
w jakim odleg³ym miejscu, mog¹ martwiæ siê
o zamieszkuj¹ce tam osoby, które s¹ porednio
lub bezporednio powi¹zane ze zdarzeniem.
Pozwólmy im na wyra¿anie ich naturalnych
reakcji, które wiadcz¹ o kszta³tuj¹cej siê w nich
empatii  istotnego elementu sk³adowego inteligencji emocjonalnej.
 Ekspresja
Niektóre dzieci znajduj¹ce siê w sytuacji
stresu pourazowego mog¹ nie chcieæ mówiæ
o swoich uczuciach, mylach, obawach, lêkach.
Pomó¿my im wtedy odnaleæ sposoby na wyra¿enie skomplikowanych, czêsto niezrozumia³ych dla nich samych, stanów emocjonalnych.
Dzieci, które nie chc¹ uczyniæ tego za pomoc¹
s³owa, mog¹ u¿yæ do tego kredek, farb, bawi¹c
siê zabawkami, czy pisz¹c list do tych, którzy
skrzywdzili je albo przeciwnie, s¹ w podobnym jak one po³o¿eniu.
 Tolerancja zamiast dyskryminacji
Takie sytuacje, jak zamach na WTC s¹ okazj¹ do wyjanienia zjawiska uprzedzeñ, dyskryminacji oraz do rozmowy o tolerancji. Wa¿ne jest te¿ unikanie uogólnieñ i generalnych
os¹dów, które krzywdz¹ niewinnych.
 Modelowanie
Nale¿y pamiêtaæ, i¿ dzieci wiele ucz¹ siê
poprzez obserwacjê, modelowanie i naladowanie. Zauwa¿aj¹ zmiany w zachowaniu doros³ych i pozostaj¹ pod ich wp³ywem, bez
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wzglêdu na to, jak mocno je zapewniamy, ¿e
nic siê nie sta³o.
 Otwartoæ
Nie obawiajmy siê ujawniæ dziecku, jak
czujemy siê w sytuacji, gdy jestemy przera¿eni, zak³opotani, zrozpaczeni, np. w zwi¹zku
ze mierci¹ bliskiej osoby, cz³onka rodziny czy
jakim wypadkiem, który zagra¿a jej zdrowiu
lub ¿yciu. Dzieci przeczuwaj¹, ¿e co siê sta³o, a nie znaj¹c powodu, mog¹ obawiaæ siê, ¿e
mama p³acze dlatego, poniewa¿ zrobi³y co
z³ego. Poczucie winy zdobyte w dzieciñstwie
jest stanem, którego trudno siê pozbyæ, nawet
w ci¹gu doros³ego ¿ycia.
 Unikanie nadmiaru informacji
Je¿eli stres pourazowy dotyka swym zasiêgiem wiêcej osób, ca³e regiony czy nawet kraj,
nie nale¿y pozwalaæ dziecku na ogl¹danie powtarzaj¹cych siê scen zwi¹zanych z wydarzeniem, np. wypowiedzi osób dotkniêtych powodzi¹, zatopionego dobytku, rozpaczy. Niewskazane jest równie¿ przygl¹danie siê resztkom
zmasakrowanych po wybuchu cia³ czy trzêsieniu ziemi. Takie obrazy dodatkowo pobudzaj¹
dzieciêc¹ wyobraniê uruchamiaj¹c lêki, koszmarne sny, i inne negatywne prze¿ycia, które
mog¹ odezwaæ siê tak¿e po pewnym czasie.
 Powrót do dawnego porz¹dku
Po wydarzeniach urazowych powoduj¹cych
zagro¿enie, zaleca siê zarówno doros³ym, jak
i dzieciom powrót do dawnego porz¹dku. To,
co znajome i sta³e, przynosi spokój i pozwala
odzyskaæ utracone poczucie bezpieczeñstwa.
Dlatego spróbujmy pomóc dzieciom w ustaleniu planu dnia, przewidywalnego rytmu ¿ycia,
w którym obecne bêd¹ takie elementy jak: co-

dzienne obowi¹zki edukacyjne, uprawianie
sportu, odwiedzanie znajomych, wakacje. Powrót do starego porz¹dku pozwala dziecku wierzyæ, ¿e normalne ¿ycie jest dalej mo¿liwe,
a nawet konieczne.
 Mechanizmy obronne
Nie usuwajmy ich, gdy stanowi¹ reakcjê
obronn¹ dziecka, nie wyprowadzajmy go z b³êdu na si³ê. Kiedy dziecko chce wierzyæ, ¿e dramatyczne wydarzenie mia³o miejsce gdzie
bardzo daleko, nie dyskutujmy z nim na ten
temat i nie protestujmy. Tak¹ wypowied dziecka mo¿na potraktowaæ jako jego potrzebê mylenia o zdarzeniu w taki sposób, który pozwoli
mu czuæ siê bezpieczniej.
 Jednomylnoæ rodowisk
W odniesieniu do dziecka przejawiaj¹cego
w zachowaniu cechy zespo³u stresu pourazowego, istotna jest koordynacja i wspó³praca
pomiêdzy domem i szko³¹. W szkole przyjaznej dziecku nauczyciel potrafi rozpoznaæ niepokoj¹ce zachowania i powiadomiæ o tym rodziców. Z drugiej strony, rodzice powinni mieæ
wiadomoæ, i¿ symptomy zaburzenia ujawniane w domu, nie pozostan¹ w ukryciu na terenie
szko³y czy przedszkola. Dobrze by³oby wiêc
poinformowaæ o nich nauczyciela. Pozwoli to
na w³aciw¹ interpretacjê zachowania i zwiêkszy mo¿liwoæ pomocy.
 Reakcja ³añcuchowa
Dzieci, które uczestniczy³y b¹d by³y ju¿
wczeniej wiadkami traumatycznych wydarzeñ,
powinny byæ otoczone szczególn¹ opiek¹. Istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e kolejny dramat spowoduje u nich jeszcze g³êbsze zranienia, których leczenie mo¿e potrwaæ d³u¿ej.

 Psychosomatyka
Wiele dzieci wyra¿a swój lêk, niepokój poprzez zg³aszanie dolegliwoci fizjologicznych.
Najczêciej jest to ból wystêpuj¹cy pod wieloma postaciami. Nie nale¿y zatem ignorowaæ
pojawiaj¹cych siê symptomów, nawet takich
jak zwyk³y ból ¿o³¹dka czy g³owy. Analiza
sytuacji ¿yciowej dziecka i ostatnich wydarzeñ,
jakie mia³y miejsce w jego ¿yciu, przyniesie
wiêcej informacji ni¿ analiza jad³ospisu czy
wysokoci cinienia atmosferycznego. Nasilenie nietypowych objawów bez wyranej
przyczyny medycznej mo¿e byæ sygna³em lêku
i zagro¿enia towarzysz¹cego dziecku w ostatnim czasie.
 Zachowania nerwicowe
Je¿eli dziecko ma trudnoci z zasypianiem,
niespokojny sen, natrêtne myli, obawia siê
mierci, o której myli w zwi¹zku z sytuacj¹
pogrzebu bliskiej osoby, wyra¿a niepokój przed
rozstaniem z rodzicami nawet z powodu pójcia do szko³y  nale¿y powa¿nie potraktowaæ
pojawiaj¹ce siê objawy i jak najszybciej skontaktowaæ z lekarzem pediatr¹ lub psychologiem. Takie reakcje wskazuj¹ na zaburzenia
emocjonalne, mog¹ce utrwaliæ siê w jedn¹ z form
nerwicy.
 Dzieciêce interwencje
Niektóre dzieci próbuj¹ telefonicznie b¹d
listownie kontaktowaæ siê z wa¿nymi osobami, np. ze wiata polityki, które  ich zdaniem
 mog¹ rozwi¹zaæ skomplikowany problem,
dotycz¹cy wiêkszej grupy ludzi. Nie nale¿y im
tego zabraniaæ, jest to bowiem dzieciêcy sposób na przywrócenie dawnego porz¹dku na
szersz¹ skalê, w regionie, w kraju czy nawet
na wiecie.
 Niech dzieci pozostan¹ dzieæmi
Pamiêtajmy, ¿e s¹ te¿ dzieci, które nie chc¹
pamiêtaæ i myleæ o trudnych dla nich wydarzeniach. Nie zmuszajmy ich wówczas do s³uchania i przyjmowania wyjanieñ, na które nie
s¹ gotowe albo którymi nie s¹ zainteresowane.
S¹ dzieæmi i niech nimi pozostan¹ tak d³ugo,
jak to mo¿liwe. Nie do nich bowiem nale¿y
naprawianie wiata. One chc¹ siê bawiæ, graæ
w pi³kê i wdrapywaæ na drzewa. Czasami paradoksalnie, s¹ najlepszymi terapeutami nie
tylko dla siebie, ale tak¿e dla doros³ych  pokazuj¹c im jak dalej ¿yæ.
q
Autorka jest psychologiem, adiunktem w
Zak³adzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS w Lublinie.
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