
Zespół Stresu Pourazowego, w skrócie PTSD (od ang. posttraumatic stress disorder) jest zaburzeniem lękowym 
ujawniającą się u osób, które przeszły w swoim życiu skrajnie stresujące przeżycie. Badania wskazują, że aż 70% 
populacji narażona jest w swoim życiu na sytuacje traumatyczne, z czego u 20% osób po takim doświadczeniu wystąpi 
PTSD. Mężczyzn częściej spotykają sytuacje traumatyczne, jednak symptomy zespołu stresu pourazowego dwukrotnie 
częściej odczuwają kobiety1. 

Większość osób kojarzy osoby chore na PTSD jedynie z weteranami wojennymi, jednak zaburzenie to może wstąpić  
u każdego, kto przeżył lub był świadkiem jakiegoś bolesnego czy przerażającego wydarzenia i w danym momencie nie 
jest w stanie sobie z nim poradzić. Takim wydarzeniem może być sytuacja zagrażająca życiu bądź zdrowiu, wieść o śmierci 
bliskiej osoby, gwałt, przemoc fizyczna, kataklizm, napad czy wypadek drogowy. Możemy się spotkać również z wtórnym 
zespołem stresu pourazowego. Dotyczy on osób, które osobiście nie doznały traumy, ale były świadkiem trudnych 
wydarzeń innych osób. Z racji charakteru swojej pracy grupą narażoną na to zaburzenie są między innymi lekarze, 
policjanci, strażacy. 

Należy jednak zaznaczyć, że zespół stresu pourazowego nie występuje u każdej osoby, która doświadczyła traumy. 
Normalnym jest, że bezpośrednio po takim wydarzeniu odczuwa się objawy PTSD, jednak często symptomy te same 
znikają. Jest to normalny proces zdrowienia. Dopiero gdy proces ten jest zaburzony i objawy utrzymują się powyżej 
5 tygodni, możemy mówić o wystąpieniu zespołu stresu pourazowego. Symptomy PTSD zwykle objawiają się w ciągu 
trzech miesięcy od przebytej sytuacji traumatycznej. Czasami, jednak dużo rzadziej, mogą dać o sobie znać nawet 
po dużo dłuższym czasie. Na to, czy u danej osoby wystąpi PTSD, może wpłynąć stan jej zdrowia fizycznego oraz 
psychicznego oraz indywidualne cechy osobowości. 

Jak objawia się zespół stresu pourazowego
Osoba cierpiąca na zespół stresu pourazowego mimowolne przypomina sobie traumatyczne wydarzenie. Wspomnienie 
to jest na tyle silne, że powoduje oderwanie od rzeczywistości oraz ponowne jego przeżywanie w tym danym momencie 
wraz z towarzyszącymi temu zdarzeniu emocjami, bólem i cierpieniem.
Osoby dotknięte PTSD unikają osób, miejsc, rzeczy a nawet myśli czy uczuć, które przypominają im o przebytej traumie. 
Nie chcą rozmawiać o tym co przeżyli. Odrzucają wszystko co w jakiś sposób może im o tym przypomnieć.  
Rezygnują ze wszystkich aktywności, które choć w najmniejszym stopniu mogą wiązać się z przebytą traumą. 
Kolejną kategorią symptomów PTSD jest ciągłe, nadmierne rozdrażnienie, agresja, napady złości nieadekwatne  
do wywołującej je przyczyny. Osoby cierpiące na wspomniany zespół borykają się z nocnymi koszmarami, mają problemy 
z zasypianiem czy utrzymaniem koncentracji.
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Złożony syndrom stresu pourazowego
Ostatnimi czasy zwraca się również uwagę na tzw. Complex-PTSD, to znaczy złożony zespół stresu pourazowego. 
Problem ten dotyka osób, które doświadczyły wydarzenia traumatycznego o charakterze powtarzalnym, takiego jak 
przemoc domowa, wieloletnie więzienie, porwanie, maltretowanie, molestowanie. Takie osoby cierpią nie tylko na szereg 
symptomów charakterystycznych dla PTSD, ale też dodatkowych takich jak: 

• trudności w kontrolowaniu emocji,
• ciągłe uczucie pustki i beznadziejności,
•  zaburzenia emocjonalne, w tym zachowania autodestrukcyjne (samookaleczenie się, myśli samobójcze, zaburzenia 

popędu seksualnego),
• zaburzenia świadomości,
• unikanie przyjaźni i związków, 
• dręczące poczucie winy, poczucie braku zrozumienia, poczucie odmienności od innych ludzi,
• przekonanie o byciu ofiarą, brak zaufania do otoczenia,
• objawy somatyczne stresu – przewlekły ból, problemy kardiologiczne, problemy żołądkowo-jelitowe.

Leczenie PTSD
Zespół stresu pourazowego jest bardzo poważną, złożoną chorobą. Nigdy nie wolno bagatelizować jej objawów,  
a po ich zidentyfikowaniu należy zwrócić się o pomoc do specjalisty. PTSD znajduje się w grupie zaburzeń o charakterze 
lękowym, które można z powodzeniem leczyć. Nie podjęcie leczenia może skutkować wystąpieniem szeregu 
nieprzyjemnych objawów obniżających komfort życia nie tylko samego chorego, a także jego najbliższego otoczenia. 
Zastosowane leczenie opiera się na oddziaływaniu psychologicznym i farmakologicznym. Farmakologia pomaga  
w łagodzeniu nieprzyjemnych objawów zespołu stresu pourazowego takich jak bezsenność czy stany lękowe. 

Wśród najskuteczniejszych oddziaływań psychologicznych podaje się terapię poznawczo-behawioralną. Bazuje ona na 
przekonaniu, że myśli, emocje i zachowania człowieka wzajemnie na siebie wpływają, przez co tworzą wzorce zachowań. 
Terapia skupia się na powodach wystąpienia zaburzenia, dzięki czemu możliwe jest zidentyfikowanie błędnych 
przekonań i interpretacji. Pacjent uczy się prawidłowo reagować na bodźce przypominające mu przeżytą traumę, 
panować nad sobą i towarzyszącym mu lękiem.

Psychoterapia trwa najczęściej około trzech miesięcy. Jednak w niektórych przypadkach proces ten musi trwać dłużej. 

Zespół stresu pourazowego u dzieci
Niestety zespół stresu pourazowego nie dotyczy jedynie dorosłych. Zdarza się, że cierpią na niego również dzieci.  
W celu zidentyfikowania PTSD u dziecka czy nastolatka wykonuje się wywiad zdrowotny z nim samym oraz rodzicami. 
Wysłuchanie obydwu stron jest niezwykle ważne, gdyż dany problem inaczej postrzegają dzieci a inaczej dorośli.  
Różnice widoczne są również w sposobie reakcji na traumę oraz odczuwaniu jej symptomów. Jedynie wzięcie  
pod uwagę tych dwóch punktów widzenia pozwala terapeucie na wybranie najbardziej optymalnego sposobu leczenia.

Dzieci dotknięte zespołem stresu pourazowego oprócz charakterystycznych dla tego zespołu symptomów mogą 
odznaczać się poczuciem niskiej wartości, trudnościami w nawiązywaniu relacji, działaniami autodestrukcyjnymi, 
problemami z koncentracją. Takie dzieci poszukują silnych wrażeń oraz podejmują ryzykowne zachowania. Narażone  
są na uzależnienie od alkoholu czy narkotyków a także w skrajnych przypadkach próby samobójcze. 

Leczenie PTSD u dzieci, jest niezwykle ważne. Wymaga ono wielokierunkowych działań, dlatego niezbędnym jest 
zasięgnięcie pomocy u psychoterapeuty. Terapia obejmuje zarówno dziecko ze wspomnianym zaburzeniem,  
ale również jego rodzinę. Zbagatelizowanie tego problemu może pociągnąć za sobą dalekosiężne skutki i znacznie 
wpłynąć negatywnie na całe dziecka.

Podsumowanie
Zespół stresu pourazowego jest niezwykle poważnym zaburzeniem, którego nie wolno ignorować. Nie jesteśmy  
w stanie uchronić siebie ani naszych najbliższych przed wszystkimi mogącymi wystąpić w życiu traumami.  
Dopóki czegoś nie przeżyjemy, nie wiemy też jaka będzie nasza reakcja na dane wydarzenie. Jedynym działaniem jakie 
możemy podjąć jest zwrócenie się do specjalisty w momencie zidentyfikowania u siebie, bądź u bliskiej nam osoby 
symptomów PTSD. Pamiętajcie, nie bójcie się prosić o pomoc!


