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P T S D 
POST – TRAUMATIC STRESS DISORDER 
ZESPÓŁ STRESU POURAZOWEGO   

ZABURZENIE STRESOWE POURAZOWE                         
 

 
 
„Ucieczka, kiedy usłyszy się nadlatujący samolot. Lęk, kiedy nad głową strzelają 

fajerwerki. Obawa przed powrotem do kraju. Bezsenność lub senne koszmary. To wszystko 
może przydarzyć się tym, którzy mierzą się z zespołem stresu pourazowego. I wcale nie 
dotyczy to wyłącznie walczących na froncie.  
  Nadpobudliwość, nadmierna czujność, problemy ze snem, koncentracją, drażliwość - 
takie objawy mogą towarzyszyć milionom uchodźców. Zespół stresu pourazowego (PTSD), 
jakiego mogą doświadczyć, może dotyczyć bowiem nie tylko tych, którzy walczą na froncie, 
ale i tych, którzy przed działaniami wojennymi uciekają, poszukując nowego domu dla siebie 
i bliskich. 

Oprócz tych fizycznych objawów, osoba, która mierzy się z zespołem stresu 
pourazowego, może doświadczyć ponownego doświadczania traumatycznego przeżycia 
poprzez wspomnienia czy powracające koszmary senne. […] 

Poza tym może doświadczyć również chęci unikania miejsc, osób i innych rzeczy, 
które przypominają o traumatycznym wydarzeniu. Może to być szczególnie trudne, 
zwłaszcza kiedy korzystając z internetu nie ma możliwości ominięcia newsów wojennych oraz 
kiedy myśli się przyszłościowo o powrocie do ojczyzny, która - jak wielu liczy - prędzej czy 
później uwolni się od oprawcy.  

Ci, którzy mierzą się z PTSD, mogą mieć problem ze zwiększoną reakcją przestrachu 
na bodźce, takie jak nieoczekiwany hałas. Nasuwają mi się tutaj trzy przykłady. Po pierwsze 
ukraińskie dziecko, które z mamą i rodzeństwem zamieszkało w bloku na moim osiedlu, 
które z przerażeniem odskoczyło, kiedy mój czteromiesięczny szczeniak przy niej szczeknął. 
Po drugie sytuacja, kiedy ukraińska młodzież grała w piłkę i - jak mówią widzący tę sytuację - 
na dźwięk samolotu natychmiast schowała się w krzakach. I po trzecie, kiedy uchodźcy 
musieli drżeć z niepokoju, gdy kibice Lecha Poznań urządzili nocny pokaz fajerwerków z 
okazji urodzin klubu. Była seria wybuchów, tuż obok miejsca, gdzie stacjonują uchodźcy.”1 

 
 

 

 

                                                             
1 Gotowalska Ż. Zespół stresu pourazowego dotknie nie tylko walczących na froncie. Może mieć tragiczne 
konsekwencje https://natemat.pl/402757,zespol-stresu-pourazowego-ptsd-dotknie-milionow-uchodzcow,  
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ZESPÓŁ STRESU POURAZOWEGO 
zaburzenie psychiczne będące formą reakcji na skrajnie stresujące wydarzenie (traumę), 
które przekracza zdolności danej osoby do radzenia sobie i adaptacji. 

Takim wydarzeniem (traumą) najczęściej jest wypadek samochodowy, napad, przeżycie 
katastrofy i każda inna sytuacja, która stanowiła zagrożenie życia lub zagrożenie dla naszych 
potrzeb i wartości (np. śmierć bliskiej osoby, poronienie, poród w traumatyzujących 
warunkach, diagnoza choroby nowotworowej). 

 

W wyniku II wojny światowej około 30 proc. Polek i Polaków                                                          
cierpiało na objawy zespołu stresu pourazowego. 

 

ASD - ostra reakcja na stres: 

 jest naturalną reakcją na traumatyczne wydarzenie; 
 pojawia się u człowieka bezpośrednio (od razu lub po kilku godzinach)  

po traumatycznym zdarzeniu;  
 u większości osób ustępuje w ciągu 2-3 dni; 
 jej objawy mogą utrzymywać się do 4 tygodni. 

 

Objawy ASD: 

 fizyczne: kołatanie serca, tachykardia (częstoskurcz serca), nadmierna potliwość, 
nudności, biegunka, przyspieszenie oddechu, duszności, zaczerwienienie skóry. 

 psychiczne: oszołomienie, zawężenie pola świadomości i uwagi, nierozumienie 
bodźców docierających z otoczenia, wyraźna dezorientacja, bezcelowa lub 
niedostosowana do sytuacji aktywność. 

 ciężkie reakcje na stres: nadmierne pobudzenie (np. ucieczka z miejsca wydarzenia),  
stupor dysocjacyjny (osłupienie, brak wypowiedzi, znieruchomienie, nieprawidłowe 
reakcje, np. na dotyk), fuga dysocjacyjna (całkowita utrata kontroli nad własną 
tożsamością oraz pamięcią, poczucie braku kontroli nad sobą i własnym 
zachowaniem, uczucie rozpaczy i braku nadziei, odcięcie się od rzeczywistości, 
uczucie silnego napięcia, lęk, gniew i agresja słowna oraz niepamięć całości lub 
fragmentów wydarzenia. 
 

Poszkodowany może: 

 nie wiedzieć, co się do niego mówi,  
 mieć poczucie bezradności, 
 mieć poczucie braku kontaktu z własnym ciałem, 
 przejawiać zachowania ryzykowne i impulsywne, 
 mieć poczucie nierealności otaczającego świata. 
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ASD (ostra reakcja na stres) może przekształcić się w PTSD (zespół stresu pourazowego). 

 

Objawy PTSD: 

 zwykle pojawiają się w ciągu 6 miesięcy 
 ostre: trwają krócej niż 3 miesiące 
 przewlekłe: trwają 3 miesiące lub dłużej 
 z początkiem opóźnionym: początek objawów ma miejsce 6 miesięcy po wystąpieniu 

traumatycznego wydarzenia 
 fizyczne: nadpobudliwość i nadmierna czujność, problemy ze snem, kłopoty  

z koncentracją i trudności z zapamiętywaniem, drażliwość, omdlenia. 
 psychiczne: ponowne doświadczanie traumatycznego przeżycia poprzez 

wspomnienia czy powracające koszmary senne, unikanie miejsc, osób i innych rzeczy, 
przypominających o traumatycznym wydarzeniu. 

COMPLEX PTSD - ZŁOŻONY ZESPÓŁ STRESU POURAZOWEGO pojawia się u osób, które 
doświadczyły wielu powtarzających się traum – objawów jest więcej, wyrażają się bardziej 
dynamicznie, pojawia się większe ryzyko rozwoju zaburzeń lękowych, depresyjnych czy 
uzależnienia od substancji psychoaktywnych w konsekwencji złożonego PTSD. 

 

S T S D - WTÓRNY ZESPÓŁ STRESU POURAZOWEGO - ZMĘCZENIE WSPÓŁCZUCIEM dotyka 
osób, które na co dzień pomagają uczestnikom wydarzeń traumatycznych: STRAŻAKÓW, 
RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH, POLICJANTÓW, LEKARZY, TERAPEUTÓW lub często 
uczestniczą w takich wydarzeniach w roli obserwatorów, np.  KORESPONDENTÓW 
WOJENNYCH. 

STSD ma inne źródła niż PTSD, ale objawy podobne do objawów PTSD. 

STSD rozwija się pod wpływem: 

 wysokiego poziomu ekspozycji na zdarzenia traumatyczne, 
 wysokiego poziomu empatii, 
 niewystarczającej sieci wsparcia społecznego. 

 
OBJAWY PTSD U DZIECI: 

 Koszmary 
 Bezsenność i problemy ze snem 
 Agresja 
 Drażliwość 
 Strach przed byciem rozdzielonym od rodzica 
 Ciągłe odgrywanie traumy w zabawach 
 Przedstawianie traumy w rysunkach lub różnego rodzaju historiach 
 Wykształcenie się nowych fobii - lęk przed ciemnością, potworami 
 Zabawa kompulsywna, z elementami, które przedstawiają bądź symbolizują traumę. 
 Utrata zdolności, które dziecko nabyło przed traumą - mowa, korzystanie z toalety  

i inne 
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Osoba dorosła cierpiąca na PTSD może: 

 Żyć w stanie ciągłego napięcia oraz wzmożonej wrażliwości  
 Stale poszukiwać sygnałów, mogących zwiastować zagrożenie  
 Unikać wszelkich bodźców, przedmiotów i sytuacji, które kojarzą się jej z 

wydarzeniem traumatycznym  
 Doświadczać stanu ciągłego zagrożenia  
 Mieć upośledzoną koncentrację  
 Przeżywać uczucie wyobcowania 
 Izolować się od ludzi 
 Rezygnować z dotychczasowych zainteresowań i aktywności 
 Stać się nadmiernie drażliwa, wybuchać gniewem lub reagować nieadekwatnie do 

sytuacji  
 Cierpieć na bezsenność 
 Mieć problemy z odżywianiem 
 Cierpieć na depresję maniakalną oraz szereg innych zaburzeń, np. jedzenie 

obsesyjno-kompulsywne 
 Mieć za sobą nieudane próby samobójcze 
 Odczuwać chroniczne zmęczenie, bóle niewiadomego pochodzenia, biegunki  

i wymioty albo uczucie kłucia w klatce piersiowej.  

 

LECZENIE PTSD: 

 terapia behawioralna 
 terapia rodzinna 
 terapia farmakologiczna 

 

PODSUMOWANIE: 

Ostra Reakcja na Stres - ASD - może przekształcić się w Zespół Stresu Pourazowego - PTSD 

Objawy PTSD obejmują szerokie spektrum dolegliwości somatycznych, behawioralnych  
i psychicznych. 

PTSD może doprowadzić u dzieci do zakłócenia, wstrzymania lub cofnięcia ich rozwoju. 

PTSD to zaburzenie, które niszczy ludzki umysł i relacje międzyludzkie. 

PTSD może sprowokować rozwój nowych fobii i/lub uzależnień. 

PTSD trzeba i można leczyć. 

 

Na podstawie materiałów internetowych: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zesp%C3%B3%C5%82_stresu_pourazowego 

https://natemat.pl/402757,zespol-stresu-pourazowego-ptsd-dotknie-milionow-uchodzcow 

https://donatakurpas.pl/zespol-stresu-pourazowego-pstd/ 

https://psychomedic.pl/ostra-reakcja-na-stres/ 
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https://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/choroby-i-zaburzenia-psychiczne,zespol-stresu-
pourazowego--ptsd----przyczyny--objawy--leczenie,artykul,1587435.html 

https://slideplayer.pl/slide/12303913/ 

https://www.heydoc.pl/s/article/Ostra-reakcja-na-stres-objawy-czas-trwania-i-kryteria-
diagnostyczne 

https://psychoterapiacotam.pl/zespol-stresu-pourazowego-ptsd/ 

https://www.wapteka.pl/blog/artykul/zespol-stresu-pourazowego-ptsd-jakie-sa-przyczyny-
objawy-i-jak-leczyc 

https://twojpsychologzoliborz.pl/reakcje-na-stres-i-zaburzenia-adaptacyjne/ 

 

opracowała Rita Witek-Kulawik 


