Jak Pomoc Dziecku po Katastrofie i Klesce Zywiolowej
Kataklizm, taki jak pozar, powódz, huragan, trzesienie ziemi, jest przerazajacy zarówno dla
dzieci, jak i dla doroslych. W rozmowach z dzieckiem, które jest lub bylo uczestnikiem takiego
wydarzenia, trzeba po prostu przyznac, ze jest to zjawisko budzace groze. Pomijanie lub
bagatelizowanie rzeczywistego zagrozenia i niebezpieczenstwa wcale nie dziala uspokajajaco na
dziecko. O tym, jak silna i dlugotrwala bedzie jego reakcja po katastrofie, decyduje kilka
czynników.
Po pierwsze, wazne sa reakcje i zachowania rodziców, bo dziecko je obserwuje i przetwarza.
Wiadomo, ze gdy rodzice maja powazne zmartwienia, dziecko na swój sposób to wyczuwa,
wykazujac szczególna czujnosc i intuicje w sytuacjach krytycznych. Powinno wiec od rodziców
uslyszec potwierdzenie tego, czego sie domysla - ze jest niebezpiecznie i ze oni sami sie boja.
Jednoczesnie jednak potrzebne mu jest zapewnienie, ze rodzice sa w stanie sprostac sytuacji.
Po drugie, istotne jest, ile zniszczen widzialo dziecko w trakcie katastrofy i z jakimi jej
skutkami spotyka sie pózniej. Jesli rówiesnik lub czlonek rodziny zginal lub zostal ciezko ranny
badz zrujnowany zostal dom rodzinny lub szkola, wówczas prawdopodobienstwo powazniejszego
urazu psychicznego u dziecka jest znacznie wieksze.
Po trzecie, rodzaj reakcji u dziecka po takim wstrzasajacym przezyciu zalezy od jego wieku.
Szesciolatek np. zacznie protestowac na chodzenie do przedszkola, z czym nie bylo przedtem
problemów, zas dziecko nastoletnie stanie sie bardziej klótliwe w domu i pogorsza sie jego oceny
w szkole. Rozmowy z dzieckiem o minionym wydarzeniu i jego skutkach, dostosowane do jego
wieku i zdolnosci pojmowania rzeczywistosci, moga byc bardzo pomocne.
Psychologiczne nastepstwa uczestnictwa w wydarzeniu o wymiarach kataklizmu sa powazne,
m.in. moga wystapic tzw. zaburzenia stresowe pourazowe, które sa reakcja emocjonalna na
doznany uraz psychiczny. Pojawiaja sie one zarówno u osoby bezposrednio poszkodowanej, jak i
u kogos, kto byl jedynie naocznym swiadkiem. U dziecka z takim zaburzeniem powtarzaja sie
epizody odtwarzania i przezywania ciagle na nowo tamtych wydarzen. Czesto dzieci
odreagowuja lek wywolany wspomnieniami za pomoca zabaw, których nawracajacym tematem
jest owo straszliwe wydarzenie. U malych dzieci traumatyczne przezycie bywa przetwarzane w
snach - dziecku snia sie potwory, paniczne ucieczki, rózne grozne sytuacje.
Objawy zaburzenia stresowego pourazowego rzadko wystepuja w trakcie samych wydarzen.
Moga sie pojawic wkrótce potem, ale bardzo czesto wystepuja dopiero po kilku miesiacach, a
nawet po latach.
Niepokojace sygnaly w zachowaniu dziecka:
•
•
•
•
•
•
•

odmowa powrotu do przedszkola czy szkoly oraz nieodstepowanie na krok matki lub
ojca, takze w domu,
uporczywe leki pozostajace w zwiazku z przezyta katastrofa (np. wyimaginowane
obawy przed rozstaniem z rodzicami na zawsze),
zaburzenia snu (koszmary senne, budzenie sie z krzykiem, moczenie lózka), jesli trwaja
dluzej niz przez kilka dni po wydarzeniu,
utrata zdolnosci do koncentracji oraz drazliwosc,
zle zachowanie w szkole i w domu, jakiego przedtem nie bylo,
skargi na dolegliwosci fizyczne (bóle brzucha, ból glowy, sennosc), których
chorobowego podloza nie daje sie stwierdzic,
izolowanie sie od rodziny i rówiesników, ogólne zobojetnienie, spadek aktywnosci i
zaabsorbowanie tematem przezytej katastrofy.

Profesjonalna pomoc, szczególnie dla tych dzieci, które podczas kataklizmu byly swiadkami
budzacych groze scen zniszczenia badz widzialy zabitych lub rannych, moze zapobiec
wystapieniu zaburzen stresowych pourazowych lub zminimalizowac objawy. Gdy stan dziecka
budzi zaniepokojenie rodziców, moga sie poradzic pediatry lub lekarza rodzinnego, czy powinni
zwrócic sie do psychiatry dziecieco-mlodziezowego.

