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Dziecięca trauma: jak rozpoznać, że dziecko przechodzi traumę?

Lęk, cierpienie oraz inne przytłaczające emocje odbierają dziecku poczucie bezpieczeństwa i zaufanie do innych ludzi.
Stopniowo nasilają się w nim destrukcyjne, autodestrukcyjne i ryzykowne zachowania, co może prowadzić do zaburzeń psychicznych, chorób, a nawet do prób samobójczych czy przedwczesnej śmierci.
 Jak rozpoznać traumę u dziecka?
Doświadczenie traumatyczne dziecka polega na byciu ofiarą lub świadkiem zdarzenia, które stanowi rzeczywiste lub domniemane zagrożenie dla jego życia i zdrowia, jak również innych, a w szczególności, bliskich mu osób.
Temu wydarzeniu towarzyszą przytłaczające emocje, poczucie bezsilności i osamotnienia. Skala oraz intensywność doznań jest odczuwana subiektywnie, jest indywidualna dla każdego dziecka. W takiej sytuacji mówimy o ograniczonej w czasie, traumie ostrej, której klasycznym przykładem jest wypadek komunikacyjny, pobicie, nadużycie seksualne, czy atak zwierzęcia.

Skąd się bierze trauma u dziecka?

Trauma u dziecka nie jest wyłącznie wynikiem złego doświadczenia w dzieciństwie. Pierwsze doświadczenia traumatyczne dziecka mogą pojawić się jeszcze w okresie prenatalnym. Wówczas oprócz bezpośrednich czynników zagrażających życiu płodowemu, jak np. zatrucie alkoholowe, każde poważne przeżycie, naruszające istotnie bezpieczeństwo matki, przenosi się wprost na nienarodzone jeszcze dziecko.
Trauma może być związana z komplikacjami podczas samego porodu, jak również dłuższą separacją od matki, trudnościami w karmieniu dziecka oraz niektórymi zabiegami medycznymi, już po jego narodzinach. Ponadto wielu badaczy, wskazuje na istotne znaczenie traumy międzypokoleniowej, konsekwencji traumatycznych przeżyć przodków, stających się udziałem ich dzieci wnuków i prawnuków.
Innym typem traumy jest trauma chroniczna, gdy dziecko doświadcza wielu, następujących po sobie w czasie zdarzeń, np. przybierających formę przemocy domowej, znęcania się, przemocy rówieśniczej, rozstania rodziców, czy też uzależnienia członka rodziny od alkoholu.

Natomiast trauma złożona, obejmuje zarówno przewlekłe przeżycia traumatyczne, zwykle spowodowane przez bliskie osoby dorosłe, jak również wpływ tych doświadczeń na dziecko. Ona zawsze łączy się z negatywną postawą rodziców lub opiekunów, przejawiającą się w formie aktywnej, np. różne przejawy krzywdzenia lubbiernej, kiedy mamy do czynienia z niewystarczającą dostępnością dorosłego, np.zaniedbywanie, unikanie kontaktu lub nieobecność.
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