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Ewa ODACHOWSKA 

TRAUMA POWYPADKOWA  
 PRZYCZYNY, PRZEBIEG I SKUTKI  

DLA BEZPIECZEŃSTWA  

Streszczenie 
Wiele opracowań na temat wypadków drogowych podkreśla aspekty związane z ich znacznymi 

kosztami społecznymi. Autorzy jednak, w większości przypadków, skupiają się na skutkach istotnych 
dla gospodarki państwa, takich jak nakłady na leczenie, ubezpieczenia, eksploatację dróg, naprawę 
aut itp. Tymczasem największe koszty ponosi sam człowiek, a ściślej rzecz biorąc jego psychika. 
Uczestnictwo w wypadkach drogowych, szczególnie tych prowadzących do poważnych obrażeń lub 
śmierci osób w nich uczestniczących, stanowi istotne zagrożenie wystąpieniem stresu traumatycznego, 
który może stać się przyczyną wystąpienia istotnych zaburzeń w funkcjonowaniu jednostki nawet wte-
dy, gdy ona sama nie odniosła podczas tego zdarzenia żadnych poważnych obrażeń. Prowadzone ana-
lizy wskazują, iż u około jednej czwartej osób, które uczestniczyły w wypadku drogowym występują 
różnego rodzaju trudności emocjonalne. Pojawiające się bezpośrednio po wypadku problemy u części 
z tych osób mijają samoistnie, u innych jednak mogą trwać przez wiele miesięcy, a nawet lat, wskazu-
jąc na wystąpienie zaburzeń potraumatycznych. Niniejszy artykuł ukazuje uwarunkowania tego proce-
su poprzez pokazanie możliwych reakcji jednostki w silnej sytuacji stresowej z uwzględnieniem szcze-
gólnego przypadku, jakim jest przeżycie wypadku drogowego. 

WSTĘP 
Z informacji przedstawionych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) wynika, iż  

w krajach europejskich wypadki drogowe stanowią szóstą z najczęstszych przyczyną inwa-
lidztwa i trzynastą spośród najczęstszych przyczyn śmierci. Wydaje się jednak, iż najistotniej-
szym skutkiem wypadku drogowego mogą być znaczne koszty psychiczne osób w nich 
uczestniczących, bez względu na fakt istnienia bądź braku obrażeń spowodowanych wypad-
kiem. Niektóre badania wykazują, że niemal u jednej piątej ofiar wypadków można zdiagno-
zować ostrą reakcję stresową, zaś jedna czwarta wykazuje problemy psychiczne w okresie 
roku od zdarzenia (Bryant, Harwey, 1996). Symptomy takie jak lęk, czy unikanie sytuacji 
przypominających traumatyczne zdarzenie (np. niechęć do jazdy samochodem itp.), poczucie 
dyskomfortu, nawracające niechciane wspomnienia czy sny o wypadku, w sposób dysfunk-
cjonalny wpływają na ogólny stan psychiczny czy funkcjonowanie zawodowe i pozazawodo-
we takich osób. Dane brytyjskie i amerykańskie wskazują, że ze względu na znaczna skalę 
zjawiska, to właśnie wypadki komunikacyjne są najczęstszą przyczyną zaburzenia stresowego 
pourazowego, co plasuje je, ze względu na możliwe skutki dla zdrowia psychicznego, obok 
takich zdarzeń, jak udział w konfliktach wojennych. Niezbędne zatem staje się nakreślenie 
zarówno skali problemu, jak i możliwych jego implikacji. 
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1. WYPADEK DROGOWY JAKO SYTUACJA STRESOWA 
Po raz pierwszy terminem „stres” posłużył się H. Selye (1978), który wprowadził ten kon-

strukt do nauk o zdrowiu. Stan ten rozumiany jest tu jako „nieswoista reakcja organizmu na 
wszelkie stawiane mu żądanie” (Selye, 1978). Zmiany dokonujące się wówczas w organizmie 
osoby doświadczającej sytuacji trudnej zostały określone mianem ogólnego zespołu adapta-
cyjnego (General Adaptation Syndrom- GAS). Autor opisał jego trzy fazy: stadium reakcji 
alarmowej, w której organizm wykazuje zmiany charakterystyczne dla początkowego mo-
mentu oddziaływania stresora; fazę drugą stanowi stadium odporności obejmujące opór orga-
nizmu, faza trzecia to stadium wyczerpania, pojawiające się w następstwie długotrwałego 
oddziaływania stresora i charakteryzujące się wyczerpaniem energii przystosowawczej, 
umożliwiającej radzenie sobie z sytuacją (Selye, 1978). 

Można zatem stwierdzić, iż stres stanowi reakcję organizmu na jakiekolwiek stawiane mu 
wymagania. Pojęciem tym określa się wszystkie bodźce spowodowane zarówno umysłowy-
mi, fizjologicznymi, anatomicznymi jak i fizycznymi, które zmieniają stopień gotowości 
człowieka do działania. Określa się go również jako sytuację trudną, czyli taką, w której za-
chodzi rozbieżność między potrzebami a możliwością ich zaspokojenia lub zadaniami a moż-
liwością ich wykonania, jest to dynamiczna reakcja adaptacyjna, pomiędzy możliwościami 
jednostki, a wymogami sytuacji (stresorem), a podejmowane przez jednostkę działania w tej 
sytuacji stanowią próbę przywrócenia równowagi w zachwianej homeostazie. 

Uczestnictwo w wypadku drogowym spełnia wszystkie kryteria sytuacji stresowej. 
Z uwagi na to, iż nie można być przygotowanym na tego rodzaju zjawisko, jednostka nie ma 
gotowych strategii radzenia sobie. W zależności od cech indywidualnych, tolerancja i sposób 
reagowania na stres mogą być bardzo różne. Niektórzy potrafią znakomicie radzić sobie na-
wet z bardzo silnym stresorem, inni zaś ponoszą duże koszty psychofizyczne już przy poja-
wieniu się stresora działającego ze stosunkowo niewielkim natężeniem. Uwarunkowania te w 
dużej mierze uzależnione są od podłoża genetycznego, typu osobowości, stanu zdrowia fi-
zycznego psychicznego, dotychczasowego radzenia sobie ze stresem, systemu, w którym żyje 
człowiek oraz rodzaju i jakości wsparcia społecznego ze strony rodziny i grupy, w której 
przebywa. Nie każdy stres jest zatem odbierany jako traumatyczny, tak jak nie zawsze prze-
życie wypadku drogowego skutkuje zaburzeniami z gruntu psychopatologii. W wielu prze-
padkach zależy to od prezentowanej przez jednostkę strategii radzenia sobie w takiej sytuacji. 

Współczesne koncepcje psychologiczne traktują pojęcia stresu i radzenia sobie jako zjawi-
ska nierozłączne. Radzenie sobie ze stresem obejmuje „stale zmieniające się poznawcze i be-
hawioralne wysiłki, mające na celu opanowanie określonych zewnętrznych i wewnętrznych 
wymagań, ocenianych przez osobę jako obciążające lub przekraczające jej zasoby" (Lazarus, 
Folkman, 1984). Natomiast podejmowane przez jednostkę działania, będące wynikiem oceny 
sytuacji stresowej określane są jako radzenie sobie. Kluczowe znaczenie przypisuje się su-
biektywnej ocenie relacji pomiędzy osobą a otoczeniem, jak również subiektywnej ocenie 
własnych możliwości jednostki. To podmiot, a nie obiektywne cechy sytuacji, rozstrzyga o 
tym, czy dana relacja jest analizowana jako stresowa, czy nie. Podobnie, subiektywne spo-
strzeganie własnych możliwości sprostania wymaganiom stawianym przez otoczenie decydu-
je o zachowaniu jednostki w tej sytuacji, a nie rzeczywiste jej właściwości.  

Proces radzenia sobie według Lazarusa i Folkman (1984) pełni dwie główne funkcje: in-
strumentalną, inaczej zadaniową, mającą na celu uporanie się z problemem, który był źródłem 
stresu oraz funkcję regulującą emocje. Ta druga polega zwykle na obniżaniu przykrego napię-
cia i łagodzeniu innych negatywnych stanów emocjonalnych. W radzeniu sobie ze stresem 
mogą być wykorzystywane zarówno indywidualne zasoby jednostki, jak również zasoby śro-
dowiska, w tym grupy i instytucje wsparcia. Emocje doświadczane w sytuacji stresu pełnią 
ważną funkcję adaptacyjną, sygnalizując, że dzieje się coś istotnego dla podmiotu, a także 
kształtują proces radzenia sobie. Samoregulacja emocji, mająca najczęściej formę zmniejsza-
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nia przykrego napięcia, może też zmierzać do zwiększenia pobudzenia, ponieważ to mobilizu-
je do działania (Lazarus, Folkman, 1984). Emocje są rozumiane tutaj nie tylko jako reakcja, 
ale również jako proces odzwierciedlający nasz stosunek do rzeczywistości oraz regulujący 
zachowanie.  

Teoretyczne ujęcie radzenia sobie ze stresem przez Lazarusa i Folkman zawiera przy-
najmniej dwa główne kryteria, mogące stać się podstawą klasyfikacji strategii radzenia sobie: 
modalność radzenia sobie („poznawcze i behawioralne wysiłki”) oraz kryterium funkcjonal-
ne, to jest ukierunkowanie strategii bądź na rozwiązanie problemu, bądź na regulację emocji. 
Jak sugerują autorzy, niektóre strategie radzenia sobie ze stresem, wyraźnie widoczne w 
dwóch podstawowych stylach radzenia sobie ze stresem – zorientowanym na działanie i zo-
rientowanym na emocje – zależą od typu osobowości, a szczególnie od tendencji do przeży-
wania pozytywnych lub negatywnych emocji. Strelau poddając analizie relację pomiędzy 
temperamentem, jako składową osobowości, postawił hipotezę, że cechy temperamentu zwią-
zane z działaniem, np. ekstrawersja, poszukiwanie stymulacji, oraz inne cechy temperamentu, 
charakteryzujące poziom energetyczny organizmu, powinny sprzyjać kształtowaniu się stylu 
radzenia sobie zorientowanego na rozwiązanie problemu i działanie. Z kolei cechy tempera-
mentalne zorientowane na emocje, takie jak np. temperament zahamowany, tendencja do wy-
cofywania się, neurotyczność czy reaktywność emocjonalna, to charakterystyki, na bazie któ-
rych kształtuje się styl radzenia sobie skoncentrowany na emocjach. Wyodrębniony przez 
Endlera i Parkera (2005) styl radzenia sobie ze stresem skoncentrowany na unikaniu jest cha-
rakterystyczny dla osób, które w sytuacjach stresowych mają tendencję do wystrzegania się 
myślenia, przeżywania o przykrym doświadczeniu (Endler, Parker, 2005). To właśnie unika-
nie jest bardzo często wykorzystywaną strategią radzenia sobie na skutek przeżycia trauma-
tycznego. Wynika to z faktu, że u osób, które przeżyły traumę występujące objawy nadmier-
nego pobudzenia powodują wydobywanie informacji z pamięci, co z kolei jest przyczyną 
zwiększonej dostępności zdarzenia traumatycznego oraz mimowolnego pojawiania się inten-
sywnych wspomnień traumy w postaci myśli intruzywnych, a to zwrotnie prowadzi do sil-
niejszego pobudzenia. Starając się nie dopuszczać do świadomości uczuć, które mogłyby 
wywołać wspomnienie traumy, wielu pacjentów zaczyna organizować swoje życie wokół 
unikania zaangażowania emocjonalnego. Takie próby kontroli mogą mieć różną formę: nie-
którzy mogą po prostu unikać ludzi lub sytuacji, które pełnią rolę „wyzwalaczy”, podczas gdy 
inni przyjmują leki lub alkohol by stłumić świadomość stanów emocjonalnych. Wielu uczy 
się stosować dysocjację jako sposób na usunięcie nieprzyjemnych doświadczeń od świado-
mości. Jednakże w dłuższej perspektywie wszystkie te wysiłki wygaszenia wspomnień trau-
my uniemożliwiają prowadzenie normalnego życia. Stosowanie strategii polegającej na uni-
kaniu może być nawet, jak uważają Bryant i Harvey predyktorem zaburzeń emocjonalnych po 
przeżyciu wypadku drogowego (Bryant, Harvey, 1996). Z drugiej jednak strony, jak zauważył 
Lazarus ten sam mechanizm obronny w postaci np. wyparcia czy dysocjacji, może pełnić 
funkcje zarówno prozdrowotne i adaptacyjne w danym kontekście, jak i zdecydowanie pato-
genne w sytuacjach radzenia sobie ze skutkami na przykład wypadków drogowych. 

2. PSYCHOLOGICZNE NASTĘPSTWA TRAUMY POWYPADKOWEJ 
Przeżycia i reakcje u osób, które doświadczyły bezpośrednio zdarzenia traumatycznego w 

postaci np. wypadku drogowego, były jego świadkiem lub zostały skonfrontowane ze zdarze-
niem, w którym ktoś poniósł śmierć lub istniała groźba śmierci, ktoś doznał poważnych obra-
żeń lub utracił fizyczną integralność mogą powodować pojawienie się objawów zaburzeń po 
stresie traumatycznym. Dodatkowo, zgodnie z kryteriami definicyjnymi, wydarzenia trauma-
tyczne charakteryzują się tym, że wywołują silne poczucie bezradności, przestrach i przeraże-
nie (za: Wciórka [red.], 2008). Najczęściej wymienianymi konsekwencjami zetknięcia się z 
taką sytuacją są: zespół stresu pourazowego (PTSD ang. Post Traumatic Stres Disorder) oraz 
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ostre zaburzenie stresowe (ASD, ang. Acute Stress Disorder). Obydwie jednostki opisane są 
w dwóch aktualnie obowiązujących klasyfikacjach zaburzeń psychicznych: Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) oraz International Classification of Diseases 
(ICD). Klasyfikacje te uwzględniają reakcję na stres traumatyczny, jako możliwą przyczynę 
pojawiania się istotnych zaburzeń w funkcjonowaniu jednostki.  

Według DSM-IV podstawowym warunkiem rozpoznania ostrej reakcji na stres (ASD) jest 
przede wszystkim fakt doznania traumatycznej sytuacji, którą autorzy przedstawiają jako: 
„doświadczenie, bycie świadkiem lub uczestniczenie w zdarzeniu z elementami zagrożenia 
życia, możliwości odniesienia poważnych ran, zagrożenia integralności fizycznej tej osoby 
lub innych” (za: Wciórka [red.], 2008). Co istotne, reakcja osoby na to doświadczenie zawie-
rała strach, bezsilność lub przerażenie. Klasyfikacja zawiera ponadto szczegółowe kryteria 
diagnostyczne oparte o istniejące objawy: symptomy dysocjacyjne, gotowość przeżywania 
doznanego doświadczenia traumatycznego (wyobrażenia, myśli, wspomnienia), symptomy 
niepokoju i podwyższonej aktywności, przejawiające się w postaci trudności ze snem, pobu-
dliwości, słabej koncentracji, nadmiernej czujności i podwyższonej reaktywności. W tej sytu-
acji wyraźnie dostrzega się cechy dystresu przyjmujące formę upośledzenia funkcjonowania 
zarówno społecznego, zawodowego, jak i w innych ważnych obszarach życiowych. Podobne 
kryteria diagnostyczne stosowane są do opisu zespołu stresu pourazowego (PTSD). Rozpo-
znanie zakłada, poza wystąpieniem urazu, spełnienie kryteriów diagnostycznych obejmują-
cych trzy główne grupy symptomów: utrzymujące się objawy ponownego przeżywania zda-
rzenia traumatycznego, uporczywe unikanie bodźców skojarzonych z przebytą traumą, połą-
czone z objawami zmniejszenia ogólnej reaktywności oraz utrzymujące się objawy nadmier-
nego psychofizjologicznego pobudzenia (APA, 1994). 

Zgodnie z pierwszą grupą objawów PTSD według DSM-IV-TR, zdarzenie traumatyczne 
jest przeżywane na nowo w formie intruzywnych wspomnień, nawracających obrazów i my-
śli, przebłysków pamięci (ang. flashbacks) lub niepokojących snów, a także doświadczania 
znacznego psychologicznego i fizycznego dyskomfortu w chwili ekspozycji na wewnętrzne 
lub zewnętrzne bodźce skojarzone ze zdarzeniem. Druga grupa to objawy unikania, mogące 
mieć charakter poznawczy, polegający na tłumieniu przykrych myśli, uczuć, lub wspomnień 
związanych z wydarzeniem; behawioralny, przejawiający się unikaniem zajęć, osób, sytuacji, 
miejsc oraz rozmów, które mogłyby przypominać przeżyty uraz; dysocjacyjny, charakteryzu-
jący się niemożnością przypominania sobie zdarzenia i ważnych okoliczności, w całości lub 
w części, jak i poczuciem wyobcowania oraz w końcu fizjologiczny, powiązany z objawami 
odrętwienia emocjonalnego. Objawom tym towarzyszą: spadek ogólnej aktywności życiowej, 
wyraźne ograniczenie zainteresowań dotychczas ważnymi zajęciami i otoczeniem, poczucie 
zamknięcia perspektywy przyszłości oraz niezdolność przeżywania pozytywnych emocji. Z 
trzecią grupą objawów PTSD, nadmiernym pobudzeniem psychofizjologicznym, wynikają-
cym z stanu wzmożonego wzbudzenia autonomicznego układu nerwowego, związane są za-
burzenia snu, koncentracji i uwagi, drażliwość i wybuchy gniewu, podwyższona czujność 
oraz nadmierne reakcje strachu na niespodziewane bodźce (APA, 1994; Briere i in., 2005; 
Strelau, 2009). 

Rozróżnia się stan ostry i chroniczny PTSD. W pierwszym przypadku wyżej wymienione 
objawy pojawiają się co najmniej miesiąc po przeżyciu urazu i trwają krócej niż trzy miesią-
ce, natomiast obecność objawów przez okres dłuższy niż trzy miesiące daje podstawy do roz-
poznania przewlekłego zaburzenia stresowego pourazowego. Zwykle objawy rozpoczynają 
się w ciągu pierwszych trzech miesięcy po doznanej traumie, w przypadku zaburzenia streso-
wego o opóźnionym początku istnieje jednak możliwość, że upłynie nawet sześć miesięcy 
zanim pojawią się jego symptomy (APA, 1994).   

Podstawowa różnica pomiędzy ASD a PTSD, zawarta w obydwu klasyfikacjach, polega 
przede wszystkim na czasie trwania objawów, w przypadku ostrej reakcji na stres (ASD) ob-
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jawy utrzymują się od dwóch dni do czterech tygodni, w zespole stresu pourazowego trwają 
dłużej niż miesiąc. Ponadto, jakkolwiek w przypadku ASD można stwierdzić podobieństwo 
objawów do PTSD, to podstawową funkcją tej kategorii są objawy dysocjacyjne takie jak 
odrętwienie psychiczne, redukcja świadomości otoczenia, derealizacja, depersonalizacja i 
amnezja dysocjacyjna oraz rozpoznanie intruzywnej, objawiającej się zachowaniami uniko-
wymi i nadmiernym pobudzeniem, ostrej reakcji na stresor, występującej natychmiast po zda-
rzeniu traumatycznym i potencjalnie pomocnej w identyfikacji osób, u których w później-
szym okresie może wystąpić PTSD (Bryant, Harvey, 2003).  

PTSD może również przyjmować postać odroczoną, w takiej sytuacji objawy pojawiają 
się po upływie sześciu miesięcy od wystąpienia stresora w postaci np. wypadku drogowego. 
Niekiedy jednak występujące po zdarzeniu objawy nie dają się ubrać w ramy przedstawione 
dla kryteriów ASD lub PTSD. Z uwagi na to w części uzupełniającej klasyfikację DSM-IV, 
zaproponowanej przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne, pojawiło się zaburzenie 
w następstwie ekstremalnego stresu bliżej nieokreślone (ang. disorders of extreme stress not 
otherwise specified – DESNOS lub complex PTSD). Dotyczy ono bliżej nieokreślonych za-
burzeń w następstwie ekstremalnego stresu, obejmujących zmiany osobowości, które opisuje 
się szczególnie w odniesieniu do osób po doświadczeniach ciężkich, długotrwałych i nawra-
cających traum, zwykle o charakterze interpersonalnym. Do objawów złożonego PTSD zali-
cza się między innymi: dysocjację, różne dolegliwości somatyczne, zniekształcenia poznaw-
cze oraz chroniczne problemy w obszarach takich jak tożsamość, regulacja afektu oraz relacje 
interpersonalne. Nie wiadomo jednak, czy złożone PTSD powinno być traktowane jako od-
rębna jednostka diagnostyczna, czy objawy związane z DESNOS to cechy towarzyszące 
PTSD, czy też nie ogólny wyraz szerokiej gamy możliwych następstw w wyniku doświad-
czeń traumatycznych, o dużym zróżnicowaniu indywidualnym (Briere i in., 2005).  

Poza wymienionymi powyżej następstwami zetknięcia z traumatyczną sytuacją istnieją 
inne zaburzenia psychiczne, których przyczyn można szukać w tego rodzaju wydarzeniu. Na-
leżą do nich: zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe (lęk paniczny oraz lęk uogólniony), 
zachowania kompulsywne, nadużywanie środków psychoaktywnych, zaburzenia łaknienia. 
Osoby, które miały do czynienia z wydarzeniem traumatycznym mogą również doświadczać 
dysocjacji, depersonalizacji oraz trudności z kontrolowaniem agresji skierowanej zarówno w 
stosunku do siebie, jak i na innych (Borys, 2004). Przykładem tego rodzaju zaburzeń są np.: 
lęk przed podróżowaniem samochodem, lęk uogólniony, zaburzenia depresyjne, a w niektó-
rych przypadkach uzależnienia od substancji psychoaktywnych, zespoły presuicydalne, próby 
i samobójstwa dokonane. Należy podkreślić, iż mogą one współwystępować z innymi zabu-
rzeniami, jak również pojawiać się w sposób izolowany. 

Powyższe skutki zależą od obiektywnych charakterystyk wypadku takich jak ilość i zakres 
obrażeń, faktu, czy w zdarzeniu brały udział dzieci czy osoby bliskie osoby uczestniczącej w 
wypadku, jak również od subiektywnego postrzegania zdarzenia przez samą jednostkę. Nie 
bez znaczenia jest także stan zdrowia jednostki w okresie przedwypadkowym. Powrót do 
zdrowia lub ewentualny rozwój psychopatologii uzależniony jest też od zakresu wsparcia spo-
łecznego, na które osoba uczestnicząca w wypadku może liczyć ze strony najbliższych, zna-
jomych czy instytucji. 

Wymienione uwarunkowania spowodowały, iż w ostatnich latach obserwuje się tendencje 
do rozszerzenia pojęcia „zdarzenie traumatyczne” o inne aspekty, łącznie z tym, iż postuluje 
się używanie określenia „zdarzenie potencjalnie traumatyczne” (Macintosh, Hoppitt, 2009). 
Postulat ten wydaje się być uzasadniony głownie z uwagi na fakt, iż w świetle badań empi-
rycznych objawy potraumatyczne coraz częściej występują u osób eksponowanych na traumę, 
a niekoniecznie będących jej bezpośrednią ofiarą. Może mieć to oczywiste implikacje w kon-
tekście wypadków drogowych. Uraz fizyczny spowodowany wypadkiem nie musi być wa-
runkiem koniecznym do wystąpienia objawów steru pourazowego. Ponadto obraz kliniczny 
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PTSD nie musi ograniczać się do objawów określanych jako kryteria diagnostyczne tego ze-
społu. Badania wykazują, że ok. 80% osób z rozpoznaniem stresu pourazowego cierpi także z 
powodu symptomów wtórnych lub skojarzonych z tym zespołem, czyli takich, które stanowią 
część szerszego i bardziej złożonego obrazu klinicznego prezentowanego przez osoby po do-
świadczeniach traumatycznych (Kessler i in., 1995). Aktualne analizy uwarunkowań poja-
wiania się zaburzeń po stresie traumatycznym wskazują na znaczące współwystępowanie 
PTSD z innymi zaburzeniami lękowymi, depresją, nadużywaniem substancji psychoaktyw-
nych jak i zaburzeniami osobowości (Popiel, 2005). Rozpoznanie współwystępujących zabu-
rzeń lub takich problemów jak nierozwiązane uprzednie urazy traumatyczne, reakcje dysocja-
cyjne, nadmierne unikanie, silny gniew czy ryzyko samobójstwa jest szczególnie ważne z 
punktu widzenia podjęcia adekwatnych interwencji (Bryant, Harvey, 2003).  

3. WYPADEK DROGOWY JAKO ZDARZENIE TRAUMATYCZNE 
Wypadki drogowe należą do kategorii zdarzeń nagłych i szczególnie niebezpiecznych. 

Takie zdarzenie spełnia wszystkie kryteria zdarzenia traumatycznego, a tym samym wpływa 
na funkcjonowanie osób w nim uczestniczących, często zmieniając psychikę ofiar i powodu-
jąc uraz na całe życie. U wielu osób, które uczestniczyły w takich zdarzeniach występują róż-
nego rodzaju trudności emocjonalne, mogące przekształcić się w głębokie i długo utrzymują-
ce się zmiany wyrażające się w zaburzeniach somatycznych i psychicznych. Skutki urazu 
psychicznego spowodowanego uczestnictwem w wypadku drogowym potrafią zburzyć rów-
nowagę psychiczną na tygodnie, miesiące, czasem na lata. U części osób pojawiają się obja-
wy psychologiczne, określane mianem zespołu stresu pourazowego (PTSD), zaburzenie to nie 
dotyka jednak wszystkich uczestników wypadków. Jak to się dzieje, że część z nich nie trak-
tuje tego rodzaju zdarzenia w kategoriach urazu, inne natomiast odbierają je jako silnie trau-
matyczne wpływające na dezorganizację całego życia. W tym miejscu, oprócz charakterystyk 
uwarunkowanych różnicami indywidualnymi, warto zwrócić uwagę na kontekst sytuacyjny. 
Uczestnictwo w wypadku, a więc kryterium występującego zdarzenia nie określa czy ktoś był 
jego sprawcą czy ofiarą. Z założenia ofiary wypadków drogowych ponosić mogą większe 
koszty psychiczne zdarzenia, tymczasem wiele osób, u których diagnozuje się zaburzenie po 
stresie traumatycznym to sprawcy wypadków drogowych. Wydaje się, iż ważnym aspektem 
wpływającym na odbiór samego zdarzenia jako potencjalnie traumatyczne jest losowość zda-
rzenia vs intencjonalność sprawcy. 

Najwyraźniejsze różnice pomiędzy ofiarami wypadków komunikacyjnych a ich sprawca-
mi stwierdzono w kontekście poczucia odpowiedzialności i samoobwiniania się. Badania 
prowadzone pod koniec lat 90 ubiegłego wieku przez Delahanty i wsp. wskazują na istnienie 
różnic w zakresie rozwoju psychopatologii po uczestnictwie w wypadku drogowym w zależ-
ności od tego, czy kierowca był jego sprawcą. W świetle uzyskanych przez nich danych kie-
rowcy, którzy nie byli sprawcami wypadków, doświadczają większych trudności psycholo-
gicznych i częściej dochodzi u nich do powstania i utrzymywania się zaburzeń zdrowia psy-
chicznego. Ponadto w relacjonowanym badaniu stwierdzono, że w okresie do miesiąca po 
wypadku intensywność objawów stresu pourazowego jest istotnie wyższa u tych osób, które 
same odniosły obrażenia i u tych, których pasażerowie w wyniku wypadku zostali ranni. Taki 
trend wynika najprawdopodobniej z tego, że kierowca niebędący sprawcą wypadku uświada-
mia sobie, iż nie ma wpływu na to, co robią inni użytkownicy dróg i tylko w niewielkim stop-
niu może się zabezpieczyć przed bezmyślnością czy brakiem rozwagi innych kierowców. 
Między innymi z tego powodu dość często tworzy się u tej grupy osób silny lęk przed po-
nownym rozpoczęciem jazdy samochodem. Dane z badań prospektywnych wskazują, że u 
około 50% przypadków osób ze zdiagnozowanym zaburzeniem po stresie traumatycznym, 
objawy zaburzenia utrzymują się przez około 6 miesięcy od wypadku. Dowiedziono również, 
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że jeśli objawy trwają rok lub dłużej, zaburzenie przyjmuje postać chroniczną i może utrzy-
mywać się nawet wiele lat, prowadząc do znaczących zaburzeń funkcjonowania jednostki. 

Inne analizy wykazały, iż wzięcie na siebie odpowiedzialności za doznaną krzywdę spo-
wodowaną sprawstwem wypadku jest czynnikiem zmniejszającym ryzyko rozwinięcia się 
PTSD. Hickling, Blanchard, Buckley i Taylor (1999) wykazali, iż osoby, które przyjęły na 
siebie winę za to, co się wydarzyło nie przejawiały żadnych symptomów PTSD po 
6 miesiącach od wydarzenia. Tymczasem wśród badanych, którzy winili za wypadek kogoś 
innego, symptomy PTSD zanikły u 42%. Badacze tłumaczą zaistniałe różnice faktem, że 
u osób, które przyjęły pozycję ofiary rozwija się silniejsze poczucie podatności na przyszłe 
krzywdy, co wiąże się z odbieraniem sobie poczucia kontrolowalności otaczającej rzeczywi-
stości, zwiększając tym samy objawy odbierania otoczenia jako zagrażającego. Podobne ba-
dania wykazały, iż początkowo zarówno sprawcy, jak i ofiary przejawią równie wysoki sto-
pień nasilenia intruzywnych myśli wskazujący na jednakowe prawdopodobieństwo wystąpie-
nia PTSD. Tymczasem jedynie osoby obarczające winą za wypadek kogoś innego nadal de-
monstrują dysfunkcjonalne zachowania i silny dystres zarówno pół roku, jak i 12 miesięcy po 
wydarzeniu (Delahanty i in., 1997). Badacze zwracają uwagę na fakt, że przerzucenie odpo-
wiedzialności na kogoś innego wiąże się z większym odczuwaniem lęku przed kolejnymi 
wypadkami. A zwiększone poczucie zagrożenia może z kolei stanowić bufor rozwinięcia się 
zaburzeń pourazowych, co tłumaczyłoby brak remisji symptomów PTSD u osób odrzucają-
cych odpowiedzialność za wypadek. 

Urazy nieintencjonalne wpływają zarówno na fizyczny, psychiczny oraz społeczny stan 
zdrowia osób ich doświadczających wywołując silny stres, który następnie wpływa na jakość 
życia (Kim i in., 2001). Pomimo, iż badania wskazują na fakt, że ofiary po doświadczeniach 
traumy intencjonalnej stanowią grupę o zwiększonym ryzyku wystąpienia symptomów PTSD 
niż ofiary urazów losowych (Breslau i in., 1999), reakcja na konkretne wydarzenie jest silnie 
zdeterminowana przez interpretację fizycznych i emocjonalnych konsekwencji zdarzenia, 
których subiektywnie dokonuje osoba doświadczająca. Jak wykazano w poprzednich punk-
tach może być to uzależnione od wielu aspektów, m. in. poziomu dystresu, obaw związanych 
z utratą zdrowia lub życia, doznanych urazów fizycznych, czy też wcześniejszych doświad-
czeń o charakterze traumatycznym (Irish i in., 2008).  

Badania wskazują, iż zaburzenia pourazowe występują u mniej więcej 45% ofiar wypad-
ków komunikacyjnych, czyli u niemal połowy (Blanchard, Hickling, 2004). Ponadto u 63% 
badanych stwierdzenie ASD do miesiąca po zdarzeniu pozwala z dużym prawdopodobień-
stwem przewidywać rozwój PTSD (Bryant, Harvey, 1996). Wskazano również, iż podczas 
gdy u połowy osób można zdiagnozować umiarkowany stopień zaburzeń pourazowych, nie-
mal jedna trzecia badanych przejawia ekstremalne ich natężenie. U około 20% badanych 
stwierdzono umiarkowany stopień występowania objawów intruzywnych, a u 18% zdiagno-
zowano stopień ekstremalny. W przypadku symptomów unikania, 18% posiadało je w stopniu 
ekstremalnym, a 32% umiarkowanym. Analizy pokazały również, że zdecydowana większość 
ofiar wypadków komunikacyjnych przejawiała przynajmniej umiarkowane natężenie lęku 
mierzonego Inwentarzem Stanu i Cechy Lęku STAI (u 76% osób zdiagnozowano lęk jako 
stan, u 63% lęk posiadał status cechy).  

Kolejne badania wykazały, iż najczęstszym problemem, z którym mogą borykać się osoby 
po wypadkach komunikacyjnych jest nie tyle pełnoobjawowe ASD czy PTSD, a nadmierne 
pobudzenie oraz stany lękowe (Wittmann i in., 2006). Tego rodzaju objawy stwierdzono u 
ponad połowy badanych. Powtórne przeżywanie zdarzenia urazowego przejawiało 30% bada-
nych, zachowania unikowe 21%, a dysocjacje 24,3% badanych ofiar wypadków. Spośród 
technik dysocjacyjnych, najczęstszą, bo przejawianą aż przez 56,5% osób ze zdiagnozowa-
nym ASD, stanowi tzw. zamrożenie emocjonalne oraz derealizacja (55,1%). Kolejnymi, sto-
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sunkowo często występującymi formami dysocjowania są: redukowanie świadomości otocze-
nia (22,4%), depersonalizacja (19,6%) oraz amnezja dysocjacyjna (8,4%).  

Jak widać uczestnictwo w wypadku drogowym stanowi bardzo istotne zagrożenie dla 
zdrowia psychicznego. Analizując trendy w rozwoju zaburzeń zdrowia psychicznego jako 
konsekwencji uczestnictwa w wypadku drogowym, badacze koncentrowali się na poszukiwa-
niu czynników ryzyka, tj. jest takich właściwości i charakterystyk, które mogą zwiększać 
prawdopodobieństwo pojawienia się omawianych zaburzeń. I tak Ursano wraz ze swoim ze-
społem stwierdził, że takimi czynnikami ryzyka są: płeć (w przypadku kobiet ryzyko PTSD 
po wypadku jest większe o 6,53) i wcześniej występujące zaburzenia zdrowia psychicznego 
(ryzyko 8 razy wyższe).  

4. KONSEKWENCJE TRAUMY POWYPADKOWEJ DLA BEZPIE-
CZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 
Ofiary wypadków komunikacyjnych leczący się ze względu na konsekwencje obrażeń 

somatycznych zazwyczaj wybiórczo informują o współwystępujących u nich dolegliwościach 
psychicznych. Zwracają uwagę na problemy ze snem, czy niepokój, a pomijają, zgodnie z 
mechanizmem unikania wspomnień czy rozmów o urazie, inne objawy mogące naprowadzić 
klinicystę na rozpoznanie PTSD. Tymczasem w diagnozie różnicowej PSTD u osób, u któ-
rych dominują objawy unikania i wzmożonego wzbudzenia ważne jest stwierdzenie, że obja-
wy te pojawiły się, lub znacznie nasiliły po wydarzeniu traumatycznym, nie stanowią okre-
sowego nasilenia objawów innych zburzeń lękowych czy zaburzeń nastroju. Ważna jest za-
tem wiec świadomość lekarza czy terapeuty dotycząca zarówno rodzaju i konfiguracji samych 
objawów niezbędnych dla sformułowania rozpoznania PTSD, jak i mechanizmu utrudniają-
cego pacjentowi ich relacjonowanie. 

Doświadczenie bardzo silnego stresu traumatycznego spowodowanego uczestnictwem w 
wypadku drogowym powoduje, że niektóre osoby koncentrują się na dotkliwych objawach, 
które zakłócają funkcjonowanie na wszystkich poziomach życia. Nierozwiązany i nieprzepra-
cowany problem nasila przeżywanie bólu, powoduje wzmożone poczucie winy i krzywdy. Na 
poziomie emocjonalnym pojawia się lęk, gniew i bezsilność, z czasem zaś uczucie wyczerpa-
nia i zmęczenia, na poziomie behawioralnym natomiast może prowadzić do zaburzeń zacho-
wania. Wszystkie te aspekty powodują, iż jednostce dotkniętej tego rodzaju dysfunkcjami 
trudno spojrzeć na to, co się wydarzyło w sposób realistyczny. Decyzja o skorzystaniu z pro-
fesjonalnej pomocy, jeśli w ogóle zapada, konstytuuje się dopiero po upływie miesięcy, a 
czasem nawet lat zmagania się z ogromnym cierpieniem. Tymczasem z punktu widzenia bez-
pieczeństwa ruchu drogowego zarówno ostra faza stresu traumatycznego, jak i pewne subkli-
niczne objawy PTSD mogą stanowić o ryzyku ponownego popełnienia istotnych błędów pod-
czas kierowania pojazdem. Zakładając, że uczestnik wypadku siada ponownie za kierownicę, 
staje się on narażony na powodowanie zagrożenia na drodze. Odnosząc się do wzmiankowa-
nych wcześniej analiz należy zauważyć, iż większość z objawów zaburzeń będących skut-
kiem traumy powypadkowej wiąże się z aktywacją tzw. sieci strachu, w której zawarte są 
wspomnienia z wypadku silnie nacechowane negatywnymi emocjami, związanymi głównie z 
poczuciem zagrożenia. Owa sieć zostaje aktywowana ilekroć w otoczeniu osoby pojawiają się 
bodźce kojarzące się z wypadkiem, w którym kierowca uczestniczył. Jej oddziaływanie jest 
na tyle silne, że może wywoływać stany utrzymującego się napięcia, lęku czy nawet prowa-
dzić do zmian w zachowaniu, wpływając bezpośrednio na poziom bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego.  

Jak wykazano, zaburzenia lękowe i zaburzenia nastroju są, obok zmęczenia i bezsenności, 
istotnymi czynnikami ryzyka spowodowania wypadku w ruchu drogowym (Sagberg, 2002). 
Nawet wówczas, gdy w wyniku uczestnictwa w wypadku drogowym nie rozwijają się w pełni 
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opisane wyżej zaburzenia zdrowia psychicznego, można mówić o pewnych, często pojedyn-
czych objawach, które mogą negatywnie wpływać na zachowanie za kierownicą.  

Zdarzenie traumatyczne w postaci wypadku może być ponownie przeżywane. Kierowca 
doświadcza wtedy intruzywnych myśli, wyobrażeń czy wrażeń odnoszących się do pewnych 
aspektów wypadku, a tego rodzaju nagłe, niechciane wspomnienia mogą powodować wzrost 
pobudzenia o obrazie podobnym, jak w zaburzeniach lękowych. Objawy nawracania mogą 
być szczególnie niebezpieczne, jeśli pojawiają się w trakcie prowadzenia pojazdu, w warun-
kach lub miejscach podobnych do tych, w których doszło do wypadku.  

W skrajnych sytuacjach intruzje przybierają formę intensywnych wtargnięć, które charak-
teryzują się powielaniem zachowań, które wystąpiły w trakcie faktycznego wypadku, co bez-
pośrednio może zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. Innym objawem mogącym 
utrudniać kierowanie pojazdami może być czynienie wysiłków, aby unikać sytuacji lub 
miejsc kojarzonych z wypadkiem. Objaw ten, jako wchodzący w skład symptomatologii 
PTSD może występować samodzielnie, a u kierowców uczestniczących w wypadkach prze-
jawiać się może jako unikanie pewnych rodzajów dróg czy jazdy w określonych warunkach 
atmosferycznych lub o pewnej porze dnia. Z kolei w przypadku, gdy ze względu na wymaga-
nia pracy podroży nie można odłożyć, u kierowców mogą pojawiać się objawy wzmożonego 
lęku czy napięcia. Sprzyja to większej męczliwości, a w konsekwencji może pojawiać się 
uczucie irytacji lub rozdrażnienia, negatywnie oddziałujące na właściwe zachowanie na dro-
dze. 

Mimo wielu dowodów naukowych wskazujących na negatywne konsekwencje uczestnic-
twa w wypadku drogowym i wynikające z nich możliwe ograniczenia zdolności bezpiecznego 
kierowania pojazdami, w Polsce nie ma standardów diagnostycznych umożliwiających wyło-
nienie tych kierowców, u których z tytułu doświadczanych zaburzeń prawdopodobieństwo 
popełnienia istotnych błędów jest na tyle wysokie, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogo-
wego. Problem wymaga głębokiej analizy zarówno w przypadku sprawców wypadków, jak i 
ich ofiar. Nie chodzi oczywiście o to, by poszkodowanym ograniczać prawo do kierowania 
pojazdami, lecz by jak najwcześniej w przypadku zdiagnozowania omawianych zaburzeń 
udzielić im możliwie wszechstronnej pomocy specjalistycznej, a także edukować w zakresie 
psychologicznych następstw wypadków drogowych i ich związku z bezpiecznym kierowa-
niem pojazdem.  

PODSUMOWANIE 
W Polsce – wraz z postępującym od wielu lat rozwojem motoryzacji – częstość wypad-

ków drogowych osiągnęła wręcz apokaliptyczny rozmiar. Część osób, które po przeżyciu 
wypadku komunikacyjnego nie odniosły poważnych obrażeń somatycznych, albo ich stan 
somatyczny znacząco poprawił się ma nadal trudność w powrocie do funkcjonowania porów-
nywalnego z tym sprzed wypadku, ze względu na nasilone problemy emocjonalne. Często 
problemy te obejmują zespół objawów układających się w zaburzenie stresowe pourazowe. 
Koszty indywidualne (znaczny stopień dyskomfortu, cierpienia i upośledzenia funkcjonowa-
nia wynikający z objawów zaburzenia) i społeczne (zaburzenia relacji interpersonalnych, ob-
niżenie sprawności funkcjonowania zawodowego, współchorobowość, zwolnienia lekarskie) 
zaburzenia stresowego pourazowego uzasadniają podjęcie wszelkich prób oddziaływań lecz-
niczych. 

Tymczasem dotychczas nie prowadzono diagnozy uczestników wypadków drogowych 
pod kątem ryzyka wystąpienia zaburzeń zdrowia psychicznego. Badaniom psychologicznym 
podlegali jedynie sprawcy wypadków. Wydaje się, iż ten problem zostanie rozwiązany dzięki 
zmianom przepisów wprowadzonych przez Ustawę o kierujących pojazdami. Zgodnie z zapi-
sami tego aktu prawnego obowiązek prowadzenia badań psychologicznych dotyczyć ma rów-
nież uczestników wypadków, nie zaś samych sprawców. Niestety same badania psycholo-
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giczne nie są w stanie sprostać rozmiarowi konsekwencji wypadków drogowych. Problemem 
jest chociażby brak programów wsparcia dla tych, którzy uskarżają się na objawy stresu po-
urazowego, jak również sam zakres badania psychologicznego, które niejednokrotnie nie jest 
adekwatne do sytuacji. Problemem stanowi również brak, a może tez niechęć psychologów 
transportu do uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach z zakresu pomocy ofiarom i 
sprawcom wypadków komunikacyjnych. Faktem jest, iż dobrze przeprowadzony wywiad w 
ramach obowiązkowego badania psychologicznego jest w stanie stwierdzić istnienie zaburzeń 
stanowiących konsekwencje wypadku. Diagnoza natomiast jest pierwszym i najistotniejszym 
krokiem w kierunku podjęcia leczenia. Zwłaszcza, że zarówno prace badawcze, jak i do-
świadczenia innych krajów wskazują, że zastosowanie, w możliwie krótkim czasie od wy-
padku, terapii (np. poznawczo-behawioralnej) lub krótkoterminowego wsparcia psycholo-
gicznego w istotnym stopniu skraca czas utrzymywania się niepożądanych objawów, co bez-
pośrednio wpływa na bezpieczeństwo takich osób na drogach. 

Biorąc pod uwagę osiągnięcia innych krajów, wydaje się, że Polska ma jeszcze wiele do 
zrobienia w zakresie zarówno profilaktyki stresu, jak i ograniczania jego negatywnych skut-
ków dla zdrowia i funkcjonowania kierowców.  
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ACCIDENT TRAUMA CAUSES, COURSE 
 AND IMPLICATIONS FOR SAFETY 

Many studies on traffic accidents highlight aspects of their significant social costs. The authors, 
however, in most cases, focus on the effects important for the national economy, such as expenses for 
treatment, insurance, operation of roads, repair of vehicles, etc. However, most costs are borne by the 
same man, or more strictly speaking, his psyche. Participation in road accidents, especially those 
leading to serious injury or death of the persons involved, represents a significant threat of traumatic 
stress, which can be a cause of major problems in the functioning of the individual, even if he or she 
did not suffer any serious injuries during the event. The analyzes indicate that about one-quarter of 
the people who participated in a road accident display different types of emotional difficulties. The 
problems with some of these people that appear immediately after the accident go by itself, but in oth-
ers they can last for many months, or even years, indicating the occurrence of post-traumatic disor-
ders. This article presents the conditions of this process by showing the possible reaction of a strong 
individual in a stressful situation, taking into account such a particular case as the survival of an ac-
cident. 
 
 
Autor: 
mgr Ewa Odachowska, Instytut Transportu Samochodowego, Zakład Psychologii Transportu 
i Fizjologii, 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80, Tel:+48 22 43 85 545,  
Fax: +48 22 43 85 401, E-mail: ewa.odachowska@its.waw.pl 


