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Monika UCIŃSKA 

WYPADEK DROGOWY 
JAKO SYTUACJA TRAUMATYCZNA 

– PSYCHOSPOŁECZNE FUNKCJONOWANIE 
OFIAR 

Streszczenie 
Ludzie często w życiu doświadczają sytuacji, z którymi trudno sobie poradzić. Wśród nich szcze-

gólną grupę stanowią sytuacje traumatyczne. Taką sytuacją jest np. wypadek drogowy. Obecnie wy-
padki drogowe uznaje się za jeden z największych problemów zdrowia publicznego. Świadczy o tym 
zarówno ogromna liczba ofiar ruchu drogowego (zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich tkj. rodzi-
ny, świadkowie wypadku, służby ratownicze), oraz ponoszone przez nie koszty, w tym również psycho-
logiczne. Niniejszy artykuł zwiera informacje dotyczące rozmiarów i kosztów zjawiska wypadków dro-
gowych w Polsce, jego psychospołecznych skutków oraz działań na rzecz pomocy ofiarom wypadków. 

WSTĘP 
Wypadki drogowe to jeden z największych problemów zdrowia publicznego w Polsce. 

Każdego roku są powodem wielu tragedii ludzkich. Codziennie, z powodu brawury, niedo-
świadczenia, prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu bądź innych środków działających 
podobnie do alkoholu na polskich drogach ginie wiele osób. 

Udział w wypadku drogowym to jeden z głównych stresorów o charakterze traumatycz-
nym. Ofiarami wypadków są zarówno bezpośredni uczestnicy, sprawcy, rodziny osób po-
szkodowanych, świadkowie wypadku, służby ratownicze. Psychospołeczne konsekwencje 
jakie mogą wystąpić u uczestników takiego zdarzenia pojawiają się w rożnym zakresie i nasi-
leniu. Przyjmuje się, że im większe zagrożenie niesie ze sobą wypadek i im większe są straty 
poniesione przez uczestników zdarzenia, tym większe jest prawdopodobieństwo pojawienia 
się negatywnych skutków w obszarze zdrowia psychicznego [9].  

W Polsce nie prowadzi się badań dotyczących sytuacji ofiar wypadków drogowych i ich 
rodzin, konsekwencji jakich doświadczają osoby poszkodowane, oraz sposobów radzenia 
sobie z trudną sytuacją po wypadku. Kampanie informacyjne, edukacyjne, informowanie opi-
nii publicznej o kosztach i skutkach wypadków drogowych są ważnym, lecz niewystarczają-
cym narzędziem w działaniach mających na celu poprawę jakości życia osób poszkodowa-
nych. Wysiłki powinny być skupione przede wszystkim na tych, którzy już stali się ofiarami 
i potrzebują konkretnej pomocy. Inwestowanie w zmniejszenie liczby wypadków, rannych, 
zabitych oraz liczby kolizji oprócz zapobiegania ludzkim tragediom, przekłada się na korzyści 
ekonomiczne. 
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1. ROZMIARY ORAZ KOSZTY WYPADKÓW DROGOWYCH 
W POLSCE 
W 2010 roku w Polsce, wydarzyło się 38 832 wypadków, w których zginęło 3 907 osób, 

a 48 952 zostało rannych [25]. Słuchając statystyk dotyczących wypadków nie uświadamiamy 
sobie, że za każdą taką informacją kryje się czyjś dramat. Giną ludzie, inni na zawsze pozo-
stają niesprawni. Przed nimi tygodnie, miesiące czasem lata leczenia, rehabilitacji, ból i walka 
o odzyskanie zdrowia. Tragiczne konsekwencje dotykają zarówno tych, którzy uczestniczyli 
w wypadku, jak i ich rodziny [6], tych, którzy spowodowali wypadek [8, 19] lub tylko byli 
jego świadkami, w tym również służby ratownicze. Liczby uczestników pośrednich nie da się 
nawet w przybliżeniu oszacować.  

Konsekwencje wypadku drogowego to ogromne koszty, nie tylko bezpośrednie tj. uszko-
dzenia pojazdów, interwencja medyczna i koszty medyczne, koszty administracyjne (inter-
wencje policji i straży pożarnej) oraz koszty naprawy drogi i jej wyposażenia (w Polsce, we-
dług Banku Światowego, szacuje się je na około 2,7% PKB), ale również trudne do oszaco-
wania koszty pośrednie, a mianowicie straty spowodowane czasową utratą zdolności do pracy 
lub śmiercią osoby, straty moralne ofiar wypadków drogowych i ich rodzin, ból i cierpienie 
ofiar, utrata jakości życia, a także koszty towarzyszące, a mianowicie starty czasu, więzienie 
itp. Dla tych, którzy przeżyli wypadek są to cierpienia spowodowane doznanymi obrażeniami, 
przebiegiem leczenia, niepełnosprawnością, jak również stresem towarzyszącym czynno-
ściom administracyjnym, prawnym, związanym z dochodzeniem, procesem sądowym, od-
szkodowawczym, a także załamaniem dotychczasowych perspektyw życiowych. 

W Polsce, koszty wypadków drogowych (rocznie) szacowane są na 30 mld zł (5 mld euro) [26]. 

2. PSYCHOSPOŁECZNE FUNKCJONOWANIE OFIAR WYPADKÓW 
DROGOWYCH 
Wypadek drogowy, zwłaszcza poważny, wpływa na zachowania osób w nim uczestniczą-

cych, często zmienia psychikę ofiar, nierzadko powodując urazy na całe życie. Szczególnie 
trwałe obrażenia uniemożliwiają spełnianie się w życiu zawodowym, społecznym i osobi-
stym. Różne badania dotyczące psychologicznych skutków zdarzeń traumatycznych mówią 
o określonych czynnikach zwiększających ryzyko wystąpienia zaburzeń. Są nimi [19]: 
– indywidualne cechy osoby, 
– rodzaj wypadku (pojedyncze zdarzenie, katastrofa),  
– charakter zagrożenia dla życia i zdrowia jednostki, 
– rodzaj doznanych obrażeń (trwałość obrażeń, możliwość ustąpienia),  
– liczba i rodzaj ofiar (kim były osoby zmarłe dla pozostałych – dziecko, rodzic, współmał-

żonek, partner). 
Najczęściej spotykanym i opisywanym zaburzeniem występującym wśród ofiar wypadków 

drogowych jest zespół stresu pourazowego (PTSD – Post Traumatic Stress Disorder) [11]. 
Zaburzenie stresowe pourazowe – PTSD, jest zakłóceniem funkcjonowania jednostki, 

związanym z odczuwanym cierpieniem i trudnościami m.in. w obszarze zawodowym, spo-
łecznym (np. w relacjach z innymi, w jej stosunku do celów i wartości życiowych własnych 
i innych ludzi), interpersonalnym. Pojawia się, ryzyko depresji, zaburzeń lękowych i psycho-
tycznych, zaburzeń osobowości, uzależnień, samobójstw. Może ono mieć charakter ostry, 
chroniczny, bądź pojawić się w dowolnym okresie po traumie. 

Na pełną postać PTSD, zgodnie z najnowszą klasyfikacją DSM-IV-TR [1], składają się 
odpowiednie kryteria (od A do F). Dla zdiagnozowania PTSD ważne jest jednoczesne wystę-
powanie odpowiedniej liczby objawów przez co najmniej miesiąc i wykazanie związku tych 
objawów ze stresorem określonym w kryterium A. 
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„PTSD rozpoznaje się wówczas, gdy osoba doznała traumatycznego doświadczenia, 
w którym wystąpiły oba z następujących: 
– osoba przeżyła, była świadkiem lub stanęła w obliczu zdarzenia lub zdarzeń, które obej-

mowały rzeczywiste wystąpienie śmierci, zagrożenie śmiercią, poważny uraz albo zagro-
żenie fizycznej integralności osoby lub innych; 

– reakcja tej osoby wywoływała nasilony strach, bezradność lub przerażenie – Kryterium A.” 
[1, s. 174-176]. 
Wypadki drogowe, dla wielu uczestników i ich rodzin mogą być przyczyną tragedii oso-

bistej, szczególnie gdy osoby doznały trwałych obrażeń, ale również w przypadku straty 
w wypadku bliskiej osoby. Psychospołeczne trudności często pojawiają się wraz z upływem 
czasu. Bez odpowiedniego leczenia i pomocy problemy te mogą się utrwalać i prowadzić do 
ponoszenia większych społecznych kosztów. 

Odsetek występowania zaburzenia PTSD jako efektu uczestnictwa w wypadku drogowym 
w różnych badaniach jest różny. Jedne badania mówią o tym, iż 10-25% ofiar ciężkich wy-
padków cierpi na PTSD (u 57% zaburzenie mija po pewnym czasie) [5]. Z innych badań [4] 
wynika, że PTSD doświadczyło 8% badanych. Jeszcze inne wskazują, na 12% [20] osób do-
świadczających pełnego PTSD po wypadku. Różnicując osoby pod względem odpowiedzial-
ności za spowodowanie wypadku, tego typu zaburzeń doświadcza 19% badanych odpowie-
dzialnych i 29% nie odpowiedzialnych za wypadek [4]. 

U większości osób objawy PTSD zmniejszają swoje nasilenie, bądź ustępują całkowicie, 
zwykle w ciągu trzech miesięcy od wydarzenia [21]. Badania Blancharda i współpracowni-
ków [2] pokazują, że ponad połowa próby spełniającej kryteria PTSD po wypadku drogowym 
wróciła do równowagi w ciągu 6 miesięcy, a u dwóch trzecich remisja nastąpiła w ciągu roku 
po urazie. Istnieją jednak osoby, u których zaburzenia utrzymuje się dłuższy czas i wymagają 
one specjalistycznego leczenia.  

Uczestnicy wypadku drogowego doświadczają prócz symptomów zespołu stresu poura-
zowego, także [22] innych zaburzeń, w tym wysokiego poziomu emocjonalnego niepokoju, 
lęku, złości, depresji, zaburzenia nastroju. Częstość występowania zaburzeń lękowych w rok 
po wypadku samochodowym w jednym z badań [14] wyniosła 17%, lęk uogólniony pojawił 
się u 19%, a lęk przed podróżowaniem u 16%. Z badań Malta i współpracowników [13] wy-
nika, że 34% ofiar cierpiała z powodu emocjonalnych zaburzeń w ciągu 28 miesięcy po zda-
rzeniu. 

Poważniejsze i bardziej trwałe psychiczne następstwa występują u osób, które nie zawini-
ły wypadkowi (40%) w porównaniu ze sprawcami (14%) [20]. Jednakże również i sprawcy 
wypadków doświadczają psychicznych konsekwencji, a to co ich odróżnia od pozostałych 
ofiar, to poczucie winy [12]. PTSD rozwija się u około 45% sprawców wypadków, w których 
ktoś poniósł śmierć [19].  

Wielu badaczy wskazuje na występowanie zależności między stanem psychicznym, a ob-
rażeniami. Przyjmuje się, iż zaburzenia psychiczne są większe u osób, u których doznany uraz 
jest trwały i widoczny dla otoczenia [3]. Udowodniono, że osoby, które obwiniają innych za 
swoje uszkodzenia mają skłonności do doświadczania większego poziomu złości i agresji niż 
ci, którzy nikogo nie obwiniali. Występowanie poczucia winy, sprzyja pojawieniu się depresji 
i lęku [8].  

Dużą trudnością, dla ofiar wypadków, jest powrót do uczestnictwa w ruchu drogowym. 
Wiele osób (u których obrażenia nie były tak głębokie i pozwalają na prowadzenie pojazdu), 
rezygnuje z kierowania pojazdem. Lęk, którego doświadczają, powoduje unikanie miejsca 
wypadku, dróg szybkiego ruchu, jazdy dla przyjemności. Zjawisko fobii (strach przed prowa-
dzeniem pojazdu) [22] przejawiające się nadmierną ostrożnością w trakcie jazdy, rozwijaniem 
małych prędkości, unikaniem podróży w ogóle, lub unikaniem szczególnie trudnych warun-
ków (jazdy w nocy, w korku, przy złych warunkach atmosferycznych) występuje od 18% [17] 
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aż do nawet 38% ofiar [10]. Niechęć do kierowania pojazdem odnotowano u 93,2% osób 
z pełnym PTSD, 79,5% z częściowym PTSD i 17,8% bez PTSD. Trwały lęk związany z po-
tencjalnymi sytuacjami wypadkowymi stwierdzono u 30% ofiar wypadków nawet do 6 lat po 
zdarzeniu [15]. Lęk przed prowadzeniem pojazdu zwykle jest nasilony w pierwszych tygo-
dniach, miesiącach po zdarzeniu, a w miarę upływu czasu maleje [22].  

Uczestnictwo w wypadku drogowym dla wielu ofiar ma wpływ na ich funkcjonowanie 
społeczne [7]. Zamiana ról w rodzinie, zależność od innych, problemy finansowe mogą wy-
woływać wiele napięć i konfliktów, z którymi trudno sobie poradzić [16]. Ok. 20% do 30% 
uczestników wypadków drogowych używa alkoholu, medykamentów bądź innych substancji, 
jako sposobu na poradzenie sobie z trudnościami emocjonalnymi [18]. Zazwyczaj dotyka ich 
również ograniczenie kontaktów społecznych. Ludzie po wypadku nie mają często możliwo-
ści kontynuowania swojego hobby, uprawiania sportów stanowiących wcześniej jedną z form 
uczestnictwa w życiu społecznym i doświadczania relacji społecznych.  

Nie wszystkie ofiary wypadków drogowych korzystają z pomocy specjalisty. U jednych 
konsekwencje są mniejsze, wobec czego potrzebują tylko społecznego wsparcia, u innych zaś, 
objawy mogą być tak nasilone i trwać tak długo, że znacząco zakłócają codzienne życie jed-
nostki i wymagają leczenia. 

2.1. Badania własne  
Znalezienie osób, które zgodziłyby się wziąć udział w badaniu, w którym diagnozuje się 

ich psychikę, nastręczyło wielu trudności. W rezultacie w badaniu wzięło udział 8 osób z wo-
jewództwa łódzkiego. Osoby te zgłosiły się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łodzi celem 
uzyskania pomocy psychologicznej w związku z doświadczanymi trudnościami po wypadku 
drogowym. Badania przeprowadzili psychologowie z tegoż ośrodka. Na tak małej grupie, nie 
było możliwości przeprowadzenia stosownych analiz ani porównań. Dlatego też w artykule 
zostaną jedynie przedstawione wyniki, jakie osoby osiągnęły w poszczególnych testach. Na 
potrzeby badania stworzono ankietę oraz wykorzystano dwa kwestionariusze Inwentarz Stanu 
i Cechy Lęku – STAI autorstwa C. D. Spielbergera, R. L. Gorsucha, R. E. Lushenea, w polskiej 
adaptacji C. D. Spielbergera, J. Strelaua, M. Tysarczyk, K. Wrześniewskiego, oraz Skalę 
Wpływu Zdarzeń – Wersja Zrewidowana, zaadaptowanej przez Z. Juczyńskiego i współpra-
cowników. 

Badane osoby, odpowiadając na poszczególne pytania ankiety oraz kwestionariuszy, 
udzielili wielu istotnych informacji dotyczących potrzeb, stanu zdrowia, funkcjonowania, 
w tym również w ruchu drogowym.  

Wyniki: 
– połowa z badanych osób przyznała, iż po wypadku nie udzielono im pomocy (medycznej, 

psychologicznej, informacyjnej), 3 przyznały się do otrzymania pomocy medycznej, zaś 
1 do otrzymania pomocy informacyjnej, 

– 6 osób przyznało się do korzystania z pomocy psychologicznej, a 3 osoby uczestniczyły 
w  terapii psychologicznej (2 osoby w ciągu dwóch tygodni po wypadku, 1 zgłosiła się 
w ciągu 4 miesięcy po wypadku),  

– najczęściej spotykanym objawem, który wystąpił u większości badanych osób i zauważony 
jako konsekwencja wypadku to bóle głowy. Jednakże wiele osób doświadcza problemów 
ze snem oraz z koncentracją uwagi. Charakterystyczne są także występujące stany lękowe, 
a dodatkowo kilka osób zauważyło, iż szybciej denerwuje się po wypadku,  

– u połowy osób (4) widoczne są obrażenia ciała, których osoba doznała po wypadku, 
– u wszystkich 8 osób, obrażenia fizyczne lub/i dolegliwości psychiczne zaburzają codzien-

ne funkcjonowanie, u 7 zaś dodatkowo zaburzają samoocenę, 
– 2 osoby spośród badanych osób przyznało, iż bezpośrednio po wypadku wymagało opieki 

innych osób, trzy osoby potrzebują jej nadal,  
– 2 osoby uczestniczyły w rehabilitacji, która trwała wiele miesięcy, 
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– u nikogo nie orzeczono stopnia niepełnosprawności, 
– połowa badanych nie potrzebowała żadnych dodatkowych środków (alkohol, narkotyki, 

papierosy), które miałyby ulżyć ich bólowi. Połowa zaś, potrzebowała leków przeciwbó-
lowych lub/i leków uspokajających, 

– kluczowym pytaniem było dotyczącego tego, czy wypadek zmienił ich życie. 7 osób udzie-
liło odpowiedzi twierdzącej. Badani najczęściej doświadczają problemów natury finanso-
wej, w dalszej kolejności, konieczności rezygnacji ze swojego hobby oraz ograniczenia re-
lacji społecznych, 

– ostatnia część ankiety to pytania dotyczące uczestnictwa danej osoby w ruchu drogowym. 
Jedynie 2 osoby z 8, w chwili obecnej prowadzi samochód, 3 osoby boją się go prowadzić, 
1 osoba nie ma samochodu, 1 osoba nie ma prawa jazdy, również 1 nie podała powodu, dla 
którego nie prowadzi pojazdu, 

– zapytani o to, czy denerwują się przed rozpoczęciem podróży samochodem wszyscy (8) 
jednomyślnie odpowiedzieli twierdząco. 6 osób (2 osób to zagadnienie nie dotyczy) zgłosi-
ło, iż denerwuje się w trakcie prowadzenia pojazdu, 

– wszystkie badane osoby wyrażają lęk, iż mogą być uczestnikami kolejnego wypadku. 
– pięcioro spośród badanych osób unika jazdy jako pasażerowie. 3 osoby zauważyły, iż jeź-

dzi ostrożniej po wypadku. 5 osób unika jazd w trudnych warunkach (w złą pogodę, w 
korkach, itp.) Ponad połowa (5 osób) zgłosiło, iż miewa lęki poruszając się w ruchu dro-
gowym jako piesi.  
Kolejnym etapem badań było wypełnienie dwóch testów, dotyczących objawów PTSD 

oraz lęku. Poniżej znajdują wyniki, jakie badani osiągnęli w poszczególnych testach. 
Tab. 1. Wyniki z testów 

Lp. Wiek Płeć Wypadek IES-R (wskaźnik) STAI (sten) 
I P U ogólny X-1 X-2 

1. 18-24 M 1-3 m-ce 0,75 1 2,85 1,5 6 7 
2. 25-39 M do 1 m-ca 3,5 2,85 2,71 3,0 10 10 
3. 25-39 K 6-12 m-cy 3,25 3,42 1,4 2,7 10 10 
4. 25-39 K 1-3 m-ce 3,5 3,85 2,28 3,2 10 10 
5. 25-39 K 1-3 m-ce 2,75 2,42 1,28 2,2 10 9 
6. 25-39 K do 1 m-ca 3 2,14 1,42 2,2 8 10 
7. 25-39 K 6 m-cy 3,25 3,28 2,14 2,9 6 4 
8. 25-39 K 1-3 m-ce 3 2,71 2,51 2,7 8 10 

Źródło: Badania własne.  

Objaśnienia: IES-R – Skala Wpływu Zdarzeń, I – intruzja, P – pobudzenie, U – unikanie, STAI – Inwentarz 
Stanu i Cechy Lęku, X-1 –lęk jako stan, X-2 –lęk jako cecha. 
Objaśnienia dotyczące wyników: 
IES-R – Wyniki surowe poszczególnych skal, jak i wynik ogólny zgodnie ze wskazaniem autora zostały podzie-
lone przez odpowiednią liczbę twierdzeń (Intruzja – 8, Pobudzenie – 7, Unikanie – 7, wynik ogólny – 22), celem 
uzyskania wskaźnika. Uzyskany wynik pozwala na bezpośrednie odniesienie do nasilenia objawów intruzji, 
pobudzenia, unikania, jak i ogólnego nasilenia objawów PTSD. Wartością graniczną, przyjętą przez autorów 
testu jest wynik 1,5. Wyniki przekraczające tę wartość, wskazują na co najmniej umiarkowane nasilenie obja-
wów. 
STAI – Wyniki surowe zostały przeliczone na steny, zgodnie z następującym podziałem: Sten 1-3 – wynik niski, 
Sten 4-6 – wynik średni, Sten 7-10 – wynik wysoki.  

Podsumowując, można dokonać uogólnienia, iż wszystkie badane osoby po wypadku do-
świadczyły trudności natury psychicznej. Otrzymane w Kwestionariuszu IES-R wyniki 
świadczą o co najmniej umiarkowanym nasileniu objawów PTSD (wskaźnik u wszystkich 
osób przekroczył poziom 1,5 – uznawany za granicę, po przekroczeniu której należy podej-
mować dalsze kroki). 

W Inwentarzu STAI – badającym lęk, 6 osób osiągnęło wynik wysoki w skali badającej 
lęk jako stan, (skala X-1), a 7 osób wynik wysoki również w skali badającej lęk jako cechę 
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(skala X-2). Potwierdza to zatem rozważania umieszczone w części teoretycznej, iż osoby po 
wypadku doświadczają wysokiego poziomu lęku.  

Ze względu na małą liczebność grupy nie można było dokonywać obliczeń statystycz-
nych. 

Badana grupa jest mała i niereprezentatywna, jednakże skłania do dalszych rozważań na 
temat trudności psychicznych, jakie pojawiają się u uczestników wypadków oraz do diagno-
zowania ich potrzeb. 

3. DZIAŁANIA NA RZECZ POMOCY OFIAROM WYPADKÓW 
Wypadek drogowy jest trudnym przeżyciem dla większości jego uczestników. Ponieważ 

osoby poszkodowane to zarówno bezpośredni, jak i pośredni uczestnicy wypadku drogowego, 
wszyscy powinni mieć możliwość, na różnym etapie od momentu zaistnienia wypadku, kon-
taktu z organizacjami i instytucjami, które zajmują się wsparciem oraz bezpłatną pomocą. 
Szczególnie, okres pierwszych 6 miesięcy po wydarzeniu traumatycznym (dostępność i ja-
kość wsparcia lub jego brak, podejmowane w tym czasie działania terapeutyczne, odpowied-
nia postawa otoczenia), ma decydujące znaczenie z punktu widzenia powrotu do zdrowia lub 
utrzymania się objawów pourazowych tkj. np. PTSD [9]. 

Unia Europejska, mając świadomość istniejącego problemu podejmuje wiele działań po-
święconych poprawie bezpieczeństwa. I tak np. Komisja Europejska 20 lipca 2010 roku przy-
jęła dokument „Nowy program bezpieczeństwa na drogach na lata 2011-2020”, który przewi-
duje zmniejszenie o połowę liczby śmiertelnych wypadków drogowych w ciągu najbliższej 
dekady. Zakłada on wiele inicjatyw w UE i państwach członkowskich, które mają na celu 
poprawę bezpieczeństwa pojazdów, infrastruktury drogowej oraz edukacji uczestników ruchu 
drogowego. 

Inicjatywą na rzecz współpracy dotyczącej „inteligentniejszego” i bezpieczniejszego 
transportu drogowego jest wykorzystanie elektronicznych systemów zainstalowanych w sa-
mochodach do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach i zmniejszenia liczby wypadków. 
Głównym filarem inicjatywy eSafety jest automatyczny system powiadamiania o wypadkach 
drogowych – eCall. 

Również w Polsce, podejmuje się coraz więcej akcji, by poprawiać tragiczne statystyki 
wypadków, a co za tym idzie ograniczyć liczbę zabitych i rannych. Istnieją organizacje 
(Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Stowarzyszenia, Fundacje), które udzielają pomocy za-
równo prawnej, finansowej, informacyjnej i psychologicznej. Każda z oferowanych form po-
mocy ma istotne znaczenie z punktu widzenia funkcjonowania człowieka po wypadku.  

Elementem profilaktyki są różnego rodzaju akcje społeczne, których celem jest wzbudza-
nie poczucia indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za bezpieczeństwo ruchu drogo-
wego oraz kształtowanie poprawnych zachowań uczestników ruchu. Przykładem jest corocz-
ny międzynarodowy „Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych”, który od kilku lat 
prócz wyrazu pamięci o wszystkich poszkodowanych na drogach oraz ich najbliższych, jest 
okazją do podejmowania wielu przedsięwzięć w tym zakresie. Podobnie „Tydzień bezpie-
czeństwa ruchu drogowego” jest kampanią na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, w któ-
rej chodzi o to, by zwrócić uwagę opinii publicznej na konkretny problem w ruchu drogowym 
i skłonić organizacje rządowe i pozarządowe na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym 
do podjęcia skutecznych działań mających na celu poprawę istniejącej sytuacji. Co roku orga-
nizowany jest również „Tydzień pomocy ofiarom przestępstw” – akcja pod patronatem Mini-
stra Sprawiedliwości. Uczestniczą w niej niektóre sądy, prokuratury, kancelarie prawne. 
W czasie tej akcji można dowiedzieć się o prawach przysługujących ofiarom przestępstw 
(także wypadków drogowych), ale także organizacjach i instytucjach, w których można uzy-
skać pomoc. Nowatorską inicjatywą są akcje pod hasłem Narodowego Eksperymentu Bezpie-
czeństwa „Weekend bez Ofiar”. Kampaniom takim towarzyszą pikniki edukacyjne. 
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PODSUMOWANIE 
Zdarzenie traumatyczne, jakim jest wypadek drogowy dla każdego uczestnika jest sprawą 

indywidualną. Wiele osób funkcjonuje normalnie, jednak dla niektórych jest to przeżycie, 
które wpływa na samoocenę, funkcjonowanie, jakość życia, niemożność realizowania się za-
wodowo, hobbystycznie, społecznie. Osoby, które uległy wypadkom, są poszkodowane nie 
tylko fizycznie. U tych, których konsekwencje uczestnictwa w wypadku są mniejsze, mogą 
korzystać z zasobów w postaci chociażby społecznego wsparcia. U innych zaś, objawy mogą 
być tak nasilone i trwać tak długo, że znacząco zakłócają codzienne życie jednostki i wyma-
gają leczenia.  

Mając na uwadze, wspólną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz 
świadomość utraty życia bądź zdrowia na skutek uczestnictwa wypadku, dostrzega się po-
trzebę zmian w kierunku tworzenia i udoskonalania systemu pomocy poszkodowanym. No-
welizuje się system prawny, podejmuje wiele akcji społecznych mających uświadomić prawa 
poszkodowanego oraz możliwości działania w sytuacji wypadku. Dzięki programom eduka-
cyjnym próbuje się kształtować i wpływać na prawidłowe postawy dzieci, młodzieży i sa-
mych dorosłych w zakresie uczestnictwa w ruchu drogowym (akcje dotyczące zapinania pa-
sów, nietrzeźwości, prędkości, udzielania pierwszej pomocy). 

ROAD ACCIDENT 
AS A TRAUMATIC SITUATION 

– PSYCHOSOCIAL FUNCTIONING 
OF ROAD TRAFFIC VICTIMS 

Abstract  
People often experience unexpected and difficult situations to cope with. Some of them represent 

traumatic experience. This kind of situation includes a motor vehicle accident (MVA). Road accidents 
are recognized as a today’s public health problem. It is not only evidenced by the great number of 
road accident victims (families, witnesses, rescue teams) but also another consequences experienced 
by these victims. This paper presents statistics and costs of road accidents in Poland, provides infor-
mation about psychosocial consequences of MVA and also show activities aimed at helping victims of 
MVA. 
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