
В�ков� Реакц�ї на Травматичн� под�ї
Reazioni età-correlate ad eventi traumatici



Presentazione

Descrive come i bambini piccoli, i bambini in età scolare e gli
adolescenti reagiscono a eventi traumatici e offre suggerimenti
su come genitori e caregivers possono aiutarli e sostenerli. Nel

documento vengono prima introdotte le reazioni più comuni ad
un evento traumatico a seconda dell’età dei bambini.



Oсновна мета батьк�вства — допомогти д�тям рости та процв�тати
з найкращими можливостями. Батьки бажають захистити своїх

д�тей в�д небезпеки, коли це можливо.Інод� їм загрожує серйозна
небезпека,будь то техногенна, наприклад, стр�лянина в школ� чи

домашнє насильство, або природна, наприклад пов�нь
чиземлетрус. Коли небезпека загрожує життю або становить

загрозусерйозних травм, це стає потенц�йно
.травматичною под�єю для д�тей

 
Розум�ючи, як д�ти переживають травматичн� под�ї � як вони

виражають свої переживання пов’язан�з цим досв�дом, батьки,
л�кар�, громади та школи можуть краще п�дтримати своїх д�тей та

допомагати їм у цей
.складний час. Мета – в�дновити балансу житт� цих д�тей та їхн�х

с�мей
 



ЯК МОЖУТЬ РЕАГУВАТИ ДІТИ
Те, як д�ти переживають травматичн� под�ї та як вони виражають стресс, багато в чому залежить в�д

в�ку та р�вня розвитку дитини.
 

Д�ти дошк�льного та молодшого шк�льного в�ку, як� постраждали в�д травматичної под�ї, можуть
в�дчувати почуття безпорадност�, невпевненост� в тому, що небезпека зак�нчилася, загальний страх,
який поширюється за меж� травматичної под�ї та в �нш� аспекти їхнього життя. Д�тям цього в�ку може

бути складно описати словами, що їх турбує та що вони переживають емоц�йно.
 

Це в�дчуття безпорадност� � тривоги часто виражається як втрата ран�ше набутих навичок розвитку.
Д�тям, як� пережили травмуюч� под�ї, може бути важко заснути самост�йно або в�дпускати батьк�в.

Д�ти, як�, грали у двор� до травматичної под�ї, зараз можуть не захот�ти грати за в�дсутност� батьк�в
або близьких людей. Часто д�ти втрачають деяк� навички мови та туалету, можуть з’явитися н�чн�
кошмари або страх засинати. У багатьох випадках д�ти можуть брати участь у травматичн�й гр� —

гр�, яка повторює сюжет травми у прост�й форм�. Так� �гри може представляти зосередження д�тей
на травматичн�й под�ї або спробу зм�нити негативний результат травматичної под�ї.



проявити саморуйн�вну та 

У д�тей шк�льного в�ку травматичний досв�д може викликати почуття пост�йної стурбованост� власною безпекою
та безпекою �нших у школ� чи с�м’ї. Ц� д�ти можуть бути зконцентрован� на тому, що вони робили п�д час травматичної
под�ї, на їх д�ях у той час. Часто вони в�дчувають провину або сором за те, що вони зробили або не зробили п�д час

под�ї.
Д�ти шк�льного в�ку також можуть пост�йно переказувати травматичн� под�ї, або говорити, що їх переповнює почуття

страху чи смутку.

Травматичний досв�д може поставити п�д загрозу завдання розвитку д�тей шк�льного в�ку. У д�тей цього в�ку можуть
спостер�гатися порушення сну, як� можуть включати труднощ� �з засипанням, страх спати на самот� або част� кошмари.

Вчител� часто коментують, що д�ти можуть мати б�льш� труднощ� з концентрац�єю уваги та навчанням у школ�. Д�ти
цього в�ку також можуть скаржитися на головн� бол� та бол� в живот� без очевидної причини, а деяк� д�ти можуть

проявити надзвичайно необачну чи агресивну повед�нку.

П�дл�тки, як� зазнали травматичної под�ї, можуть мати почуття неповноц�нност� та сорому у зв'язку з� своєю емоц�йною
реакц�єю на цю под�ю. Почуття страху, вразливост� та занепокоєння через те, що їх можуть назвати

«ненормальними» або, що вони будуть в�др�знятися
в�д своїх однол�тк�в, можуть спричинити внутр�шнє усунення п�дл�тк�в в�д с�м’ї та друз�в. П�дл�тки часто в�дчувають

почуття сорому � провини за травматичн� под�ї � можуть висловлювати фантаз�ї про помсту � в�дплату. Травматична под�я
для п�дл�тк�в може сприяти радикальн�й зм�н� уявлення цих д�тей про св�т. Деяк� п�дл�тки можуть появити

саморуйн�вною та необачну повед�нку.



ЯК ДОПОМОГТИ
Участь с�м’ї, л�кар�в, школи та громади має вир�шальне значення для п�дтримки д�тей у емоц�йних �

ф�зичних труднощах, з якими вони можуть стикаються п�сля травматичної под�ї.

Маленьким д�тям батьки можуть запропонувати неоц�ненну п�дтримку, забезпечивши комфорт,
в�дпочинок та можлив�сть грати чи малювати. Батьки можуть запевнити д�тей, що травматична под�я

зак�нчилася � що д�ти в безпец�. Батькам, родин� та вчителям корисно допомогти д�тям висловити свої
почуття, щоб вони не в�дчували себе наодинц� з� своїми емоц�ями. Забезпечення посл�довного догляду

може створити в�дчуття безпеки для д�тей, як� нещодавно пережили травматичн� под�ї. Наприклад,
важливо забирати д�тей з� школи в передбачуваний час та �нформувати д�тей про м�сце перебування

батьк�в. Батькам, родин�, вихователям та вчителям може знадобитися терп�ння, щоб прийняти та
п�дтримати дитину п�д час тимчасової регрес�ї у розвитку дитини п�сля травматичної под�ї.



Answer
Старшим д�тям також буде потр�бнезаохочення, щоб
вони висловлювали страх, смуток, турботи � гн�в у
сприятливому середовищ� с�м’ї. Важливо вказати на

нормальн�сть їхн�х почутт�в � роз’яснити будь як�
зам�шання або непорозум�ння щодо травматичних
под�й, як� вони висловлюють. Батьки можуть бути

неоц�ненними у п�дтримц� своїх д�тей, коли їхн�
думки та почуття заважають зосередитися на

навчанн� та �нших справах
 



Для п�дл�тк�в, як� пережили травматичну под�ю, с�м’я може
заохочувати обговорення под�ї та почутт�в з цього

приводу, а такождумок про те, що можна було зробити,
щоб запоб�гти под�ї. Батьки можуть обговорити з

п�дл�тком можливенапруження у стосунках�з с�м’єю та
однол�тками та запропонувати п�дтримку в цих труднощах.
Важливо допомогти п�дл�ткамзрозум�ти їх агресивну або
непок�рну повед�нку, як спроб висловитигн�в зв’язаний з

травмуюч�м досв�дом.Також може бути важливим
обговорити думки про помсту п�сля акту насильства,

розглянути реал�стичн� насл�дки вчинк�в �
допомогтисформулювати конструктивн� альтернативи, як�

зменшать в�дчуттябезпорадност�.



Коли д�ти зазнають травматичн� под�ї, це впливає на всю
родину. Часто члени с�м’ї мають р�зний досв�д щодо

под�ї та р�зн� емоц�йн�реакц�ї. Розум�ння переживаньодин
одного та допомога один одному з можливими

почуттямистраху, безпорадност�, гн�ву чи нав�ть провини
за те, що вони не в змоглизахистити д�тей в�д

травматичного досв�ду,є важливою
складовоюемоц�йного в�дновлення с�м’ї.

 

Question 1

Per maggiori informazioni: bari@apc.it
для отримання додаткової �нформац�ї: bari@apc.it


