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Această broșură are scopul de a spori înțelegerea cu privire la
problemele de sănătate mintală care pot fi întâmpinate de
copii și adolescenți. Informațiile nu sunt exhaustive și nu

servesc formulării unui diagnostic. Diagnosticele medicale
și/sau cu privire la sănătatea mintală ar trebui formulate

doar de profesioniști instruiți și după o evaluare amănunțită.



Traumele de dezvoltare

Experiențele traumatice sunt acelea care amenință viața unei
persoane și/sau sentimentul de siguranță emoțională sau fizică.

 
În ciuda eforturilor părinților și altor îngrijitori de a proteja copiii

de astfel de experiențe, mulți copii și adolescenți iau parte la
evenimente traumatice în perioada timpurie. De fapt, Rețeaua de
Stres Traumatic pentru Copii (Child Traumatic Stress Network) a
găsit în câteva regiuni din S.U.A., urmatoarea statistica: până la
finalul anilor de școală, unul din patru copii experimentează o

traumă destul de semnificativă astfel încât abilitatea de a
funcționa în viața de zi cu zi este afectată. 

 
Existand atât de mulți copii și adolescenți afectați de traume, este

important ca noi, ca părinți și îngrijitori, să înțelegem ce
înseamnă trauma, cum îi afectează pe aceștia și ce putem face

pentru a-i ajuta.

Pe când unii copii sunt expuși doar la un eveniment traumatic
(ex.: accident de mașină, incendiu), alții experimentează

incidente traumatice multiple și repetate de-a lungul timpului.
 

Pentru mulți ani, PTSD (Tulburarea de Stres Post-Traumatic) era
diagnosticul primar pe care oamenii îl primeau, atunci când

sufereau de niveluri semnificative de distres, ca urmare a oricărui
tip de experiență traumatică.

Totuși, odată cu progresele recente în cercetarea creierului,
experții înțeleg acum că reacțiile copiilor la experiențele

traumatice repetate, de-a lungul timpului, sunt diferite și mult
mai complexe decât acelea cauzate de un singur eveniment

traumatic sau de expunerea pe termen scurt la traumă. Experții
în domeniul stresului traumatic au venit cu termenul de ,,traumă

de dezvoltare” pentru a descrie impactul negativ asupra
dezvoltării copiilor expuși la experiențe traumatice repetate sau

multiple, de-a lungul timpului. 
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Copiii și traumele

TRAUMELE DE DEZVOLTARE pot cauza răni psihologice și
neurologice care afectează puternic modul în care copiii gândesc,

simt și se comportă. Copiii au un risc mai crescut de a se
manifesta astfel dacă experiențele traumatice apar în mediile în

care ei ar trebui să se simtă în siguranță și să fie îngrijiți, precum
acasă, la școală și/sau în cartier.



Câteva exemple comune ale tipurilor de experiențe traumatice
la care copiii sunt expuși în mod repetat, de-a lungul timpului
și care pot contribui la trauma de dezvoltare includ:
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Neglijență
Bullying
Abuz sexual sau fizic
Stres matern prelungit în timpul sarcinii
Boală cronică mintală sau fizică la copil sau îngrijitor
Certuri familiale severe și cronice
Violență cronică în cartier

Traumele de dezvoltare și dezvoltarea creierului

Stiinta din ultimii zece ani a contribuit cu descoperiri
semnificative despre creierul uman. De exemplu, acum înțelegem
că creierul se dezvoltă ,,de jos în sus” sau de la cele mai primitive
până la cele mai complexe părți. Pentru ca părțile mai complexe
ale creierului (cortexul) să prospere, este necesara dezvoltarea
sănătoasă a părților inferioare (trunchiul cerebral, diencefalul,

sistemul limbic).

Mai știm și că creierul nostru începe să se dezvolte înainte să ne
naștem și continuă până la 25-30 de ani. În timp ce fiecare an de
dezvoltare a creierului este important, cercetările ne-au ajutat să

înțelegem că există o perioadă critică de 4 ani – de la concepție și
până la 3 ani – în care creierul este cel mai vulnerabil la

experiențele traumatice. 

De-a lungul acestei perioade critice, expunerea repetată la
experiențe traumatice poate avea impact asupra dezvoltării

sănătoase a diferitelor regiuni ale creierului, precum și a rolurilor
de care aceste regiuni sunt responsabile. 

CARE SUNT ROLURILE ACESTOR PĂRȚI ALE
CREIERULUI?

Trunchiul cerebral (funcții de bază) – gestionează ritmul
cardiac, presiunea sângelui, temperatura corpului și alte funcții de
bază ale corpului. De exemplu, copiii care au experimentat
traume de dezvoltare pot avea ritmuri cardiace de repaus mai
rapide decât ceilalți copii.

Creierul mijlociu/Diencefalul (reacții, simțuri și somn) – ne
ajută cu mișcarea, somnul, apetitul, stimularea (disponibilitatea
fiziologică pentru activitate) etc. De exemplu, copiii care au
experimentat traume de dezvoltare au adesea dificultăți în a
adormi și de a rămâne în starea de somn, apetitul pare diferit de
al celorlalți copii și pot avea dificultăți în mișcare și coordonare
(reglare motorie).

Sistemul limbic (centrul emoțiilor) – ne ajută să ne gestionăm
emoțiile. De exemplu, copiii care au experimentat traume de
dezvoltare au dificultăți în a-și identifica, înțelege, exprima și
gestiona sentimentele. De aici, pot interveni dificultăți în a-și
aștepta rândul, a împărți și a forma relații cu semenii.

Cortexul (locul unde se produce gândirea) – se dezvoltă până
la 25 sau 30 de ani – ne ajută să ne gestionăm gândirea și
învățarea. De exemplu, copiii care au experimentat traume de
dezvoltare pot avea un nivel scăzut al concentrării, atenției și
memoriei pe termen scurt/lung, precum și dificultăți la nivelul
abilităților organizaționale, incluzând procesarea informației. 



Una dintre cele mai importante responsabilități ale creierului este
să ne păstreze în siguranță, prin a ne direcționa către a acționa
rapid (fără a ne gândi!), ca răspuns la un pericol perceput. ,,Partea
acțiunii" din creierul nostru ne protejează atunci când nu ne
simțim în siguranță, prin a ne direcționa instant să: 

Luptăm (ex.: țipat, lovit, certuri)
Exemplu: Cineva vine din spatele tău și te sperie. Reacționezi
întorcându-te și lovind persoana.

Fugim (ex.: a fugi sau a pleca din situație, deconectare
emoțională)
Exemplu: Treci strada și vezi o mașină care vine cu viteză către
tine. Fugi rapid din stradă.

Înghețăm (ex.: ghemuire, mișcările se opresc)
Exemplu: Ești un copil în pat și îi auzi pe părinții tăi că se ceartă
gălăgios. Nu ai abilitatea de a te mișca din pat pentru a merge să
vezi ce se întâmplă.

Ne alăturăm (ex.: formarea grupurilor atunci când are loc un
pericol – siguranță în mulțime
Exemplu: Ești în clasă, iar dintr-o dată, un alt elev devine furios
și agresiv. Toți ceilalți elevi se mută rapid în cealaltă parte a
clasei, formând un grup.

În fiecare dintre aceste exemple, ,,Partea Gândirii” din creier se
oprește din a funcționa, iar ,,Partea Acțiunii” din creier intră în
funcțiune, cerând acțiune imediată pentru stabilirea siguranței.
Acesta este un mecanism defensiv sănătos, normal și necesar,
atunci când răspunde la pericole reale și imediate, pornind și

oprindu-se la momentul potrivit. 

Din păcate, atunci când copiii sunt expuși la mai multe
evenimente traumatice de-a lungul timpului, ,,Partea Acțiunii”
stă activată prea mult și își oprește cu greu activitatea. Chiar și

când mediul pare sigur, ei îl vor percepe ca fiind periculos.
Acest fapt aduce cu sine un nivel ridicat de stimulare, ceea ce

înseamnă că aceștia se află într-o stare psihologică și
fiziologică tensionată (anxietate, se sperie ușor, are

dificultăți de somn, tensiune musculară etc.), ei fiind
continuu temători și cu tendința de auto-protecție.
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Creierul și auto-protecția

Pentru mulți dintre acești copii, chiar și cea mai mică schimbare
poate declanșa automat (fără să gândească!) un răspuns de luptă,
fugă, îngheț sau alăturare. Precum direcția imediată a creierului

tău de a fugi de pericolul unei mașini cu viteză, atunci când
copilul este declanșat, creierul său cere o reacție instantă, ca și
cum viața sa depinde de asta, chiar dacă nu se întâmplă asta în

realitate.



EXEMPLE DE SITUAȚII COMUNE CARE POT
REPREZENTA FACTORI DECLANSATORI:
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1. Copiii care au văzut multă violență acasă pot fi
declanșați de persoane care se ceartă sau care pur și
simplu au un dezacord.
2. Copiii care au fost neglijați și nu au primit destulă
atenție pot fi declanșați de faptul că sunt singuri.
3. Copiii care au fost abuzați pot fi declanșați de un
profesor care pune o limită ferma sau de tonul sau
,,privirea” unui adult.
4. Copiii care au fost abandonați sau respinși de ingrijitorii
primari pot fi declanșați de persoanele care încearcă să
aibă o relație pozitivă cu ei (din cauza lipsei de încredere
în adulți).
5. Copiii care trăiesc în case cu un nivel ridicat de haos,
caracterizat de certuri, multe persoane diferite care vin și
pleacă și/sau nicio rutină predictibilă pot fi declanșați de
lipsa structurii și consecventei.

Traumele de dezvoltare și factorii declansatori

Acest tip de reacție de auto-protecție se întâmplă atât de rapid
încât, de cele mai multe ori, copilul nu știe ce l-a declanșat sau

de ce reacționează astfel.

Uneori, ceea ce declanșează un copil sau tânăr poate fi dificil de
înțeles pentru ceilalți, de asemenea. Deoarece ,,partea acțiunii”

este activată prea mult, acești copii pot părea bine într-un minut și
foarte supărați în altul – declanșați de ceva din mediul lor care

poate fi atât de subtil, aproape invizibil pentru îngrijitori,
profesori și/sau colegi. O simplă cerință din partea profesorului

sau părintelui care pare rezonabilă, poate cauza luptă, fugă,
îngheț sau alăturare în copil.

 
Mai departe, atunci când ,,partea gândirii” este activată și în

funcțiune, acești copii pot comunica adesea o înțelegere clară a
comportamentelor și a alternativelor de răspuns. Deoarece acești
copii au uneori insight și auto-control, adulții cred în mod eronat
că sunt sau ar trebui să fie capabili să își controleze sentimentele

și comportamentele tot timpul. DAR ACESTA NU ESTE
CAZUL.

 
Mai simplu spus, în momentele în care acești copii percep mediul
ca fiind sigur, ei sunt mai capabili de a accesa ,,partea gândirii”
creierului și să reflecte asupra acțiunilor într-un mod rațional.

Totuși, deoarece ,,partea acțiunii” creierului este atât de
persistentă, pentru că lumea este percepută ca fiind periculoasă
(chiar și atunci când ceilalți nu o percep astfel), accesul către

,,partea gândirii” este adesea mult restricționat. 
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Implicații educaționale și sociale

Deși fiecare copil este unic, cel care a experimentat traume de
dezvoltare va manifesta probabil probleme și simptome din ariile

atașamentului, autoreglării și competențelor, având impact
asupra funcționării la școală, acasă și în comunitate. Mai jos sunt

câteva exemple despre aceste manifestări.

Are dificultăți în a-și face
și a menține prieteniile

Neîncredere și suspiciune
față de alți copii și adulți

Are dificultăți cu
granițele sociale și
înțelegerea normelor
sociale

Izolare socială

ATAȘAMENTUL

Are dificultăți în a-și
gestiona și recunoaște
emoțiile

Plânge des și atunci când
nu este adecvat

Are emoții intense ușor
de stimulat/declanșat

Își schimbă starea
emoțională fără o cauză
aparentă

Are dificultăți în a se
auto-liniști

Are auto-control scăzut
asupra impulsurilor

Folosește agresiuni
verbale/fizice

Complianță mare sau
non-complianță în relație
cu adulții

Are probleme la nivelul
apetitului/somnului

Sentimente excesive de
tristețe, anxietate, frică,
rușine, vină, lipsă de
speranță

Hipersensibilitate la
contactul fizic

AUTO-REGLAREA

COMPETENȚE

Capacități afectate ale
funcțiilor executive sau
abilităților care necesită
planificare/organizare

Are dificultăți în a învăța
informații noi sau în a-și
aminti ce a învățat

Memorie pe termen
scurt/lung slabă și
niveluri scăzute de
concentrare 

Are dificultăți în a-și
organiza gândurile,
informațiile și activitățile

Dezorientare în timp și
spațiu

Lipsă a curiozității
susținute

Are dificultăți în a
planifica și în a rezolva
probleme, precum și în a
folosi limbajul pentru
rezolvarea de probleme

Are dificultăți în a
procesa limbajul

Un concept slab de sine,
stimă de sine scăzută
și/sau lipsă de încredere

Are dificultăți în a
accepta
lauda/recompensa

Are întârzieri în
dezvoltare pentru
sarcinile adecvate vârstei
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La aceste semne și simptome, poate că cea mai mare piedică în
calea succesului copiilor care au experimentat traume de

dezvoltare sunt sentimentele persistente de nesiguranță și
vulnerabilitate. Cu un sentiment persistent de viață și de moarte,
copiii care au experimentat traume de dezvoltare își pot orienta

majoritatea resurselor interne pentru a se pregăti de ,,luptă, fugă,
îngheț sau alăturare”, pentru că ei privesc lumea ca fiind foarte

periculoasă. Orice copil poate experimenta trauma și stresul traumatic.
Cercetările arată, totuși, că atât copiii, cât și adolescenții
care tind să fie marginalizați în comunitățile noastre (ex.:
imigrant/refugiat, fără adăpost, din comunitatea LGBTQ,
cei cu dizabilități sau cei care trăiesc în medii sărace), au
atât un risc mai crescut, cât și o incidență mai ridicată de

a experimenta trauma. 
 

Nevoile sănătății mintale cu privire la traume diferă
printre indivizi, culturi și comunități, iar căutarea
ajutorului și strategiilor pentru un tratament și o

recuperare eficiente sunt necesare.

Este imposibil, chiar și pentru cei mai competenți dintre noi să
ne dedicăm întreaga atenție, în același timp, atât asupra

supraviețuirii, cât și asupra învățării.

Considerente
culturale


