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STRESZCZENIE
Cel. Przedstawiono przebieg zaburzeñ stresowych pourazowych u osób deportowanych w dzieciñstwie do ZSRR.
Przypadek. U trzech osób deportowanych w dzieciñstwie do ZSRR rozpoznano zaburzenia stresowe pourazowe. U wszystkich
opisanych chorych obserwowano wieloletni okres latencji objawów z doæ dobrym przystosowaniem spo³ecznym, a nastêpnie bardzo
szybkie narastanie objawów chorobowych  psychopatologicznych i somatycznych, z przyspieszonym starzeniem.
Komentarz. Wydaje siê, ¿e zaburzenia stresowe pourazowe u osób deportowanych w dzieciñstwie do ZSRR charakteryzuje
specyficzna dynamika, z d³ugim okresem latencji i póniejszym gwa³townym pogorszeniem.
SUMMARY
Objective. The course of PTSD in people deported in childhood to the Soviet Union is reported in the paper.
Case. In three persons deported in childhood to the SU post-traumatic stress disorder was diagnosed. In all the three cases a period
of PTSD symptoms latency lasting many years, with a rather good social adjustment, was followed by a very rapid aggravation of both
psychopathological and somatic symptoms, as well as an accelerated ageing.
Commentary. In individuals deported in childhood to the SU, PTSD seems to have a specific dynamics, with a long period of latency
followed by rapid deterioration.
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Zaburzenia stresowe pourazowe s¹ czêsto opisywanym zjawiskiem psychopatologicznym. W obowi¹zuj¹cej klasyfikacji miêdzynarodowej umieszczone s¹
w dwóch miejscach: wród zaburzeñ nerwicowych i zaburzeñ osobowoci [1]. Przynale¿noæ klasyfikacyjna
tych zespo³ów jest opisana zarówno w nowym podrêczniku psychiatrii, jak i w innych publikacjach [2, 3].
Polscy autorzy prowadzili badania nad stresem pourazowym ju¿ w latach szeædziesi¹tych, o czym warto
pamiêtaæ czytaj¹c niektóre anglojêzyczne pozycje, b³êdnie datuj¹ce pocz¹tek badañ nad PTSD na lata osiemdziesi¹te [4]. W pimiennictwie zwraca siê uwagê, ¿e
pocz¹tek zaburzeñ mo¿e nast¹piæ po ró¿nej d³ugoci
okresie latencji [3, 5, 6, 7]. W niektórych, pracach pojawia siê podzia³ na okresy rozwoju zaburzeñ pourazowych, wród których widoczny jest okres dobrego
funkcjonowania i kompensacyjny wzrost aktywnoci
zawodowej [7, 8]. Podkrela siê te¿, ¿e szczególnie traumatyzuj¹ce jest prze¿ycie kaskady wydarzeñ stresowych
z pocz¹tkiem w dzieciñstwie [3]. Deportacja w dzieciñstwie wydaje siê wiêc wrêcz modelow¹ sytuacj¹ wywo³uj¹c¹ póniejsze zaburzenia psychiczne. Autorzy niniejszego doniesienia spotkali siê ze znaczn¹ grup¹
osób deportowanych, w czasie oceny stanu zdrowia dla

potrzeb orzeczniczych. W grupie tej uwagê zwraca bardzo d³ugi okres dobrego funkcjonowania. Poni¿ej naszkicowano ¿yciorysy chorych, które wydaj¹ siê ilustratywne dla przedstawionej obserwacji.
OPIS PRZYPADKÓW
Przypadek 1
Pierwsza z opisywanych pacjentek urodzi³a siê w
1932 r. na terenach zajêtych w 1939 r. przez ZSRR. Jej
ojciec zgin¹³ w czasie deportacji, mierci¹ g³odow¹,
w 47 roku ¿ycia. Matka do¿y³a 83 roku ¿ycia, przed
mierci¹ cierpia³a na g³êbokie zaburzenia pamiêci. Ma
piêcioro rodzeñstwa. Dwóch braci nie ¿yje. W 1940 r.
zosta³a z rodzin¹ wywieziona do pó³nocnego Kazachstanu, gdzie przebywa³a 6 lat. Mieszka³a w ró¿nych
miejscach, zwykle w trzcinowo-glinianych barakach.
Pomieszczenia by³y wieloosobowe. Wspomina g³ód,
mróz i wszechobecne wszy. Przeby³a tyfus i malariê, po
repatriacji zachorowa³a na grulicê.
W 1946 r. wróci³a do kraju, przez rok mieszka³a
w domu dziecka, próbowa³a uzupe³niaæ wykszta³cenie.
Szko³ê podstawow¹ ukoñczy³a w wieku 16 lat, rozpoczê³a
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naukê w szkole zawodowej, ale nie ukoñczy³a jej, poniewa¿ musia³a zarabiaæ na ¿ycie. W trakcie pracy ukoñczy³a kurs krelarski. Powoli awansowa³a w pracy. Wysz³a za m¹¿ w 1964 r., po roku wyjecha³a z mê¿em do
Niemiec. Ma jedn¹ córkê w wieku 32 lat.
Od kilku lat cierpi na zaburzenia snu, z powodu niepokoju ma trudnoci z zaniêciem, a gdy zanie, budzi
siê nad ranem z lêkiem. W ci¹gu dnia wielokrotnie,
wbrew woli wspomina okres deportacji. Od czterech lat
ma g³êbokie zaburzenia skupiania uwagi, niejednokrotnie w niebezpieczny sposób przechodzi³a przez jezdniê.
Nie potrafi zapamiêtaæ umówionych terminów ani schowanych rzeczy. Najgorzej czuje siê w godzinach porannych. Obserwuje te¿ roczne wahania nastroju, z najgorszym samopoczuciem jesieni¹ i najlepszym latem.
Leczy siê psychiatrycznie od ok. 3 lat. Nie ma dokumentacji, nie pamiêta za¿ywanych leków.
W czasie badania by³a zorientowana, w kontakcie
rzeczowym, nastrój obni¿ony z wahaniami dobowymi
i rocznymi, niepokój ruchowy. Reakcje emocjonalne
z elementami nietrzymania afektu, dostosowane co do
znaku. Tok mylenia zwolniony, lepki, przechodz¹cy
w rozwlek³y, silne napiêcie emocjonalne, zaburzenia
snu, lêki nocne, przymusowe wspomnienia. Zaburzenia
skupiania uwagi i zapamiêtywania.
Przypadek 2
Druga osoba urodzi³a siê w 1931 r. we Lwowie.
Ojciec, policjant, zosta³ zatrzymany po wkroczeniu
Armii Czerwonej, nigdy nie wróci³ do kraju. Matka
zmar³a w czasie deportacji w 34 roku ¿ycia. Ma jednego
brata, w wieku 71 lat, który przebywa³ wraz z ni¹
na zes³aniu. W latach 19401946 deportowana. Prze¿y³a
mieræ matki, nastêpnie z bratem tu³a³a siê, przygarniana przez przypadkowe rodziny na okresy 23 miesiêcy.
Mieszkali na ogó³ w ziemiankach, cierpieli z powodu
g³odu, niepewnoci, sieroctwa i niegodnych warunków bytowych. W 1946 r. z polskim sierociñcem wróci³a do kraju.
Zaopiekowa³a siê ni¹ ciotka. Szybko podjê³a pracê
w zak³adach optycznych jako szlifierz szkie³ okularowych. Ukoñczy³a technikum ekonomiczne dla pracuj¹cych, zmieni³a stanowisko pracy na umys³owe. Przepracowa³a zawodowo oko³o 50 lat. W ostatnich latach
pracowa³a na pó³ etatu.
Zamê¿na od 1971 r., ma jedn¹ córkê w wieku 29 lat.
Od kilku lat leczy siê z powodu nadcinienia têtniczego i choroby niedokrwiennej serca. Skar¿y siê na
koszmarne sny i przymusowe wspomnienia okresu
deportacji. Widoczny jest zwiêkszony poziom lêku, rodzaj pogotowia lêkowego. Dolegliwoci pojawi³y siê
w ostatnich kilku latach.
W czasie badania zorientowana, w kontakcie rzeczowym, nastrój obni¿ony bez rytmu dobowego, wzmo¿one
napiêcie emocjonalne, lêk, niepokój ruchowy, nadmierna czujnoæ. Tok mylenia o prawid³owej szybkoci,
spójny, z cechami lepkoci i rozwlek³oci. Reakcje emocjonalne dostosowane, o nadmiernej amplitudzie.

Przypadek 3
Trzecim opisywanym chorym jest mê¿czyzna, który
urodzi³ siê w 1935 r. na terenie obecnej Bia³orusi. Jego
rodzice do¿yli sêdziwego wieku. Matka zmar³a w 87 roku
¿ycia, ojciec w 80 roku ¿ycia. Nie ma rodzeñstwa. Po
wybuchu wojny zosta³ wywieziony wraz z matk¹ na
zachodni¹ Syberiê, gdzie przebywa³ 7 lat. Warunki bytowe by³y trudne. Mieszkali w ziemiankach po 2 rodziny.
Cierpia³ g³ód, przeby³ liczne choroby zakane, by³ wiadkiem zmasakrowania ojca kolegi.
W 1946 r. wróci³ do kraju. Ojcu uda³o siê odnaleæ
rodzinê. Od tej pory ¿ycie badanego potoczy³o siê
wzglêdnie normalnie. Ukoñczy³ studia, podj¹³ pracê.
O¿eni³ siê, ma dwoje doros³ych dzieci. Funkcjonowanie
zawodowe i rodzinne badanego by³o satysfakcjonuj¹ce,
stan zdrowia przez wiêkszoæ czasu by³ zadowalaj¹cy,
poza okresowo wystêpuj¹cymi przymusowymi wspomnieniami okresu deportacji (mieræ ojca kolegi) oraz
zbli¿one tematycznie koszmary senne.
W czasie badania zorientowany, w rzeczowym kontakcie, nastrój obni¿ony ze sk³onnoci¹ do rozrzewnienia, wzmo¿one napiêcie emocjonalne, niepokój ruchowy,
nadmierna czujnoæ. Reakcje emocjonalne dostosowane, o nadmiernej amplitudzie. Dra¿liwoæ. Tok mylenia
o prawid³owej szybkoci, spójny, z cechami lepkoci
i rozwlek³oci.
KOMENTARZ
Opisane przypadki zosta³y wybrane by zilustrowaæ
pewn¹ prawid³owoæ przebiegu PTSD u osób deportowanych w dzieciñstwie do ZSRR. Osoby te, pochodz¹ce z przedwojennych kresów, spêdzi³y zwykle kilka lat
dzieciñstwa w nieludzkich warunkach, by³y wiadkami
koszmarnych scen, czêsto mierci, katowania lub gwa³tów na rodzicach, same wielokrotnie ociera³y siê o mieræ
z powodu g³odu, chorób czy skutków pobiæ.
Osoby te wraca³y do Polski zwykle w 1946 r., do
Polski, co trzeba dodaæ, zmienionej geograficznie, kulturowo i mentalnie, bez szans na zamieszkanie w swych
stronach rodzinnych, do ludzi o obcych zwyczajach
i obcym akcencie. Co wiêcej, powracaj¹cy nie mogli
liczyæ na zadoæuczynienie krzywd, przeciwnie, rych³o
dowiadywali siê, ¿e deportacja jest faktem dosyæ wstydliwym i najlepiej nie eksponowaæ jej w ¿yciorysie, a ich
dramatyczne prze¿ycia s¹ oficjalnie nieby³e.
Paradoksalnie, znakomita wiêkszoæ tych osób uzyskuje dobre lub wrêcz bardzo dobre przystosowanie
spo³eczne. Niektórzy, heroiczn¹ prac¹ zdobywaj¹ wykszta³cenie, awansuj¹ zawodowo, zak³adaj¹ rodziny,
rzadko korzystaj¹ z pomocy lekarskiej, w tym zupe³nie
sporadycznie z pomocy psychiatry. Nastêpuje etap d³ugotrwa³ej wieloletniej kompensacji, czasem zak³ócony
pojedynczymi objawami psychopatologicznymi, np. pod
postaci¹ koszmarnych snów czy przymusowych wspomnieñ. W tym okresie funkcjonowanie psychospo³eczne
osób deportowanych nie ró¿ni siê od otoczenia, czasem
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wydaje siê byæ nawet nieco lepsze. Póniej nastêpuje
etap dekompensacji, zwykle po³¹czony z ujawnieniem
siê ca³ego garnituru schorzeñ psychosomatycznych.
Regu³¹ jest stwierdzanie u tych chorych jednoczenie
nadcinienia têtniczego, choroby niedokrwiennej serca,
choroby wrzodowej ¿o³¹dka i dwunastnicy oraz cukrzycy regulacyjnej. Wspomniany okres zdaje siê mieæ
charakter nag³ego za³amania mechanizmów kompensacyjnych z gwa³townym przyspieszeniem starzenia siê
i wystêpowaniem licznych fenomenów psychopatologicznych, zw³aszcza z krêgu zaburzeñ lêkowych i depresyjnych, niekorzystnie interferuj¹cych z wymienionymi wczeniej dolegliwociami somatycznymi. Linia
¿yciowa tych osób mo¿e wskazywaæ na trafnoæ pogl¹dów dopuszczaj¹cych mo¿liwoæ rozpoznania zaburzeñ
pourazowych mimo d³ugiego okresu latencji, jakkolwiek niektóre objawy, np. przymusowe wspomnienia
lub koszmarne sny pojawia³y siê ju¿ w czasie dobrego
funkcjonowania spo³ecznego. Rozpoznanie PTSD w pónym wieku jest nieco utrudnione przez obecnoæ organicznego uszkodzenia orodkowego uk³adu nerwowego, niemniej nale¿y pamiêtaæ, ¿e wspó³istnienie innych
zaburzeñ psychicznych z zaburzeniami pourazowymi
jest zjawiskiem bardzo czêstym.
Przyczyn d³ugiego okresu satysfakcjonuj¹cego funkcjonowania spo³ecznego jest zapewne wiele. Byæ mo¿e
zmiana warunków ¿ycia z nieludzkich na z³e jest na tyle
korzystna, ¿e pozwala na prawid³owe funkcjonowanie

psychospo³eczne, byæ mo¿e koniecznoæ ukrywania prze¿yæ i brak szans na zadoæuczynienie czy chocia¿by
wspó³czucie wymusza wykorzystanie wszystkich mo¿liwoci przystosowawczych. Byæ mo¿e istotne s¹ jakie
inne, nie uchwycone przez autorów czynniki.
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