ПСИХОЛОГІЧНА
СТІЙКІСТЬ
Як підтримати інших та себе

РОБОЧИЙ ЗОШИТ
для учасників тренінгу
для ветеранів та ветеранок АТО/ООС

ПРО ПРОЄКТ

Привіт. Наша організація надає психологічні
консультації ветеранам та ветеранкам з 2015
року. Ми віримо, що якщо піклуватися про
психічне здоров’я, то наше життя стає кращим.
Ми працюємо в методі когнітивно-поведінкової
психотерапії, який є доказовим і перевіреним.
У цьому зошиті ми спробуємо поділитися нашими знаннями та досвідом із тобою. Адже знання
– зброя, яка може допомогти тобі та твоїм побратимам і посестрам пройти період адаптації до
цивільного життя легше і ефективніше.
Кожна людина знає найкраще, що працює саме
для неї, тому ми залишили багато місця для твоїх
нотаток і роздумів, які виникатимуть на тренінгу
чи після.
Ти можеш давати читати цей зошит іншим або
копіювати його окремі сторінки та поширювати
серед побратимів і посестер.

ПРАВИЛА ВЗАЄМОДІЇ В ГРУПІ
Дотримання правил карантину
Взаємоповага
Правило вільної руки/ноги
Телефони на беззвучному
Не перебивати
Не обговорювати політичні та релігійні вподобання
І головне: задавати більше питань,
якщо щось незрозуміло 😉

2

ЩО ТАКЕ ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я

“Психічне здоров’я – це стан добробуту, за якого людина здатна реалізувати власний потенціал, долати звичайні життєві
стреси, продуктивно й плідно працювати, а також робити
внесок в життя своєї спільноти” – ВООЗ.

Немає здоров’я без психічного здоров’я
«34% ветеранів відчували, що їм потрібна психологічна
підтримка» при цьому «78% ветеранів вважають, що така
допомога потрібна їхнім товаришам-ветеранам»*
Чому ветерани не звертаються по психосоціальну допомогу**:

56%

Не хочуть демонструвати свої проблеми

51%

Можуть не усвідомлювати, що потребуть допомоги

41%

Не знають, до кого та як звертатися
Немає спеціалістів, які розуміють ветеранів
Брак кваліфікованих спеціалістів
Брак коштів

32%
31%

17%

* Дані дослідження IREX «Реінтеграція ветеранів» щодо користування послугами охорони здоров’я та психологічної допомоги та їх детермінанти.
** Дані дослідження Міжнародної організації з міграції «Життя післ3 конфлікту: опитування щодо соціально-демографічних та соціально-економічних характеристик ветеранів
конфлікту на Сході України та їхніх сімей»
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ТРАВМАТИЧНА СИТУАЦІЯ

Є діапазон травмуючих ситуацій. Від малих травм (наприклад,
у продажу немає улюбленого морозива) до масивних травм
(досвід пожежі).

Малі
Масивні

Малі

Малі

Малі

Малі

Масивна:
Несе загрозу вашому життю або здоров’ю
Несе загрозу життю або здоров’ю близьких
Бути свідком, де можливе серйозне ураження або
смерть

ТРИЄДИНИЙ МОЗОК
(теорія Макліна)

Рептильний мозок – стовбур – найстаріший та найпримітивніший. Регулює наші життєві функції та найбільш інстинктивні
реакції пов’язані з виживанням.
Мавпячий мозок – лімбічна система – емоційний мозок.
Регулює та генерує емоції й почуття.
Неокортекс – людський мозок – найновіший та найскладніший. Відповідає за абстрактне, логічне та раціональне
мислення.

Неокортекс

свідомість, інтелект

Лімбічна система
почуття, емоції
Рептильний мозок
почуття, емоції
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БАЗОВІ РЕАКЦІЇ НА НЕБЕЗПЕКУ

У ситуації загрози мозок людини переходить у режим «зараз
треба вижити, а про наслідки будемо думати потім».
У залежності від різних чинників, мозок може дати команди:
атакувати / нападати першим,
тікати від загрози,
злитися з оточуючим середовищем / сховатися.

БИЙСЯ

БІЖИ

ЗАВМРИ

Саме ці реакції рятують наше життя в ситуації, коли нам
загрожує реальна небезпека.

ХТО БОЇТЬСЯ, ТОЙ ВИЖИВЕ, АЛЕ...
може вмерти від виснаження

Автоматичні реакції
Рептильний мозок
Використовуються в ситуації загрози
Швидкі, рятують життя
Знаємо як діяти
В довготривалій перспективі – виснажують психіку

НЕ автоматичні реакції
Кора мозку
Використовуються в спокої, у повсякденному
житті
Повільні, потребують час
Шукаємо нові способи

В довготривалій перспективі – підвищують якість життя
Якщо ми часто буваємо або тривалий час були у небезпеці, наша нервова система натренована в них виживати,
але “менше довіряє” безпеці та спокою. Тоді ми витрачаємо додаткові сили на постійний моніторинг загрози і
«забуваємо» як відпочивати й набиратися сил.
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КРИЗОВИЙ ПЕРІОД / ГСР
Як проявляється:
Може бути, а може і не бути
До 30 днів після травматичної ситуації
Підвищена збудливість
Моніторинг загрози та страх– бачити тигра вчасно
Уникання контакту
Зміна звичного способу поведінки
Зниження ефективності, порушення концентрації
Недовіра безпеці й спокою
Не пам’ятаємо, як розслабитись і набратися сил

Як допомогти:
Безпека
Тепла їжа
Вода
Дати відіспатися
Поступово залучати в корисні заняття, щоб людина
відчула, що здатна керувати обставинами
Якщо людина хоче говорити – вислухати,
якщо ні – не рухати
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МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ ТРАВМАТИЧНОЇ ПОДІЇ
Фізичні:
Розлади сну (прокидання серед ночі, безсоння,
складнощі з тим, щоб заснути або прокинутися)
Розлади харчування (відсутність апетиту 			
або переїдання)
Збільшення або зменшення ваги без причини

Тривожні:
Відчуття тривоги
Панічні атаки
Нервове напруження
Реакції перестороги
Дратівливість
Складнощі з фокусуванням уваги
Швидка втомлюваність
Уникання
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Як мене
все бісить!

Депресивні:
Пригніченість
Апатія
Відчуття браку сил
Безнадія
Думки про безсенсовність
Суїцидальні думки

Повторне переживання:
Флешбеки
Нав’язливі думки
Повторювані спогади
Нічні жахіття
Звуження фокусу до травматичної події
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ПТСР ТА ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ РІСТ

ПТСР – посттравматичний стресовий розлад – один із можливих наслідків травми. Визначити, чи є в людини ПТСР може
тільки лікар-психіатр, але робота з психологом або психотерапевтом може попередити розвиток ПТСР.

Війна

Жит т я
до війни

Кризовий
період

ПТР

ПТСР

ПТР – посттравматичний ріст – один із можливих наслідків
травми. Часто є результатом зміни цінностей на підставі
опрацювання та інтеграції болючих, але важливих переживань. Підвищує рівень резильєнтності людини та її рівень
життя загалом.
Кризовий період – період після травми, коли людина здатна
опрацювати травматичні переживання та віднайти спосіб
життя, який найбільше відповідає новим цінностям та життєвим пріоритетам.
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ЧОМУ Є РІЗНІ РЕАКЦІЇ НА ТРАВМУ

Тип нервової системи
Попередній досвід
Тривалість та інтенсивність травматизації
Наша підготовленість (тренування та розуміння того,
що з нами відбувається)
Наше оточення (на бойових та після повернення)

Нервова система
Досвід

Тривалість та інтенсивність

Підготовленість
Оточення
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НЕ ВСЕ І ОДРАЗУ
Не всі симптоми травми будуть в однієї людини. Сукупність
та різноманіття симптомів, залежить від того, що нас травмувало. Ми підлаштовуємось під тип загрози.
Також наші реакції залежать від нашого «фільтра» попереднього досвіду. Ми запам’ятовуємо те, що врятувало нас один
раз, як робочу стратегію.
Але те, що працює в одних умовах, не завжди працює в
інших.
Пережити травмуючу подію не завжди означає мати негативні наслідки або ПТСР – сукупність різних комбінацій цих
наслідків.
Мати ПТСР не означає не мати посттравматичного зростання. Якщо людині діагностували посттравматичний стресовий
розлад, із допомогою фахівців вона може опрацювати
травматичний досвід та вийти в посттравматичне зростання.
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ЧИ ТРЕБА ВТРУЧАТИСЯ
Коли щось іде не так, людина може не помічати цього, бо
знаходиться в стані виживання. В цьому режимі вона може
скоріше думати «я виживу чи ні?», ніж «мені добре чи ні?».
Тому корисно мати поруч людину, якій довіряєш. Тоді вона
може запитати «слухай, ти взагалі як зараз? Мені здається, чи
з тобою щось відбувається?» і від неї не захочеться відмахуватися. Натомість з’явиться можливість призупинити режим
виживання і звернути увагу на свій стан.

Що зі мною
відбувається?
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Пропонуючи підтримку, пам’ятай, що звертаєшся до дорослої
людини, яка має за плечима досвід. І вона може обирати:
звертатися за допомогою чи ні. Втім, якщо бачиш наступні
ознаки, можеш запитати, як людина насправді почуваться. І
в залежності від її відповіді або пропонувати свою підтримку,
або ні.

Перші симптоми того, що людині може бути
потрібна психологічна підтримка:
Відчуття втоми або браку сил,
Дратівливість або спалахи гніву,
Порушення концентрації та уваги,
Відчуття байдужості до звичних речей,
Відсутність задоволення від того, що раніше
приносило радість,
Уникання нагадувань про травматичні події (місць,
людей, речей, думок),
Не бажання бути в контакті з іншими людьми.

17

ЩО НЕ ДОПОМОЖЕ
Знецінення
«Та забий, саме пройде» чи
«ну, слухай, буває і гірше»
не канає, бо наголошуючи, що в інших людей бувають і гірші
ситуації, ми соромимо людину й знецінюємо те, що вона
відчуває. Так ми забираємо у неї право прожити ці відчуття.

Оцінка
«Не прикольно так хворіти» чи
«справжні чоловіки не ниють»
не допоможе, бо нам важливо те, як себе почуває людина, а
не те, як це оцінюють інші. Використовуючи оціночні судження, ми порівнюємо людину з іншими.

Історії у відповідь
«Я чув подібне...» чи
«от у сусіда було таке і він...»
не спрацює, бо всі історії різні й кожна потребує бути почутою. Ти можеш ділитися тим, як переживаєш схожі стани чи
справляєшся зі схожими ситуаціями. Втім, це варто робити
дозовано, щоб не ви не перебивали історії одне одного.
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Поради
«Візьми корінь селери, що дозрів у повному місяці» чи
«візьми себе в руки»
не підійдуть, бо ми не можемо залізти людині в голову й
точно знати, що вона відчуває й в яких обставинах знаходиться. А порада, яка спрацювала в одній ситуації, не
завжди спрацює в інших.

Вживання алкоголю чи інших речовин
«Пішли перехилимо по одній й все пройде»
не зробить краще, бо симптоми травми стануть менш
керованими й з кожним разом їх буде важче і важче
опановувати. Крім того, алкоголь – це ще одна перепона
для нашої психіки на шляху опрацювання травми.
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ТОДІ ЩО РОБИТИ?

Бути в доступі
Якщо ваш побратим чи посестра переживає нелегкий
етап, але не хоче говорити про це, можете написати
або сказати: “я тут, звертайся, коли захочеш” або «якщо
потрібно, ти можеш мені дзвонити/писати». Тоді якщо в
людини з’явиться потреба поговорити, вона знатиме до
кого звертатися.

Вислуховувати
Інколи для того, щоб стало легше, достатньо того, що
тебе хтось послухає й при цьому не даватиме оцінок,
порад і не знецінюватиме того, що ти переживаєш.
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Виявляти повагу до способів, якими долають
труднощі інші
Нам може здаватися, що ми знаємо краще, що потрібно
іншій людині, ніж вона сама. Або що ми знаємо, як їй
вчинити правильно. Але кожна людина має право обирати
свій шлях і спосіб. Виявляй повагу до цього права.

Запитати «що я можу зробити, щоб підтримати
тебе, поки ти проходиш цей період?»
Людина може знати, яка саме потрібна їй підтримка, але з
різних причин не говорити цього. Запитай напряму.
Буває, що ти не можеш зробити того, про що людина
просить. Це нормально. Скажи прямо: «мені шкода, але я
не можу зробити того, про що ти мене просиш». Можеш
запропонувати разом подумати, хто може зробити те,
про що просить людина. Наприклад, побратим просить:
«Дай мені якусь пігулку, щоб все пройшло», тоді можна
відповісти: «Друже, я не лікар, щоб призначати пігулки.
Давай разом пошукаємо хорошого спеціаліста, який зможе
підібрати тобі нормальне лікування». Або запитай, чи
можеш допомогти якось інакше.
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“Тримати трек”
Можна спробувати оцінити, що впливає зараз на стан людини, наприклад, вона не висипається чи зараз період, коли
багато пам’ятних дат, річниць і через це часто накриває.
Подумайте разом, що можна зробити, щоб прожити цей
період легше, наприклад, сходити до лікаря, щоб зрозуміти
причину безсоння, чи зідзвонюватися раз на три дні, щоб
мати змогу обговорити те, що турбує.
Для перевірки можеш задавати питання: «Які фактори
впливають зараз на наш стан?», “Як я почуваюсь?», ”Як ти
почуваєшся”, «Що ми можемо зробити, щоб було легше це
проходити?»

Скеруй до фахівця
Якщо думаєш, що побратиму чи посестрі потрібна допомога
спеціаліста, – скажи їй про це в підтримуючий спосіб та запропонуй контакти перевірених фахівців.
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ТИ В НОРМІ
Інколи для того, щоб попустило, достатньо знати, що те, що
я відчуваю, – це нормальна реакція на ненормальні події, які
відбуваються. Ти можеш використовувати наступні фрази,
щоб нормалізувати стан побратима чи посестри, а можеш
вигадати ті, які підходять тобі:
Так почуватися – абсолютно нормально
З таким може бути важко справитися.
Можу тебе зрозуміти. Інколи мене теж накриває.
Cьогодні ти, а завтра може я, бо ..... трапляється.
Це нормально й буває у всіх.
Мені шкода, що тобі доводиться справлятися з таким .....
Давай мені знати, якщо потрібна допомога.

Можу тебе зроз
уміти.
Інколи мене те
ж
накриває.
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ЗАЗЕМЛЕННЯ

Всі вправи на заземлення – це зосередження на безпосередньому досвіді, який ми переживаємо прямо зараз.
Фізичне заземлення
Дихання (глибоке і повільне, вдих коротший за видих приблизно на третину; зосереджуємось на відчутті
власного дихання).
Можна рахувати:
• на 4 рахунків – вдих,
• на 5 рахунків – затримка,
• на 6 – видих,
• на 7 – затримка.
5 відчуттів
•
•
•
•
•

24

5 речей, які бачу
4 речі різні на дотик (і пощупать),
3 звуки, які я чую зараз,
2 запахи, які я відчуваю,
1 смак.

4 питання
Задай собі питання «Про що я зараз думаю?», «Що я зараз
роблю?», «Які емоції я зараз відчуваю?», «Що я хочу зараз
робити?».
Це прості питання, які допоможуть зорієнтуватися, де ти
знаходишся в площі емоційних координат.

Якщо накриває
Повернути себе в реальність можуть відповіді на питання
«Яке сьогодні число?», «В якому місті я зараз?», «Що я зараз
роблю?».
Питання можуть здаватися дурнуватими, але вони дійсно
робочі.
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ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ
Як не треба:
Сходи кукуху перевір
Поводишся як псих. Може тобі в дурку треба?
Не підеш до психолога, то я тебе сам відведу!
Тобі вже ніхто не допоможе. Ненормальний…
Сходиш до лікаря і все буде добре
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ФОРМУЛА ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ

НАМІР

Я ХОЧУ, ЩОБ ТОБІ СТАЛО КРАЩЕ

Cформулювати
висловлення
занепокоєння

Те, що ти говориш про
свій стан і те, що відбувається в твоєму житті,
турбує мене.

Ти кажеш, що тобі ..... і
що ти нікого не хочеш
бачити. Я переживаю
за тебе.

Припущення
про можливу
доцільність
звернення

Давай разом пошукаєм,
куди можна звернутися
за допомогою?

Якщо хочеш, дам тобі
контакти хороших
організації, де тобі
можуть допомогти
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КУДИ ПЕРЕНАПРАВИТИ?

Вільний вибір
Безоплатні індивідуальні психологічні
консультації в методі КПТ
+38 (063) 64-64-991
www.facebook.com/vvybir

Veteran Hub
Персональний кейс-менеджер, консультації
з пошуку роботи, юридичні консультації
+38 (067) 348-28-68
www.facebook.com/VeteranHubUa

Побратими
Групи підтримки для ветеранів та
ветеранок за принципом
«Рівний – Рівному»
+38 (096) 109-19-12
www.facebook.com/pobratymy.training
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Лісова поляна
Госпіталь ветеранів війни МОЗ України.
Профільне лікування наслідків контузій
+38 (073) 450-60-00
www.facebook.com/ForestGladeHosp

Lifeline Ukraine
Лінія з питань профілактики самогубств
та підтримки психічного здоров’я
7333 (цілодобово 24/7)
www.facebook.com/LifelineUkraine

Блакитний птах
Психологічна, правова і медична допомога родинам полонених, зниклих
безвісти і людям, що пережили полон
+38 (050) 657-20-89
www.facebook.com/po.bluebird
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ПАМ’ЯТАЙ ПРО СЕБЕ
Навичка «тримати трек» із собою
Для перевірки можеш задавати питання: «Які фактори
впливають зараз на мій стан?», “Як я почуваюсь?», «Що
я можу зробити, щоб було легше це проходити?».

Розпізнавати характер втоми
Якщо вчасно не помітити втому та не відновити сили,
вона може перетворитися на перевтому. А перевтомлена людина не може допомогти іншим.

Знати, що дає сили і відновлює
Склади список речей, місць та занять, які дають тобі
сили. Або людей, після розмови з якими, тобі радісно.

Планувати відпочинок так само, як роботу
Для того, щоб мати змогу підтримувати інших, треба
самому мати достатньо сил та енергії. Тому до планування відпочинку варто ставитися так само серйозно,
як до планування роботи.
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ЩО ДАЛІ?
Що ви тепер можете:
Помічати, що побратиму чи посестрі потрібна підтримка;
Надавати підтримку;
Перенаправляти до спеціалістів,
Помічати, коли підтримка потрібна вам і звертатися за
нею.

Що треба пам’ятати:
Підтримка не замінить фахової допомоги;
Не намагайтесь зробити більше власних можливостей;
Головне правило: НЕ НАШКОДЬ.
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Це стало можливим завдяки Програмі реінтеграції ветеранів,
яку реалізує IREX за підтримки Державного департаменту США.
Вміст є виключною відповідальністю ГО «Вільний вибір» і не
обов’язково відображає погляди Державного департаменту
США та IREX.

