
Вступ до першої 
психологічної допомоги 

та взаємодії на місці
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Перша психологічна допомога (ППД)

ППД - це підтримуюча та співчутлива присутність, 
яка має на меті три речі:

• запобігти поглибленню стресу
• пом'якшити гострий дистрес 
• сприяти доступу до більш тривалого 

підтримуючого догляду за потреби *

Почути, захистити та поєднати
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Головні постулати ППД

•Емоційний дистрес ≠ психічне 
захворювання

•Емоційне благополуччя ≠ 
відсутність захворювання

•Ми = вони (нас = їх)
•Ознаки стресу не однакові для всіх
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Головні постулати ППД

Реакції дистресу є:
• Звичайними, поширеними
• Очікуваними

Використовуючи ці техніки:
• Не розраховуйте на миттєве 

покращення
• Зосередьтеся на тому, щоб зупинити 

“повінь”
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Сценарій

Подумайте про людину, що переживає смерть кількох 
членів сім'ї, та намагається задовольнити нагальні 
потреби здоров'я та безпеки тут і зараз.

Будь ласка, поділіться: як зазвичай буде виглядати така 
ситуація?
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Очікувані реакції дистресу

• Проблеми зі сном / харчуванням
• Сум, злість, роздратування
• Проблеми з концентрацією та з тим щоб вислухати інших
• Складнощі або нездатність завершувати задачі 

• Людина стає більш емоційною, ніж звично для неї
• Перебільшена пильність
• Емоційне оніміння
• Проблеми на роботі або в школі

• Інше?
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Реакції, засновані на стійкості

Люди також можуть реагувати 
на дистрес позитивно, можуть 
залучатися до процесу 
допомоги…

• Коли ми так робимо, важливо 
практикувати регулярну 
турботу про себе 

• Заохочуйте “природних 
помічників” самих дбати про 
себе



8



9

Кроки надання першої 
психологічної допомоги

Контакт і 
залучення 

Безпека та 
комфорт

Збір інформації: 
які нагальні 

потреби та що 
тривожить

Практична 
допомога 

Зв'язок з 
соціальною 
підтримкою

Інформація 
щодо способів 

подолання 

Зв'язок зі службами, 
які можуть надати 
додаткову підтримку 

Стабілізація 



Контакт і залучення
Мета: ініціювати контакт та висловити 
готовність допомогти й співпереживання

• Будьте пильні до тих, хто в зоні ризику - 
(ізольовані, не можуть зорієнтуватися, що 
ще?)

• Починайте з тих, хто до вас звертається
• Приділяйте всю свою увагу
• Назвіться: ім’я, чим ви займаєтеся - і 

запитайте про нагальні потреби

Давайте спробуємо!



Контакт і залучення

• Знайдіть привід для контакту (пляшка води, щось 
подати, тощо) 

• Попросіть дозволу поговорити та поважайте 
людину/культуру - подумайте про дотики, особистий 
простір, зоровий контакт

• Поважайте рішення не говорити 
• Надайте інформацію про те, коли людина зможе 

поговорити з кимось пізніше 
• Слухаючи, оцініть ризик більш тяжких або затяжних 

реакцій 

Мета: ініціювати контакт та висловити 
готовність допомогти й співпереживання
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“Правила” залучення

•Зосередьтеся на тому, що людина каже, і як вона 
це каже
•Звертайте увагу на те, що не говориться (мова 

тіла, деталі, які можуть бути поза увагою) 
•Спостерігайте, як людина поводить себе / 

справляється з ситуацією
• Слухайте та пріоретизуйте тривоги при 

розмові з постраждалими

Порада:
• Працюйте з партнером
• “Не просто робіть щось, стійте там” - 

розумійте контекст



Безпека та комфорт
Мета: підвищити безпеку й надати фізичний та емоційний 
комфорт
• Отримуйте та передавайте лише актуальну 

інформацію
• Неповної або занадто сумної інформації слід 

уникати. Якщо ні - готуватися надати таку 
інформацію безпечно та з подальшим поясненням

• Не слід давати фальшиву надію

• Обдумайте та тренуйте такі твердження:
• “Я не маю на це відповіді, але я працюватиму 

над тим, щоб її знайти”.
• “Існує багато кваліфікованих професіоналів для 

допомоги - дозвольте мені допомогти з'єднати 
вас з правильною людиною/організацією”



Безпека та комфорт
Мета: підвищити безпечність й надати фізичний та емоційний 
комфорт 

● Зробіть фізичне середовище настільки безпечним 
та комфортним, наскільки можливо
○ Запропонуйте першу медичну допомогу та будь-

яку медичну допомогу, відповідну ситуації
○ Їжа, вода, прихисток, адекватний одяг
○ Медикаменти та допоміжні пристосування (такі 

як інвалідний візок або ходунки)
■ Захистіть від того, що може стати тригером: видів, 

запахів, новин, соціальних мереж, даючи особливі 
поради (“Не більше 10 хвилин соціальних мереж за 
раз і не більше двох разів на день”)



Стабілізація
Мета: заспокоїти та зорієнтувати емоційно 
перевантажених постраждалих 

● Сильні емоції є очікуваними при катастрофах
● Більшість людей можуть самі заспокоїтися

○ Спостерігайте за тими, хто дезорієнтований, онімілий, 
розгублений, у паніці, в істериці, в безумстві або 
завмер

○ Зосередьтеся на рівні функціонування людини та 
надайте допомогу за потреби - спокійна присутність 
надає можливість зформувати ефективну       
поведінку



○ Перед залученням людини до спілкування 
дайте їй час

○ Залишайтеся в стані спокійної, тихої 
присутності, щоб допомогти, коли це буде 
потрібно

○ Давайте інформацію про людину та оточення, 
щоб допомогти їй зорієнтуватися

○ Проясніть неточну інформацію
○ Поясність, що сильні емоції можуть є 

очікуваними та можуть з'являтися        
хвилями

Стабілізація
Мета: заспокоїти та зорієнтувати емоційно 
перевантажених постраждалих



Збір інформації
Мета: зібрати більше інформації, визначити нагальні 
потреби та надати цільову підтримку

● Починається одразу після першого 
контакту та триває впродовж всього 
процесу 

● Надаючи інформацію або допомогу, 
ставте запитання у неформальному тоні 

● Слідуйте за розповіддю постраждалого 
про травматичні події

● Уникайте питань про глибинні описи, які 
можуть в подальшому травмувати 
людину



Збір інформації
Мета: зібрати більше інформації, визначити нагальні 
потреби та надати більш персоналізоване втручання

● Задавати необхідний мінімум запитаннь, 
щоб визначити, чи людина потребує 
більше підтримки або спрямування до 
іншої служби

○ Наприклад:
■ Розлука з близькими, або їх смерть
■ Фізичні та/або психічні 

захворювання
■ Вживання психоактивних речовин
■ Потреба у ліках 
■ Думки про самопошкодження або 

завдавання шкоди іншим



• Слухайте, щоб виявити занадто сильні 
почуття провини або сорому

• Визначте наявність або відсутність 
соціальної підтримки

• Особливо потурбуватись про вплив на 
розвиток та захист:

• Дітей/молоді
• Літніх дорослих
• Родини
• будьте пильними щодо особливо 

вразливих членів суспільства (ЛГБТК+, 
домашнє насильство, торгівля людьми)

Збір інформації
Мета: зібрати більше інформації, визначити нагальні 
потреби та надати більш персоналізоване втручання



Практична допомога
Мета: запропонувати практичну допомогу, щоб 
задовольнити нагальні потреби

● Стрес може вплинути на здатність думати та 
планувати 

● Способи допомогти:
○ Визначити, що хвилює людину у першу 

чергу
○ Прояснити потребу - “Як я розумію, 

корисним для вас буде ….”
○ Розробіть план дій з простими, зрозумілими 

кроками. Перевіряйте, чи людина вас 
розуміє

○ Дійте
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Зв'язок із соціальною підтримкою
Мета: встановити зв'язок з первинною допомогою 
та ресурсами спільноти

● Допоможіть з доступом до родини, 
друзів, коханих

● Заохочуйте підтримуючі взаємодії, 
соціальні та групові, наявні у 
найближчому середовищі

● Надайте інформацію про ресурси 
спільноти, такі як соціальні служби, 
служби психічного здоров'я, медичні 
ресурси, додаткові служби, турбота про 
дітей, релігійна підтримка



Інформація щодо способів 
подолання
Мета: надати інформацію про реакції на стрес, знизити 
дистрес, сприяти адаптивному функціонуванню

● Надайте основну інформацію про реагування на 
стрес та поясніть, чому вони очікувані/зрозумілі

● Виявіть стратегії подолання, що працювали в 
минулому

● Надайте додаткові стратегії подолання:
○ Техніки розслаблення
○ Прийоми та поради щодо гігієни сну
○ Способи справлятися з негативними емоціями
○ Як шукати подальшу підтримку



Де-ескалація та 
заземлення
Дихання “з коробкою”

Зробіть глибокий вдих, рахуючи до 4
Утримуйте вдих протягом 4 секунд 
Видихніть, рахуючи до 4
Не дихайте протягом 4 секунд перед тим, як зробите 
наступний вдих 

4x 4x 4x 4 
Спробуйте подумати, що ви хочете скласти у коробку і відкласти подалі 
на сьогодні; або розділити на частини всі свої думки зараз. 
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Сон

https://mobile.va.gov/app/cbt-i-coach
https://www.cstsonline.org/assets/media/documents
https://www.cstsonline.org/assets/media/documents/CSTS_Infographic_MakeSleepAPriority.
pdf

https://www.google.com/url?q=https://mobile.va.gov/app/cbt-i-coach&sa=D&source=editors&ust=1658952004744941&usg=AOvVaw2U7WmYfnqJOIhT6XacXoTm
https://www.google.com/url?q=https://www.cstsonline.org/assets/media/documents&sa=D&source=editors&ust=1658952004745139&usg=AOvVaw1jPwxWCNLWJI9Tx8LlhOk_
https://www.google.com/url?q=https://www.cstsonline.org/assets/media/documents/CSTS_Infographic_MakeSleepAPriority.pdf&sa=D&source=editors&ust=1658952004745292&usg=AOvVaw2b18IfizAddg5ZNrgIGF-P
https://www.google.com/url?q=https://www.cstsonline.org/assets/media/documents/CSTS_Infographic_MakeSleepAPriority.pdf&sa=D&source=editors&ust=1658952004745462&usg=AOvVaw16KBGhvnSOU3fHwEz4e-qY
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Зв'язок зі службами, які можуть надати 
додаткову підтримку
• Надайте прямі посилання на необхідні 

додаткові служби:
• Будьте у курсі сервісів, що працюють зараз, та 

як постраждалі можуть зв'язати з ними 
• Співпрацюйте з постраждалими, щоб розуміти, 

яких служб вони потребують
• Коли ви залишаєте місце надання допомоги, 

дайте постраждалому знати про це, та 
забезпечте його “передачу” до наступного 
надавача допомоги, як тільки це можливо

• Ціль: сприяти безперервності у встановлені 
стосунків для допомоги й зцілення у 
довготривалій перспективі



Взаємодія на місці
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Сценарій

• Безперервно працюйте над 
знанням культури (над так 
званою “культурною 
компетентністю”), різноманіттям, 
історією громади та традиціями - а 
як ви вітаєтеся?

• Не вдавайте співчуття, якщо 
розділяєте досвід громади - це 
складно

• Із якої громади ваше походження?



Важливі теми

• Реакції будуть різнитися в залежності від досвіду 
взаємодії з катастрофою/травмою

•Домашнє насильство
•Турбота про дітей та жорстоке поводження з 

дітьми - взаємодія з ресурсами громади
•Гаряча лінія запобігання самогубствам
•Гаряча лінія при дистресі після катастроф
•Безперервна взаємодія з гостями та безперервне 

зростання арсеналу навичок персоналу
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Фактори ризику

❑Смерть члена родини або друга
❑Досвід побаченого серйозного каліцтва або смерті іншої людини
❑Почуття дуже сильної паніки, страху за власне життя, або того, що 
кохані люди знаходяться у небезпеці
❑Неможливість швидко евакуюватися або потрапляння у пастку 
❑Сум за членами сім'ї
❑Травма або захворювання через катастрофу 
❑Хвилювання про можливість захворіти
❑Втрата дому, роботи, та/або власності
❑Необхідність переїжджати на нове місце та переживати зміну 
оточення, школи тощо
❑Необхідність долати фінансові складнощі 
❑Наявність попереднього травматичного досвіду 
❑Втрата домашньої тварини
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Виходимо за рамки ППД
Наявні потреби та тривоги
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Виходимо за рамки ППД
Оцінка самогубства - C-SSRS - будь-хто може бути ефективним!

https://www.youtube.com/watch?v=_XTg8nCDo
To
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Психологічна освіта та інформація щодо подолання

• Надайте основну інформацію про подолання 
• Надайте техніки управління злістю
• Обговоріть найбільш негативні емоції 

(використовуйте базові підходи з когнітивно-
поведінкової терапії - побачимо, чи стане у 
нагоді застосунок!)

Обговоріть вживання алкоголю та 
психоактивних речовин:
    Визначте, чи зросло вживання, ніж було до події
    За потреби зв’яжіть з клінічною підтримкою та 
ресурсами взаємодопомоги



Де-ескалація та 
заземлення 
Те, що може мобілізувати

Робіть кругові рухи стегнами, якщо ви сидите, рухайте грудну клітину, пам’ятайте 
глибоко дихати, рухайтесь повільно та звертайте увагу на своє тіло. Зробіть три кола 
в одну сторону, потім зробіть кола в іншу сторону 

Для наступного руху зробіть повільно арку з усього тіла. Коли нагинаєтесь назад, 
вдихайте. Потім повільно нахиляйтесь вперед, видихаючи.

Вдихніть повільно, задеріть вгору підборіддя, виставте вперед грудну клітину, 
витягніть назад руки, великі пальці вгору, і виставіть вперед свої сідниці, щоб 
вийшла арка.

Потім видихніть, опустіть підборіддя, опустіть грудну клітину, виставіть руки вперед, 
скрутіть своє тіло. 

Повторіть 5 разів. Кожен рухається у своєму темпі. Вдихайте та видихайте настільки 
повільно, наскільки це можливо.
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Повідомлення про ризики
Центр кризової комунікації та надзвичайних ситуацій 
(Crisis and Emergency Risk Communications - CERC), та 
Центр комунікації ризиків

•Будьте першими
•Будьте правдивими 
•Викликайте довіру
•Висловлюйте емпатію 
•Сприяйте діяльності
•Виказуйте повагу
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Шаблон обміну повідомленнями 
27/9/3

Вступ: безпека Ми плідно працюємо, щоб всім у громаді було 
безпечно. Правила та закони забезпечують всі права 
та обов'язки. Персонал та добровольці тут, щоб 
допомогти вам, але ми всі маємо допомагати один 
одному.

1. Що ми маємо на увазі 
під безпекою?

2. Які правила? 3. Хто може мені 
допомогти, якщо я не 
почуваюся у безпеці?

1.1 У США всі мають 
право на безпеку - 
фізичну та психічну 

2.1 Чоловіки та жінки 
мають рівні права і 
захист, навіть у шлюбі.

3.1 Будь-яка людина в 
уніформі або з офіційним 
посвідченням може 
допомогти

1.2 Батьки/опікуни 
відповідальні за безпеку 
дітей - навіть залишити 
дитину гуляти самостійно 
може бути незаконним до 
певного віку

2.2 Діти перебувають під 
особливим захистом, і 
бити або будь-яким 
чином знущатися над 
дитиною незаконно.

3.2 Якщо ви не бачите 
нікого, хто міг би 
допомогти, або ви не 
можете пояснити, що вам 
треба, звертайтеся до 
офісу мера, щоб знайти 
допомогу або 
перекладача. 

2.3 Навіть ті, хто 
забезпечує законність, 
слідують правилам та не 
стануть чинити вам 
шкоди. Однак ви маєте 
дотримуватися їх 
вказівок.

3.3 Якщо щось здається 
підозрілим або не на 
своєму місці, одразу 
повідомте когось, щоб 
забезпечити безпеку 
інших.



Гаряча лінія при 
катастрофах та 
дистресі

Disaster Distress Helpline
Гаряча лінія при катастрофах та дистресі при Управлінні по боротьбі зі зловживанням психоактивними 
речовинами та психічному здоров'ю надає 24/7, 365 днів на рік кризове консультування та підтримку 
людям, які переживають емоційний дистрес, пов’язаний з природними катастрофами та катастрофами, 
викликаними людиною.

En Español
Гаряча лінія при катастрофах та дистресі, 1-800-985-5990, це 24/7, щоденна 
національна гаряча лінія, покликана надавати моментальне кризове консультування людям, які 
переживають емоційний дистрес, пов’язаний з природними катастрофами та катастрофами, 
викликаними людиною. Безкоштовно, багатьма мовами, конфіденційно. Доступна всім жителям США та 
їх територій. Стрес, тривога та інші симптоми, подібні до депресії є звичними реакціями на катастрофу. 

Телефонуйте або пишіть на 1-800-985-5990 щоб вас з'єднали з 
кваліфікованим кризовим консультантом. 
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https://www.google.com/url?q=https://www.samhsa.gov/find-help/disaster-distress-helpline/espanol&sa=D&source=editors&ust=1658952007355724&usg=AOvVaw2g8FYDcu6W7FKGU7VlYKi_


https://www.cstsonline.org/fact-sheet-menu/fact-sheet-l
ist



Турбота про себе

38







41

Питання?
Sander Koyfman, MD 917-582-2455 
sander.koyfman@languagesofcare.org
Загальна психіатрія для дорослих, лікування залежностей; 
член ради Vibrant Emotional Health, Співголова 
консультативної групи з кризи та емоційної допомоги

Amy Carol Dominguez
Програмна директорка, Команда кризової емоційної допомоги
ADominguez@vibrant.org 
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