
Вебінар 4. Методи першої допомоги щодо психічного 
здоров’я та психологічного стану колег (рівний рівному)

ПСИХОЛОГІЧНА 
ПІДТРИМКА ФАХІВЦІВ
ДЛЯ ПОДОЛАННЯ
ХРОНІЧНОГО СТРЕСУ



ЩО ВИ ОТРИМАЄТЕ НА ЗАНЯТТІ?

▪ Знання про те, як надавати 
первинну допомогу 
колегам, які мають ознаки 
психічних розладів









Фактори, на які можна 
впливати



КРІМ САМОДОПОМОГИ ТА 
ЗВЕРНЕННЯ ДО ФАХІВЦІВ 
ЕФЕКТИВНИМ МЕТОДОМ Є 
ПІДТРИМКА «РІВНИЙ РІВНИМ» 
- допомогу надають 
підготовлені колеги
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https://mhfa.com.au/mental-health-first-aid-guidelines
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Кроки 
Первинної
Підтримки
Психічного
Здоров’я



Впізнати

Визнати

Відреагувати

Відскерувати

Відстежити
В основі 

алгоритму –
протоколи MHFA



Впізнати

Визнати

Відреагувати

Відскерувати

Відстежити

Помітити та впізнати ознаки розладу
Підійти до колеги
Висловити занепокоєння (через Я)
Запропонувати поговорити

Неосудливо послухати 
Розпитати та уточнити

Запропонувати підтримку та допомогу
Надати інформацію
Заохотити до самодопомоги та пошуку додаткової 
підтримки

Запропонувати звернутися за фаховою допомогою

Звернути увагу на стан працівника
З’ясувати, чи звертався до фахівців та який результат
Надати додаткову підтримку у разі потреби



Впізнати

Визнати

Відреагувати

Відскерувати

Відстежити

Оберіть час і місце, де б вам не заважали. 
Запропонуйте поговорити. Дайте знати, що ви турбуєтеся і хочете допомогти, 
озвучивши свої спостереження та занепокоєння. Говоріть відкрито і чесно, з Я-
висловлюваннями: «Я стурбована (-ий)…» замість «Ти…»

Запитайте про почуття, симптоми, що вона про це думає? 
Будьте терплячими, наполегливими та заохочуючими. Пропонуйте доброту та 
увагу, навіть якщо це не взаємно. 
Дайте знати, що особа не буде відкинутою. Будьте передбачувані та цілісні при 
взаємодії. Не слід читати лекції, погрожувати чи сперечатися. 

Скажіть людині, що вона не є слабкою або невдахою, і що ви не думаєте про неї 
погано. Запитайте, чи особа знає щось про розлад, і чи хотіла б отримати більше 
інформації? Якщо так – надайте її або надайте ресурси. Запитайте особу, чи їй 
треба допомога щоб справитися зі своїм станом. Якщо так – обговоріть 
можливості. Ви також можете запропонувати методи самодопомоги. Але не 
тисніть – можливість їх застосувати залежить від важкості стану. 

Якщо розлад триває більше довго (більше 2 тижнів) і вражає повсякденне життя –
фахова допомога необхідна! Повідомте, що це важливо, - отримати фахову 
допомогу якомога швидше, і що з часом і за допомоги cтане краще. 1) скерувати 
до сімейного лікаря/терапевт, 2) одразу до Центру чи до фахівця, 3) до Клініки.

Якщо особа вирішила отримати професійну – переконайтеся, що в цьому процесі 
вона отримує емоційну та практичну підтримку. Якщо ні – скажіть, що інколи таке 
буває, і слід «знайти свого фахівця», не зупинятися.



Впізнати

Визнати

Відреагувати

Відскерувати

Відстежити

Депресія Тривожні 
розлади

Зловживання
алкоголем

ПТСР + 
флешбек

Панічна 
атака

Суіцидальні
наміри

Психотичний
епізод

СИТУАЦІЇ ЯКІ НЕ ВИМАГАЮТЬ 
НЕГАЙНОГО РЕАГУВАННЯ



Впізнати

Визнати

Відреагувати

Відскерувати

Відстежити

Депресія Тривожні 
розлади + ОКР

ПТСР (без 
гіперреактивності та 

флешбеків)

Зловживання 
алкоголем

Люди бояться, що їхній стан помітять, і тому часто його маскують, приховують. Зверніть 
увагу на «не-прямі свідчення» – часті хвороби, ознаки недосипання, падіння 
продуктивності, дратівливість. Інше – через це особи можуть відмовити вам у 
спілкуванні. Запропонуйте звернутися, коли буде зручно і коли особа буде готова.

Особа може звинувачувати себе у розладі, у своїй 
неспроможності подолати стан. Запевніть її, що ці 
розлади – ті самі хвороби, і особа не винна у них. 

При цих станах типовими є почуття безнадії, тому будьте готові 
до слів про те, що «мені нічого не допоможе». Не будьте занадто 
оптимістичними – «Вихід завжди є, тобі неодмінно покращає», але 
пропонуйте альтернативи і залучайте до розмови: «Чи буде гірше, 
якщо ти спробуєш?»

Якщо особа не хоче фахової допомоги, з’ясуйте 
причини: найчастіше це упередження і страхи (фінанси, 
недовіра фахівцям, страх госпіталізації). Ви можете 
допомогти з цими страхами справитися, але якщо ні –
дайте знати, що будете готові з цим допомогти, коли 
особа захоче. 



Впізнати

Визнати

Відреагувати

Відскерувати

Відстежити

Зловживання алкоголем (та іншими ПАР)

Не слід читати лекції, погрожувати чи сперечатися. Будьте підтримуючими 
і спробуйте зрозуміти «концепцію вживання» людини: запитайте про пиття 
(скільки, як часто) та чи є для неї пиття проблемою. Запитайте, чи впливає 
пиття на різні сфери: настрій, роботу, стосунки?
Скажіть, що готові і можете надати підтримку: від просто слухання до організації 
фахової допомоги. 
Скажіть, що лише сама особа може прийняти рішення про зміну поведінки вживання. І 
хоча зміна звичок вживання може бути складним завданням, це є можливо, як і 
можлива ваша допомога з цим. 
Якщо відмова від вживання не є опцією – запропонуйте варіант зменшення рівня 
вживання. Запитайте, чи треба їй підказки щодо зменшення ризикованого вживання?

Розкажіть про соціальний тиск, і що особа має право відмовитися, коли хтось змушує 
пити. Запропонуйте різні варіанти сказати «ні». Скажіть, що ті, хто справді турбуються 
про особу, приймуть її відмову. 
Якщо особа відмовляється від допомоги – не почувайтеся винними чи відповідальними 
за особу. При цьому надалі НЕ: 1) пийте з нею алкоголь, 2) контролюйте її шантажем, 
обманом чи погрозами, 3) прикривайте її поведінку, пов’язану із вживанням, 4) беріть 
на себе її обов'язки (хіба що інше може зашкодити життю/здоров’ю особи чи інших)



Впізнати

Визнати

Відреагувати

Відскерувати

Відстежити

Депресія Тривожні 
розлади

Зловживання
алкоголем

ПТСР + 
флешбек

Панічна 
атака

Суіцидальні
наміри

Психотичний
епізод

СИТУАЦІЇ НЕВІДКЛАДНОГО 
РЕАГУВАННЯ



Впізнати

Визнати

Відреагувати

Відскерувати

Відстежити

Панічна атака

Якщо Ви підозрюєте, що хтось має панічний напад, запитайте чи знає
він/вона що відбувається, і чи був панічний напад раніше? 

Якщо особа каже, що має такий досвід, і має панічну атаку, запитайте, 
чим можете допомогти, і надайте цю допомогу. Залишайтеся спокійними
та не впадайте самі у паніку. Говоріть запевненнями, спокійно і чітко, 
короткими реченнями. Не робіть припущення, що потрібно особі, -
запитайте її прямо.

Запевніть особу, що вони у безпеці, і що симптоми пройдуть. Будьте з 
нею в контакті. Коли панічний напад минув, запитайте особу, чи знає вона 
де отримати інформацію про панічні напади. Якщо ні - запропонуйте. 
Надайте джерела інформації про методи самодопомоги при панічних 
розладах. 

Скажіть, що якщо напади повторюватимуться, - слід звернутися за 
фаховою допомогою. Запевніть, що є ефективні способи лікування
панічних розладів.
Панічні напад можуть повторюватися - спостерігайте за працівником. Якщо напади 
повторюються, або він через них перестав ходити на роботу і т.д. – скеруйте до 
фахівця з когнітивно-поведінкової терапії. Повідомте, що вже за кілька сесій його стан 
покращиться. 



СУІЦИДАЛЬНІ НАМІРИ ТА ДУМКИ

• Як помітити, що працівник (-ця) має суіцидальні
наміри?
- Погрожує зашкодити чи вбити себе.
- Шукає способів самогубства: доступ до таблеток, зброї, 
інших засобів.
- Говорить чи пише про смерть чи самогубство.
- Безнадія
- Проявляє лють, злість, хоче помститися.
- Залучається до ризикованих дій.
- Почувається наче у пастці, у безвиході.
- Підвищує рівень вживання алкоголю та речовин.
- Уникає друзів, родини, спільноти.
- Проявляє тривогу, збудження, безсоння чи сонливість
надмірну.
- Суттєві зміни у настрої.
- Говорить, що не має сенсу життя, життєвої цілі.

Людина не хоче померти. 
Вона просто не хоче жити 
життя із болем. 

MHFA Guideline



Впізнати

Визнати

Суіцидальні наміри
1. Підготуйтеся до спілкування з особою. Переконайтеся, що самі маєте чітке
розуміння щодо самогубств. Пам'ятайте, що ваше бажання допомогти важливіше, 
ніж ваш вік, стать та інші характеристики. Якщо ви не відчуваєте, що готові запитати
особу про суіцидальні думки, - знайдіть когось, хто готовий.
2. Зверніться до особи. Дійте негайно, навіть якщо ви маєте слабкі підозри. Скажіть
особі, що ви непоїтеся, опишіть поведінку, яка вас занепокоїла. Якщо особа не хоче
говорити з вами - запропонуйте їй знайти когось, з ким вона може говорити.

3. Запитайте про суіцидальні думки. Запитайте особу прямо про це. Це єдиний
спосіб дізнатися, хіба що особа сама вам скаже першою. Ви можете запитати: "Чи
ти маєш думки про самогубство?", "Чи ти думаєш про те, щоб убити себе?" 
При цьому, задавайте запитання прямо, без натяків та осудження. Ви не "підкинете
ідею" і не збільшите ризик самогубства.
4. Будьте спокійними, довірливими та емпатійними. Будьте підтримуючими, і 
памятайте, що казати "заспокійливі речі" (все буде добре, приміром) не так 
важливо, як безпосередня турбота про людину. Суіцидальні думки частіше за все -
благання про допомогу та відчайдушні спроби позбавитися від проблем та складних
почуттів.
5. Запитайте у особи, що вона думає і почуває. Запевніть, що хочете почути все, 
незалежно від змісту. Дозвольте говорити про ці думки і почуття, і причини бажання
померти. Дайте знати, що це ОК говорити про болючі речі (дозвольте плакати, 
злитися, кричати). Особа може відчути полегшення від цього.



Ві
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6. Подякуйте особі за те, що поділилася з вами почуттями, і 
похваліть за мужність.
Перевірте, наскільки серйозна небеpпека: запитайте, чи має особа 
план самогубства, як і коли і де вона це планує зробити, чи має вже
засоби самогубства, чи вживає наркотики чи алкоголь, чи були
спроби самогубства у минулому?
Скажіть особі, що не обовязково слід робити те, про що думаєш. 
Запевніть, що є інші пособи вирішення проблем, ніж самогубство. 
Зосередьтеся на речах, які можуть допомогти ЗАРАЗ. Складіть
План убезпечення (safety plan)
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• Заохотьте особу звернутися за професійною допомогою: надайте 
інформацію про місцеві служби, клініки, мобільні команди, невідкладні 
служби або кризові лінії. 

• Якщо особа відмовляється – продовжуйте заохочувати. 
• Якщо далі відмовляється – потелефонуйте самі на кризову лінію та 

запросіть поради. 
• Якщо є високий ризик – попросіть дозволу зв’язатися із її лікарем або 

фахівцем із психічного здоров’я на ваш розсуд. Якщо таких немає, 
зв'яжіться із центром психічного здоров’я або кризовою лінією і запросіть 
поради. 

• Ви не можете дотримуватися конфіденційності у цьому випадку. 
Поясніть особі, що ви це робите, бо турбуєтеся про неї занадто сильно, 
щоб це тримати у секреті, що ми тут щоб допомогти і зробите це. 
Запропонуйте особі обрати самій, з ким ви б могли зв'язатися. 

• Якщо особа і далі відмовляється, поясніть, що ви змушені це зробити на 
власний розсуд, але повідомте, кому ви телефонуєте. Краще щоб особа 
сердилася на вас, ніж втратила життя. 





Впізнати

Визнати

Психотичний епізод / Флешбек при ПТСР
Будьте спокійними настільки, наскільки зможете. Оцініть ризики шкоди собі
або іншим. Оцініть, чи безпечно особі лишатися самій - якщо ні, забезпечте, 

щоб хтось був поруч.
Подбайте про безпеку особи, себе та навколишніх. Переконайтеся, що маєте

доступ до виходу. 
Як правило, особи з психозом/флешбеками не є агресивними, і більша ймовірність

є що вони нашкодять собі, ніж іншим. Втім, через делюзії/галюцинації/флешбеки
вона можуть ставати такими. Тому: сприймайте погрози чи інші знаки серйозно; 
якщо вам страшно - негайно кличте на допомогу фахівців та вийдіть із ситуації; 

Особа може мати галюцинації, делюзії, флешбеки і діяти відповідно них. Ваше 
завдання - де-ескалація ситуації, тому не сперечайтеся з ними, не робіть нічого, 
що може підвищити збудження особи.
Підлаштуйтеся під поведінку людини: якщо вона уникає погляду, не дивіться 
прямо; не торкайтеся без дозволу. 
Почніть говорити про поведінку, яка вас турбує. Не говоріть діагнозами і 
термінами. 
Дозвольте говорити вільно про переконання та досвід людини. 
Говоріть ясно, чітко, короткими реченнями, тихо, помірним темпом. Якщо особа 
ставить вам питання - відповідайте спокійно, виконуйте прохання, якщо вони не є 
загрозливими.



Відреагувати

Відскерувати

Психотичний епізод

Запитайте в особи, що можна зробити, щоб вона почувалася у безпеці та мала 
відчуття контролю. Запевніть, що ви тут для допомоги та підтримки. 
Якщо є можливість – дайте можливість вибрати, яким способом їй допомогти. 
Запитайте, чи було таке раніше, і якщо так, то що допомагало? Чи має особа 
мережу соціальної підтримки? Заохотьте звернутися до неї.
Дайте повідомлення, що допомога можлива і стан може покращитися. 

Маєте розуміти, що у вас може не вийти де-ескалювати ситуацію, тому слід
буде шукати фахову допомогу. Самій особі слід пояснити, що це будуть за 
люди і чим вони допоможуть.
Коли контактуєте з фахівцями не робіть припущення про психоз/флешбек, а 
опишіть симптоми та поведінку; 
Якщо ситуація стає небезпечною, викличте поліцію; поясніть поліції ситуацію та 
скажіть, що підозрюєте психоз/флешбек і що ви очікуєте від них допомоги з 
наданням особі медичної допомоги.



Відстежити

Психотичний епізод

Якщо особа вирішила отримати професійну – переконайтеся, що в цьому 
процесі вона отримує емоційну та практичну підтримку. Якщо медичні 

рекомендації видаються сумнівними – надихніть отримати альтернативну 
думку.

При ПТСР гарною підтримкою можуть стати групи рівних, тому 
запропонуйте цей варіант. 



Цілісний план для роботи в 
організації



Впізнати

Визнати

Відреагувати

Відcкерувати

Відстежити

Навчити розпізнавати психічні розлади та 
дбати про психічне здоров’я (своє та колег)

Визнати важливість психічного здоров’я та 
долати стигму та упередження щодо 
психічних розладів

Навчити спілкуватися із особами, які мають 
психічні розлади та можливій поведінці в 
надзвичайних ситуаціях. Повторювати і 
тренувати навички періодично.

Надати інформації про методи 
самодопомоги та опції щодо отримання 
фахової допомоги. 

Оцінювати зміни у команді

Створення 
цілісної 
політики 

щодо 
психічного 
здоров’я



План для негайного
реагування в команді



Впізнати

Визнати

Відреагувати

Відcкерувати

Відстежити

Зібрати команду для розмови, для цього обрати час через 1-2 днів 
після випадку, виділити 1-1,5 години часу.

Розповісти про: психічне здоров’я, психічні розлади, конкретний 
розлад, його причини, щоб розвіяти упередження та страхи.

Дати можливість учасниками розповісти про: а) свої думки, б) свої 
почуття, в) як це впливає на їх життя та роботу.

Надати інформації про методи самодопомоги та опції щодо отримання 
фахової допомоги. 

Сповістити про можливість наступних зустрічей за бажанням, або 
індивідуальної розмови з вами у разі потреби.



Питання конфіденційності



Впізнати

Визнати

Відреагувати

Відскерувати

Відстежити

Не ділітся своїми підозрами чи планом дій з рештою колег або зі 
сторонніми особами.



Впізнати

Визнати

Відреагувати

Відскерувати

Відстежити

Не ділітся своїми підозрами чи планом дій з рештою колег або зі 
сторонніми особами.

Інформація, отримана в ході розмови, не повинна вийти за межі Вас, і 
бути предметом обговорення чи звітів



Впізнати

Визнати

Відреагувати

Відскерувати

Відстежити

Не ділітся своїми підозрами чи планом дій з рештою колег або зі 
сторонніми особами.

Інформація, отримана в ході розмови, не повинна вийти за межі Вас, і 
бути предметом обговорення чи звітів

Інформацію про допомогу, служби, сервіси тощо надавайте самій
особі, і надихайте її саму розповісти про свій стан своїм близьким.



Впізнати

Визнати

Відреагувати

Відскерувати

Відстежити

Не ділітся своїми підозрами чи планом дій з рештою колег або зі 
сторонніми особами.

Інформація, отримана в ході розмови, не повинна вийти за межі Вас, і 
бути предметом обговорення чи звітів

Інформацію про допомогу, служби, сервіси тощо надавайте самій
особі, і надихайте її саму розповісти про свій стан своїм близьким.

Скерування та рекомендації надавайте самій особі. У більшості 
випадків не вступайте у контакт із сервісами замість особи.



Впізнати

Визнати

Відреагувати

Відскерувати

Відстежити

Не ділітся своїми підозрами чи планом дій з рештою колег або зі 
сторонніми особами.

Інформація, отримана в ході розмови, не повинна вийти за межі Вас, і 
бути предметом обговорення чи звітів

Інформацію про допомогу, служби, сервіси тощо надавайте самій
особі, і надихайте її саму розповісти про свій стан своїм близьким.

Скерування та рекомендації надавайте самій особі. У більшості 
випадків не вступайте у контакт із сервісами замість особи.

При відстеженні не контактуйте із сервісами, службами – лише із 
самою особою.



КОЛИ МОЖНА І ТРЕБА 
ПОРУШИТИ

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ?



Особа може зашкодити
СОБІ або ІНШИМ, 
їхньому майну чи

добробуту


