
Мігранти,
Біженці 
та
Люди які 
Потребують 
Притулку

Тяжкі реакції, які 
вимагають негайної 
уваги та втручання 
та/або направлення, 
включають, якщо 
особа:
• не може спати тиждень або більше, 
розгублений або дезорієнтований;

• не в змозі нормально функціонувати та 
піклуватися про себе чи свою сім’ю 
(наприклад, не їсти чи дотримуватись 
чистоти);

• втратив контроль над своєю поведінкою і є 
непередбачуваним або деструктивним;

• погрожує заподіяти шкоду собі чи іншим;

• розпочинає надмірне або нестандартне 
вживання наркотиків або алкоголю;

• Хронічні захворювання, які потребують 
спеціалізованої підтримки;

• Виявляє симптоми психічних розладів.

Пам’ятайте, 
що ви не 
самотні 
і що 
є люди та 
установи,
які можуть 
допомогти.



Мігранти, біженці та 
люди які потребують 
притулку.
Конфлікти, переслідування та 
насильство впливають на мільйони 
людей у всьому світі, змушуючи їх 
виїжджати.
Коли ми беремо участь у подібних інцидентах, ми 
можемо реагувати по-різному. У більшості з нас є 
почуття та емоції, які змінюються з часом, хоча ми 
не завжди реагуємо однаково. Більшість з нас 
пристосовуються до травматичної події, щоб 
захистити своє і чуже життя: у нас є реакція на 
виживання!

Багато разів ми думаємо, що дії, які ми робимо під 
час ситуації, не виправдовують наших власних та 
очікувань інших. 
ЦЕ НОРМАЛЬНО!

Чим ви можете 
допомогти собі?
• Визнайте, що це складний час, але ви можете 
впоратися з ним. Прийміть невизначеність часів 
попереду. Ви стикалися з іншими труднощами в 
інші моменти свого життя. Використовуйте 
навички та ресурси, які у вас є. Намагайтеся 
залишатися з надією та позитивом.

• Визнайте, що ви не самотні в тому, що 
переживаєте або відчуваєте. Багато людей 
почуваються такими, якими ви є сьогодні.

• Намагайтеся захистити себе та свою родину від 
важких образів/сценаріїв (зруйнованих місць, 
поранених людей, наприклад).

• Дозвольте собі та своїм дітям оплакувати 
будь-які втрати, які ви пережили. Намагайтеся бути 
терплячими до змін у своєму самопочутті. Це 
природна реакція на те, що ви переживаєте.

• Стежте за собою якомога більше і намагайтеся 
відпочити, коли це можливо. Якщо поруч з вами є 
інші дорослі, яким довіряєте, намагайтеся 
розподілити обов’язки по догляду за дітьми 
протягом дня, щоб кожен з вас мав час на 
відпочинок або роботу.

• Намагайтеся встановити та підтримувати 
структуру та розпорядок дня, наприклад, 
регулярний відхід до сну.

• Намагайтеся займатися справами, роботою та 
діяльністю.

• Намагайтеся говорити про свої турботи з 
дорослими, яким ви довіряєте, а не говорити з 
дітьми про речі, які вас засмучують.

• Підтримувати будь-які духовні, релігійні чи 
культурні заходи, які забезпечують комфорт вам і 
вашій родині.

• Уникайте будь-якої негативної поведінки, як-от 
переїдання, надмірні ігри або надмірне вживання 
алкоголю, оскільки це підвищить рівень стресу і в 
довгостроковій перспективі погіршить вашу 
ситуацію.

• Пам'ятайте, що піклування про себе допоможе 
зробити вас сильнішими і здатними піклуватися 
про людей, про яких вам потрібно піклуватися.

Що ви можете 
переживати?
Психічний стан
- Проблеми зі сном
- Прискорений пульс
- Струшування
- Проблеми зі шлунком, такі як діарея або нудота
- Відчуття сильної втоми
- М'язове тремтіння і напруга
- Біль у спині та шиї через напругу м’язів
- Головні болі
- Неможливість розслабитися і відпочити

Поведінкa
- Плач
- Гіпер-пильність
- Нестримний сміх
- Переїдання і недоїдання
- Неможливо триматися на місці
- Ізоляція

Емоційний стан
- Страх
- Смуток
- Тривога
- Зміни настрою: в одну мить почувати себе 
щасливим, а наступної миті - сумним
- Роздратованість
- Почуття надмірної емоційності

Когнітивні порушення
- Почуття розгубленості
- Неорганізовані думки
- Важко приймати рішення
- Сни чи кошмари
- Нав'язливі і мимовільні думки  

Духовний стан
- Відчуття порожнечі
- Втрата сенсу
- Відчуття зневіри і втрати надії
- Негативне ставлення до життя
- Сумніви
- Гнів на Бога
- Відчуження і втрата почуття зв'язку

Люди можуть реагувати інакше, ніж інші, або 
через надмірний стрес, який вони 
відчувають, або через інші впливові фактори, 
такі як попередній досвід, рівень сприйнятої 
загрози чи небезпеки, або через обрані ними 
стратегії подолання.

Коли реакції є більш серйозніше, вони 
заважають повсякденному функціонуванню і 
можуть призвести до шкоди. Важливо вміти 
визначати такі реакції і звертатися за 
допомогою.


