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Потрібно заспокоїтися самому. Зробіть 3 (три) вдохи і 3 (три) видихи,
звертайте увагу на процес дихання.1.

2. Запитайте як можна до людини звернутися. Якщо вона мочить – не
наполягайте.

3. Запропонуйте чай або плед. Скажіть людині, що вона у безпеці.

4. Говоріть чіткими короткими фразами. Неголосно, але так, щоб людина
почула ваше питання «Ви бачите мене?», «Яке сьогодні число?».

5. Говоріть спокійно і без поспіху, повільно і чітко вимовляючи короткі
фрази.

6. Назвіть себе «Я психолог/лікар/волонтер».

7. Запитайте дозволу у людини взяти її за руку і подихати разом з вами.
Стискайте руку так, щоб людина її відчула. Запропонуйте стиснути і
розтиснути кулаки.

8. Запропонуйте дихати по
квадрату: 
вдих – затримати дихання
– видих – затримати
дихання. 
Очима йдіть за стрілкою.

Повторіть стільки циклів,
скільки потрібно.
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Попросіть людину подивитися вам у очі і почати розмову про те, що
відбулося/відбувається, деталі, числа, де людина була, куди
збиралася. ВАЖЛИВО. Якщо людина «зависає» на події, повторюючи
знову одне і те ж, переривайте це коло, відновлюючи історію того, що
відбулося.

9.

10. ДУЖЕ ВАЖЛИВО. Про емоції зараз не говоримо.

11. Не говоримо: «Заспокойтеся. Все буде добре. Все пройде. Життя
налагодиться» і т.д.

12. Людині важливо говорити. Пам’ятайте, чим більше вона говорить, тим
швидше мозок поверне здатність вийти із блокування подій.

13. Дайте людині можливість зробити щось самій, якщо вона може. Це
дозволить вийти з стану шоку та заціпеніння.

14. Запропонуйте техніку безпечного місця – погляд у минуле, де людині
було добре і безпечно? коли вона була щасливою останній раз?

15. Пропонуйте людині говорити про майбутнє – «Що ти зараз будеш
робити?», «Куди ти підеш?» і т.д. Акцент на простих зрозумілих кроках.

Більше інформації, а також вебінар про першу психологічну допомогу,
тут: https://medleaders.org.ua/

Новини та анонси на Фейсбук-сторінці: 
https://www.facebook.com/MedLead.NGO
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