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Текст лекції.
Травматичні кризи - це кризи, викликані екстремальними,
травматичними ситуаціями, в яких існує загроза втрати здоров'я або життя
людини (природні катаклізми, катастрофи, дорожні аварії, напади, нещасні
випадки і т. д.). Подібні ситуації, незалежно від їх результатів, істотно
порушують базове почуття безпеки людини і можуть призводити до розвитку
хворобливих станів - травматичного і посттравматичного стресу, інших
невротичних і психічних розладів. Травматичні ситуації можуть бути

нетривалими, але дуже інтенсивними за впливом (автомобільна аварія,
зґвалтування і т. п.), і тривалими або регулярно повторюваними (бойові дії,
повторюване фізичне насильство тощо). і можуть призводити до розвитку
хворобливих станів.
Питання 1. Травматичні ситуації: поняття, класифікації.
Травматичні ситуації — це такі екстремальні критичні події, які мають
потужну негативну дію, це ситуації загрози, що вимагають від індивіда
екстраординарних зусиль, щоб впоратися з наслідками.
МКХ-10 уточнює поняття: травматичні ситуації (події) - це ситуації, що
виходять за рамки звичайного людського досвіду.
Під «звичайним» людським досвідом розуміють такі події, як втрата
близької людини, що відбулася в силу природних причин, важка хронічна
хвороба, втрата роботи або сімейний конфлікт. До ситуацій, що виходять за
рамки звичайного людського досвіду, відносяться події, які здатні травмувати
психіку практично будь-якої здорової людини. Це, напр., стихійні лиха,
техногенні катастрофи, події, які є результатом цілеспрямованої, нерідко
злочинної діяльності (диверсії, терористичні акти, тортури, масове насильство,
бойові дії, потрапляння в «ситуацію заручника», руйнування власного
будинку).
Як правило, ці події становлять загрозу життю або здоров'ю - як самого
індивіда, так і його значущих близьких, і докорінно порушують почуття його
безпеки. Ці ситуації можуть бути або нетривалими, але надзвичайно
потужними за силою впливу (тривалість цих подій від декількох хвилин до
декількох годин), тривалими або регулярно повторюваними.
Типи травматичних ситуацій (за Н. Тарабріною):
Тип 1. Короткострокова, несподівана травматична подія.
Приклади: сексуальне насильство, природні та техногенні катастрофи,
ДТП, виробничі аварії, снайперська стрільба, напади.
1. Одинична дія, що несе загрозу і вимагає від індивіда можливостей, що
перевершують його механізми опанування.
2. Ізольоване, досить рідкісне травматичне переживання.
3. Несподівана, раптова подія.
4. Подія залишає незгладимий слід у психіці індивіда (індивід часто
бачить сни, в яких є ті або інші аспекти події), сліди у пам'яті носять яскравий і
конкретний характер.
5. Така подія з великою мірою вірогідності призводить до виникнення
типових симптомів ПТСР : до нав'язливої розумової діяльності, пов'язаної з
подією, до симптомів уникнення і високої фізіологічної реактивності.
6. При такій події з великою вірогідністю проявляється класичне
повторне переживання травматичного досвіду.
7. Швидке відновлення нормального функціонування є рідкісним і
маловірогідним.
Тип 2. Постійна дія травматичного стресора, що повторюється, серійна травматизація або пролонгована травматична подія.

Приклади: фізичне або сексуальне насильство, що повторюється, бойові
дії.
1. Варіативність, множинність, пролонгованість, повторюваність
травматичної події або ситуації, її передбачуваність.
2. Ймовірніше, що ситуація носить умисний характер.
3. Спочатку переживається як травма типу 1, але в процесі
повторюваності травматичної події, жертва переживає страх повторення
травми.
4. Почуття безпорадності у запобіганні травмі.
5. Для спогаду про такого роду події характерна неясність і
неоднорідність через дисоціативний процес; з часом дисоціація може стати
одним з основних способів того, як упоратися з травматичною ситуацією.
6. Результатом дії травми типу 2 може стати зміна Я-концепції і образу
світу індивіда, що може супроводжуватися відчуттями провини, сорому і
зниженням самооцінки.
7. Висока вірогідність виникнення довгострокових проблем
особистісного та інтерперсонального характеру, що проявляється в усунутості,
відстороненості від інших, у звуженні і порушенні лабільності і модуляції
афекту.
8. Дисоціація, заперечення, намбінг, усунутість, зловживання алкоголем і
іншими психоактивними речовинами як спроба захиститися від непереносних
переживань.
9. Така ситуація призводить до так званого комплексного ПТСР, або
розладу, що обумовлений дією екстремального стресора.
Іноді звичайні стресові події можуть для людини стати травмуючими,
зокрема, початок навчання у школі, у спеціалізованому навчальному закладі,
служба в армії, вступ до шлюбу, вихід на пенсію і тому подібне
Хронічною психотравматизацією також вважається :
•
неблагополуччя у сім'ї,
•
хронічні захворювання рідних з загрозою смерті та інвалідності;
•
тривалі захворювання дітей з відривом від нормальної
життєдіяльності;
•
порушення адаптації (шкільний комплекс);
•
порушення взаємовідносин з ровесниками;
•
постійні невдачі та переживання почуття провини, недосконалості,
ревнощі до брата чи сестри;
•
неусвідомлюване почуття неповноцінності.
Залежно від того, яку роль відіграє в подіях людина, вони діляться на:
а) природні, спричинені людьми без наміру заподіяти шкоду,
б) здійснені людьми з особливим наміром заподіяти шкоду.
Вважається, що найбільш травматичними являються події, пов'язані
з навмисним спричиненням шкоди іншими людьми.
Травмуючі події за масштабам дії: масові, групові і індивідуальні
травмуючі події. Найбільшу увагу фахівців привернули саме масові травмуючі
події (воєнні дії, техногенні і природні катастрофи, теракти), проте не менше
травматичними бувають групові події (аварія, дорожньо-транспортна пригода).

Кажучи про види травмуючих подій, виділяють так звану первинну
травматизацію (коли людина була безпосереднім учасником або свідком події)
і вторинну травматизацію (коли людина перетворилася на свідка події через
розповіді інших людей, перегляд хроніки подій, читання газет і так далі). Саме
з нею інколи пов'язаний синдром «вигорання». Однак, є й інше розуміння
вторинної травматизації (див. лекцію про ПТСР).
Питання 2. Поняття травматичного стресу та психічної травми.
Стрес (від англ. stress - напруга, тиск) - це неспецифічна реакція
організму у відповідь на дуже сильну дію (подразник) зовні, яка перевищує
норму, а також відповідна реакція нервової системи.
Термін «стрес» у фізіологію та психологію вперше ввів у 1932 році
Уолтер Бредфорд Кеннон у своїх класичних роботах з універсальної реакції
«боротись чи втікати» (англ. fight-or-flight response). Досить часто авторство
терміну передають відомому канадському фізіологу Гансу Сельє, проте
використовувати саме поняття стрес він почав лише у 1946 році для пояснення
загальної адаптаційної напруги.
Г.. Сельє запропонував виділити три стадії розвитку стресової реакції: 1)
Стадія тривожності; 2) Стадія резистентності; 3) Стадія виснаження.
Стрес стає травматичним, коли результатом впливу стресора є порушення
в психічній сфері за аналогією з фізичними порушеннями. У цьому випадку,
згідно з існуючими концепціям, порушується структура «самості», когнітивна
модель світу, афективна сфера, неврологічні механізми, що керують процесами
навчення, система пам'яті, емоційні шляху навчення. В якості стресора в таких
випадках виступають травматичні події - екстремальні кризові ситуації, що
мають потужний негативним наслідком, ситуації загрози життю для самого
себе або значущих близьких. Такі події корінним чином порушують почуття
безпеки індивіда, викликаючи переживання травматичного стресу, психологічні
наслідки якого різноманітні.
Травматичний стрес - це переживання особливого роду, результат
особливої взаємодії людини і навколишнього світу. Це нормальна реакція на
ненормальні обставини, стан, що виникає у людини, яка пережила щось, що
виходить за рамки звичайного людського досвіду. Коло явищ, що викликають
травматичні стресові порушення, досить широкий і охоплює безліч ситуацій,
коли виникає загроза власного життя або життя близької людини, загроза
фізичному здоров'ю або образу Я.
Свого найбільшого поширення поняття «психічна травма» набуло в
рамках теорії посттравматичного розладу, яка виникла у кінці 80-х років ХХ
ст.
Поняття «травма» походить від грецького trauma - рана, пошкодження.
За визначенням, це пошкодження в організмі людини і тварин в результаті дії
факторів зовнішнього середовища.
Психічна травма - це особливий вид травми, пов'язаний з важкими
переживаннями, що може привести до депресій, неврозів та інших хворобливих
реакцій.

Психічна травма або психотравма - шкода, завдана психічному здоров'ю
людини в результаті інтенсивного впливу несприятливих факторів середовища
або гостроемоційних, стресових впливів інших людей на її психіку.
Психічна травма — «місцеве пошкодження психіки від ударів життя».
Німецькі дослідники Годфрід Фішер і Пітер Рьєдессер визначають
психічну травму наступним чином: «Психічна травма - це переживання
дисбалансу між погрожуючими обставинами і індивідуальними можливостями
побороти їх, що супроводжується почуттям безпорадності й незахищеності і
викликає тривале потрясіння в розумінні себе і світу».
Вони пропонують розрізнювати поняття психічна травма і стрес.
Відмінності між психічною травмою і стресом
Психічна травма
Стрес
Свідомий вибір реагування
відсутній: впадіння у стан заціпеніння
або фрагментація психіки..

Людина має вибір: боротися
або поступитися.

Демобілізація, зниження чутливості

Мобілізація енергії

Завжди більш суттєва

Менш суттєвий

Наслідки травми зачіпають
глибинні шари психіки, мають тривалий
вплив на тіло, розум і психіку, в цілому
на життя людини та її самосприйняття.

Наслідки не сильні

Поняття психічної травми, на думку цих вчених, є відносним: чи буде
ситуація травмуючою або стресовою, залежить від значущості події, захисних
механізмів людини та від зовнішнього середовища. Так, автори відзначають,
що у кожного з нас є декілька найголовніших, базових потреб. Щоб зростати і
засвоювати досвід, щоб розвиватися, нам потрібно спиратися на глибинне
знання: «я є коханим», «я хороший», «я можу». Але це знання є дуже
вразливим. І якщо людина один раз (напр., під впливом сильного душевного
болю) випробувала сумніви в якомусь із цих пунктів, то у подальшому майже
будь-яка подія може стати для неї травмуючою. Від цих же факторів залежить
руйнівна сила психічної травми.
Для позначення дуже сильного стресу іноді використовують поняття
«травматичний стрес».
Травматичний стрес - це особлива форма загальної стресової реакції.
Коли стрес перевантажує психологічні, фізичні, адаптаційні можливості
людини, він стає травматичним.
За інтенсивністю пережитих почуттів травматичний стрес є сумірним з
усім попереднім життям людини. Через це він здається найбільш важливою
подією життя, як би «вододілом» між тим, що сталося до і після травмуючої
події, а також всім, що відбуватиметься потім.
Характеристики події, яка здатна викликати травматичний стрес (за
Ромек з співавт., 2004):

1. Подія, що сталася, усвідомлюється, тобто людина знає, що з нею
трапилося і через що у неї погіршився психічний стан;
2. Цей стан зумовлено зовнішніми причинами;
3. Пережите руйнує звичний спосіб життя;
4. Подія, що сталася, викликає жах і відчуття безпорадності, безсилля
що-небудь зробити.
Деякі вчені пропонують розрізнювати психічну і психологічну травму.
Травма психічна - це пошкодження (кимось або чимось) психіки, що
призводить до помітного порушення її нормального функціонування. При
психологічній травмі порушень функцій психіки майже немає, у людини
залишаються можливість бути адекватною і успішно адаптуватися до
середовища, однак є певні особистісні зміни (на рівні ціннісних орієнтацій,
сенсів тощо).
Говорити про те, є психічна травма чи ні, можна лише в разі наявності
певних критеріїв. Поки такі критерії невідомі або дуже розмиті. Фізичну травму
визнають травмою, коли є місцеві пошкодження тіла, що призводить до
помітного порушення нормального функціонування організму або його частин.
Найчастіше це пов'язано з тимчасовим або постійним обмеженням або втратою
працездатності. Аналогічно, психічна травма - це місцеві пошкодження (кимось
або чимось) психіки, що призводить до помітного порушення її нормального
функціонування.
Психічна травма - дезінтеграція або зрив, що виникає у тому випадку,
коли психічний апарат раптово піддається дії зовнішніх або внутрішніх стимулреакцій, які дуже сильні, аби впоратися з ними звичайним способом. При
психічній травмі руйнується так званий запобіжний «щит», а Я втрачає свої
посередницькі функції і стає беззахисним. Виникає стан безпорадності, що
варіює від загальної апатії і відходу в себе до емоційної "бурі", дезорганізації
поведінки.
Питання 3. Психофізіологія травми.
У травмуючих ситуаціях інформація про навколишнє середовище минає
кору головного мозку і передається у лімбічну систему, яка відповідає за
інстинктивиі захисні механізми поведінки.
Інформація спочатку потрапляє у таламус, а потім в амігдолу, маленьку
мигдалевидну структуру мозку, що зберігає інформацію про почуття, стани,
відчуття, які людина переживала у своєму житті. У амігдолі інформація
проходить перевірку на небезпеку, і якщо небезпека підтвердилася, амігдола
припиняє взаємодію з гіпокампом - зоною, яка відповідає за біографічну
пам'ять. Цей поділ призводить до того, що пізніше, коли людина завдяки
зовнішнім подразникам згадує травмуючу подію, амігдола фіксує небезпеку,
зв'язок з гіпокампом знову припиняється, як в реальній ситуації травми, і
передача повідомлення про хибну тривогу стає неможливою.
Реакція амігдоли на небезпеку викликає блокаду зони Брока, що
відповідає за мову. Тому мовна функція часто виявляється пригніченою (це
причина того, що у людини часто немає слів для опису своїх почуттів і
переживань під час травмуючої події).

Одночасно в тіло викидається велика кількість опіатів і ендорфінів, тому
біль не відчувається. Рівень кортизолу різко підвищується, що дозволяє
організму перешкоджати падінню кров'яного тиску нижче небезпечного рівня.
У разі хронічної травматизації рівень кортизолу залишається підвищеним, так
що стресова система організму виходить з рівноваги і залишається хронічно
неврівноваженою. Якщо травматизація тривала, то рівень кортизолу сильно
падає, це служить захисту мозку, інакше важливі структури мозку
зруйнувалися б.
Отже, при травмі:
• кора головного мозку повністю вимикається разом з мовним центром;
• відбувається поділ систем пам'яті в амігдоле і гіпокампі, що не дозволяє
зберігати свідомі спогади про травматичної ситуації як про цілісний досвід;
• травматична подія запам'ятовується у всій цілісності переживань
(почуття, відчуття, думки, картинки);
• травматичне переживання запам'ятовується у м'язах тіла на все життя.
При одноразовій травматизації зв'язки в головному мозку відновлюються,
тому найважливіше - провести своєчасну стабілізацію стану людини.
Питання 4. Етапи реакції на психічну травму.
Як вже говорилося, психічну травму треба розглядати як процес, і
досліджувати цей процес слід в динаміці, починаючи з самої травмуючої події і
до найвіддаленіших наслідків. Різні автори виділяють різні етапи і стадії
розвитку травми.
Традиційно розрізняють наступні етапи:
1.
Вплив травмуючої події.
2.
Гостра реакція на стрес – до декількох годин.
3.
Гострий стресовий розлад – до 30 днів.
4.
Постравматичний стресовий розлад – після 2-х місяців і більше.
Статистика: 70-80% осіб повернуться до нормального функціонування
самостійно, власними силами. Отже, після кожного етапу кількість людей, які
продовжують переживати травму зменшується.
Ще одна класифікація.
Динаміка переживання травматичної ситуації
1. Фаза «заперечення і шоку» - настає відразу після дії травмуючого
фактору. Це найперше зіткнення людини з тим жахом, який їй належить
пережити. Людина відмовляється сприймати те, що трапилося, намагаючись
тим самим втекти від реальності і від хворобливих для неї переживань.
2. Фаза «агресії і провини». Людина починає поступово переживати те,
що сталося. Починає звинувачувати в тому, що сталося тих, хто прямо або
опосередковано пов'язаний або мав відношення до травматичної події. Такий
стан може змінитися аутоагресією (агресія на себе, почуття провини,
наприклад, «якби б я вчинив інакше, цього б не сталося»). Людина, тим самим,
намагається знайти справедливість у «несправедливому» світі. Саме на цій фазі
людина починає виходити з першої фази, фази заперечення і шоку.
3. Фаза «депресії». Настає після усвідомлення людиною, що обставини
сильніше за неї. Для даної фази характерно почуття безпорадності, покинутості,
самотності, власної непотрібності. Немає виходу з положення, що сталося,

людині здається, що біль буде посилюватися з кожним днем. У цей період
немає відчуття мети, і життя стає безглуздим. «Що б я не робив, нічого вже не
змінити». Часто буває, що у спробах придбати сенс, людина починає займатися
благодійністю («моє життя скінчилося, буду жити для інших»). Може «з
головою» піти в релігію, не рідко у секти. Подібні рішення дійсно пом'якшують
біль, але не позбавляють від депресії.
Протягом цієї фази людина, яка переживає травматичну ситуацію, як
ніколи потребує підтримки близьких. Однак досить часто міжособистісні
відносини бувають ускладнені, бо людина відчуває нерозуміння себе іншими,
тими, хто не зіткнувся з даною ситуацією безпосередньо. Результатом
подібного роду переживань може стати втрата інтересу до спілкування, а так
само повністю його припинення.
Що стосується близького оточення людини, яка знаходить в такому стані,
то близькі люди, часто не знають, як себе поводити, починають самі уникати
спілкування, що підсилює почуття самотності потерпілого.
4.Фаза «зцілення». Фаза характеризується повним прийняттям (свідомим і
емоційним) свого минулого і придбанням нового сенсу життя. «Я можу жити,
не дивлячись на травму, яка була в моєму житті». Людина здатна витягти зі
свого минулого життєвий досвід.
Вчені США виділяють 4 фази динаміки психічні реакції та дій внаслідок
впливу екстремальних ситуацій. Ця класифікації розроблена щодо переживання
травмуючої ситуації рятівниками, волонтерами:
1 - «героїчна» фаза, що триває декілька годин, для неї характерні
альтруїзм, героїчна поведінка, викликана бажанням допомогти людям,
врятуватися і вижити;
2 - фаза «медового місяця», що триває від тижня до 6 місяців, для неї
характерні сильне відчуття гордості у тих, хто вижив, за те, що вони здолали
всі небезпеки і залишилися в живих, а також віра в те, що незабаром всі
проблеми і труднощі вирішуться;
3 - фаза розчарування, що триває від 2 місяців до 2 років, з
переживаннями гніву, розчарування, обурення;
4 фаза відновлення, на якій люди починають брати на себе
відповідальність за вирішення своїх проблем.
Одна із спроб пояснення розвитку травми пов'язує її з розвитком
дисоціації, а різні етапи травми — з різними типами дисоціації.
Розрізняють три відмінних, але взаємозв'язаних патерни диссоції:
- первинна дисоціація - виникає в перший момент попадання людини у
травматичну ситуацію. Первинна дисоціація характеризується дезінтеграцією і
фрагментарністю сприйняття ситуації загрози, яка супроводжується
інтенсивними емоціями страху, жаху і безпорадності.
- вторинна або перитравматична дисоціація — подальша дезінтеграція
особистого досвіду перед лицем серйозної загрози, що продовжується;
- третинна дисоціація — розвиток характерних его-станів, що містять
травматичний досвід. Висока інтенсивність перитравматичної дисоціації є
одним з найбільш істотних прогностичних чинників виникнення
посттравматичного стресового розладу.

При розгляді травми, пов'язаної з втратою близьких, ми практично
розглядаємо стадії горя .
У всіх випадках слід розрізняти процес нормального переживання
психічної травми (тобто процес переживання травми і відновлення після неї) і
процес патологічний, «затягнутий», «застряглий», що призводить до розвитку
різних патологічних станів, хронічних порушень і змін.
Питання 5. Наслідки психічної травми.
З перших моментів події у людей можуть виникати різні прояви психічної
травми. При різних видах травматичних ситуацій, за різними даним від 50 до
100% людей, які опинилися в зоні тієї або іншої дії, переживають різні психічні
реакції, невротичні розлади і реактивні психози. У частини відзначаються
швидко минучі реактивні стани (емоційно-шокові реакції), в інших - триваліші
порушення психіки (протягом 2-3 днів, інколи і більш).
Так, наприклад: масова психічна травма виникає в осередках ураження у
50-98% (при землетрусах - 75-98%) постраждалих. Приклад. Після уфімської
залізничної катастрофи у 100% обстежених (184 особи) відмічались порушення
у психічній сфері, у тому числі: у 50% — антено-депресивний синдром, у 23% психогенний ступор, в 11% - психомоторне збудження, в 4% - негативізм з
явищами аутизму, у 3% - марено-галюцинаторні стани, у 3% - неадекватність і
ейфорія. Останні 4 види порушень зустрічалися в основному у людей, які
втратили дітей, і у людей, які залишили близьких у вагонах, що горять.
У працівників поліції і рятувальників як у надзвичайних ситуаціях, так і в
умовах напруженої професійної діяльності у 30-70% випадків виникають різні
по тяжкості прояви психічної дезадаптації.
Наслідки травми розрізняються за часом їх виникнення
Найближчі наслідки травматичних подій проявляються у вигляді
психічних станів (страх, жах, безпорадність і ін.), які відображають об'єктивний
зміст події і відповідають характеру даної людини. Виниклі стани впливають на
взаємодію людини з новими обставинами, визначаючи, чи займе вона активну
позицію і буде боротися з ними або ж, навпаки, розгубиться, не знайде виходу з
важкої ситуації. Тривалість станів коливається від декількох хвилин до
декількох років, і це залежить від сили зовнішнього впливу і характеру людини.
Найближчі наслідки переживання травмуючої події приблизно однакові
при індивідуальній і масовій травмі. Проте якщо в разі індивідуальної або
групової травми багато проявів здаються досить зрозумілими і «не заважають»
роботі інших людей, то в разі масштабних катастроф ці прояви наводять до
виникнення своєрідної ситуації. Психологічні порушення і психічні розлади
виникають одночасно у великої кількості людей, причому може виникати
паніка, взаємне «зараження» симптомами. Не випадково відзначають, що в
подібних ситуаціях часто клінічна картина порушень зводиться до невеликої
кількості досить типових проявів.
Найбільш загальними реакціями на травматичну подію на першому етапі
є, як правило, розгубленість, нерозуміння, а услід за цим - страх різної сили, від
помірного, навіть сприяючого мобілізації і ефективним діям, направленим на
забезпечення безпеки, до патологічного, такого, що порушує можливість
цілеспрямовано ефективно діяти, аж до паніки. Характерні відповідні страху

фізіологічні прояви: тахікардія, тремор, холодний піт, сухість в роті,
прискорене сечовипускання, можливе мимовільне виділення сечі і калу, нудота,
запаморочення,
функціональні
паралічі,
заїкання.
Зустрічаються
гіпердинамічна, рухова форма страху, для якої характерні неконтрольовані
рухи, безцільне кидання, недоцільні рухи, інколи — втеча. Для гіподинамічної,
заціпенілої форми страху характерний ступор, застигання на місці, деколи —
прагнення прийняти ембріональну позу, стискати. Людина може чинити опір
спробам надати допомогу або пасивно підкорятися.
Соціальні реакції на стрес: пошук допомоги, турбота про ближнього,
«експертний стрес».
Віддалені наслідки можуть виникати і без чітко виражених психічних
станів. Психологічна роль такої події полягає в тому, що вона визначає багато
наступних подій, кладе початок новому способу життя. Наслідки травми
можуть проявитися раптово, через тривалий час, на тлі загального
благополуччя людини, і тимчасове
погіршення стану стає все більш
вираженим.
Кажучи про віддалені наслідки травми, слід розрізняти наслідки
травмуючої події і наслідки розвитку психічної травми у людини. До перших
ми можемо віднести власне розвиток психічної травми і інші нервові і психічні
та психосоматичні порушення. За різними оцінками психологів від 80 до 100%
психосоматичних захворювань розвиваються з травми. Але наслідками
травмуючої події є нерідко також серйозні соціальні наслідки: зміна
соціального статусу, зміна місця проживання, втрата звичного оточення.
Взагалі травмуючі ситуації часто спричиняють за собою цілий ряд втрат
(близьких, дому, здоров'я, звичного оточення, звичного способу життя, уявлень
про устрій світу і про самого себе). І як віддалені наслідки травмуючої події ми
фактично розглядаємо не лише розвиток реакції на саму травмуючу подію, але і
на все те, що воно за собою спричиняє.
Можна виділити декілька блоків віддалених наслідків травми:
а) нервово-психічні розлади, психічні порушення і зміни;
б) проблеми соціальної дезадаптації, реадаптації і необхідності адаптації
до нової ситуації;
в) соціальні проблеми, пов'язані з наслідками травми.
Людина, яка пережила травмуючу подію, але не відреагувала її, як би
залишається у минулому. Травмуюча подія притягує до себе людину і не
відпускає її. З цієї причини досить велика ймовірність для таких людей
повторення травматичної ситуації у майбутньому. Вони прагнуть пережити
травмуючи подію знову, щоб відреагувати її. Приклад: ветерани війни в
Афганістані їдуть воювати в «гарячі точки». Широко відомо, що з людьми, які
пережили психічну травму, частіше відбуваються нещасні випадки, вони
частіше, ніж інші здійснюють самогубства, захоплюються алкоголем і
наркотиками.
Велике значення для оцінки і прогнозування психічних наслідків
травмуючої ситуації має факт того, чи була людина безпосередньо учасником
ситуації, чи виявилася її свідком або в результаті травмуючої ситуації пережила
втрату близького або родича. Відповідно до характеру дії негативних чинників

надзвичайної ситуації всі люди, що піддалися дії цих чинників, умовно
підрозділяються на наступні групи.
Перша група — це спеціалісти. Люди, що надають допомогу
постраждалим, беруть участь в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. У
ситуації виконання професійних обов'язків, пов'язаних з допомогою іншим
людям, емоційні переживання відчуваються як приглушені, спеціаліст в першу
чергу орієнтований на виконання завдання. Часто це непокоїть спеціалістів.
Один рятувальник розповідав: «Як же так? Я зовсім нічого не відчуваю. Я бачу
жахливі картини, смерть, горе людей, і мене це не чіпає. Чи все зі мною в
порядку?» . В основі цього явища лежить механізм психологічного захисту —
дисоціація (погляд на ситуацію ззовні, з боку, без особистої емоційної
залученості), це часто трапляється, якщо людина за родом своєї професійної
діяльності постійно стикається з болем і стражданнями інших людей. Така
реакція вважається нормою. Проте не завжди робота в екстремальних умовах
проходить для фахівців безслідно.
Друга група — жертви. Люди, постраждалі, ізольовані в осередку
надзвичайної ситуації (заручники, люди під завалами, на дахах затоплених
будинків і так далі).
Як правило, люди, що пережили надзвичайну ситуацію, витратили багато
сил на боротьбу за життя і вже сам факт того, що вони залишилися живі, є для
них величезним ресурсом для подальшого подолання ситуації і повернення до
нормального життя. Саме стосовно цієї категорії людей виділено вище означені
стадії психічних реакції після катастрофи:
• перша стадія — героїзм (альтруїзм, героїчна поведінка, бажання
допомогти іншим людям і вижити самому);
• друга стадія — «медовий місяць» (відчуття гордості за те, що вижив і
подолав всі небезпеки);
• третя стадія — розчарування (гнів, розчарування: «мені здавалося в
моєму житті все повинно змінитися, а все залишилося по колишньому, про мій
подвиг всі забули, лише я пам'ятаю про нього», крах надій);
• четверта стадія — відновлення (усвідомлення, що необхідно
налагоджувати побут, повертатися до своїх обов'язків).
Такі ж самі стадії можна виділити стосовно учасників бойових дій.
Застрівання на якій-небудь із стадій приводить до виникнення:
або «синдрому героя», якого можна описати наступними словами: «Я
пережив те, що ніхто з вас не переживав, ви мене ніколи не зрозумієте, ви всі
діти» і тому подібне, в результаті можливі прояви асоціальної поведінки
(спалахи агресії, погроза життю інших), алкоголізація, суїциди,
або виникнення «синдрому жертви»: «Мене ніхто не розуміє, я самотній у
своїх стражданнях».
Хоча велика частина людей у результаті самостійно або за допомогою
фахівців повертаються до нормального життя.
Третя група — постраждалі (матеріально або фізично). Люди, що
втратили своїх близьких або такі, що не мають інформації про їх долю,
втратили свої будинки, майно і так далі. У цій групі спостерігаються найбільш
важкі емоційні реакції, тривалі негативні переживання. Постраждалим
особливо важко змиритися з горем, що настигло їх, адаптуватися до умов

життя, що змінилися. У цій групі виявляється найбільша кількість відстрочених
психічних наслідків.
Четверта група — очевидці або свідки. Люди, що проживають або
виявилися в безпосередній близькості до зони надзвичайної ситуації.
П'ята група — спостерігачі (або роззяви). Люди, що отримали
інформацію про те, що відбувається і прибули на місце.
Міра травматизації людей в цих двох останніх групах багато в чому
залежить від їх особистих особливостей і наявності травматичних ситуацій у
минулому. Для одних гасіння пожежі в житловому будинку стане лише
цікавим, захоплюючим видовищем, в інших може викликати психічні (страхи,
неврози) і соматичні (загострення хронічних захворювань, безсоння, головні
болі) порушення.
Шоста група — телеглядачі. Люди, які одержують інформацію про НС
ситуації, що стежать за розвитком, за допомогою засобів масової інформації, в
ютубі тощо. Незаперечним є той факт, що люди повинні отримувати
інформацію про події. Проте фахівцям відомо немало випадків негативних
психічних наслідків освітлення ЗМІ надзвичайних ситуацій. Часто емоційне
забарвлення репортажів носить надмірно негативний, трагічний, підкреслено
песимістичний характер. Мільйони людей емоційно включаються у ситуацію,
яка практично цілодобовою транслюється з місця подій. Згодом люди
звертаються за допомогою до фахівців із скаргами на страхи, тривогу за себе і
за своїх близьких, порушення відчуття безпеки, пригнічений стан, погане
фізичне самопочуття, актуалізацію травматичного досвіду, отриманого раніше.
В цілому, руйнівна сила психічної травми залежить від індивідуальної
значущості травмуючої події для людини, міри її психологічної захищеності
(сили духу) і стійкості до ударів долі (життєстійкості).
Питання 6. Подолання психічної травми.
Поняттю «Психологічне подолання» (coping) в зарубіжній психології
присвячена значна кількість робіт. Україномовні психологічні журнали почали
публікувати статті з цієї проблеми в кінці 90 років, які спиралися на
дослідження західних учених.
Стратегії подолання виникає, включаються (або не включаються):
а) при зіткненні особистості з новими для цієї особистості вимогами;
б ) коли раніше засвоєні і звичні форми реагування вже не спрацьовують;
в) коли суб'єкт стикається з неможливістю реалізації своїх планів і
намірів, прагнень і цінностей.
Поняття “coping” походить від англійського “cope” – долати і за змістом
воно близьке до поняття «адаптації», яке у вітчизняній психології до
останнього часу застосовувалося частіше.
Подолання – індивідуальний спосіб взаємодії з ситуацією відповідно до її
власної логіки, значущості в житті людини і її психологічних можливостей
(С.К. Нартова-Бочавер). Головне завдання подолання - утримати людину в стані
психічної рівноваги, коли вона потрапляє в ситуацію невизначеності.
Виділяють модуси психологічного подолання:
- направленого на вирішення проблеми або
- на зміну власних установок відносно ситуації.

Існує велике число класифікацій, які інколи доповнюють одна одну,
інколи суперечать. Так, кажучи про чисто когнітивні стратегії, виділяють: ті що
шукають інформацію і “товстошкірі, “закриті” для неї (E. Koplik). K. Parkers
звертає увагу на пряме і психологічне придушення і на витіснення
фрустраційних чинників. Billings, R. Moos пропонують для розгляду три
способи психологічного подолання: оцінка ситуації, втручання в ситуацію і
уникнення.
Більш розгорнуту класифікацію запропонував H. Weber : 1) реальне
(поведінкове або когнітивне) вирішення проблеми;
2) пошук соціальної підтримки;
3) перетлумачення ситуації в свою користь;
4) захист і відкидання проблем;
5) ухилення і уникнення;
6) співчуття до самого себе;
7) пониження самооцінки;
8) емоційна експресія.
Дана класифікація не межа. Так C. Carver, M. Scheier виділяють 14
модусів психологічного подолання, а H. Thomae, аналізуючи життєвий шлях
декількох вікових груп, виділив 20 типових реакцій психологічного подолання.
Опубліковано опитувальник Берна «Способи подолання критичних
ситуацій» в якому перераховано тридцять стратегій, а саме: відвернення (П1),
альтруїзм (П2), активне уникнення (П3), компенсація (П4), конструктивна
діяльність (П5), концентроване розслаблення (П6), самоізоляція (П7),
солідарність (П8), пошук виходу з ситуації, що склалася (П9), звернення за
підтримкою (П10), перемикання (К1), сприйняття ситуації в чорному кольорі
(К2), прийняття, стоїцизм (К3), ігнорування діяльності (К4), збереження
самовладання (К5), гумор, іронія (К6) аналіз проблеми (К7), відносність (К8),
релігійність (К9), розумова жуйка (К10), осмислення (К11), підвищення
самооцінки (К12), обурення, жалість до себе, емоційна розрядка (Е2), ізоляція,
придушення (Е3), оптимізм (Е4), пасивна співпраця (Е5), покірливе
упокорювання, фаталізм (Е6), самозвинувачення (Е7), пошук винних, лють
(Е8). Всього опитувальник пропонує оцінити поведінку 30 можливими
варіантами, способами подолання критичних ситуацій.
Позначені форми подолання кризи пов'язані з одним з трьох рівнів:
з поведінкою (П),
з когнітивними схемами (К) і
з емоціями (Э).
Франц Рупперт виділяє чотири основні способи, якими людина виходить
з травмуючої ситуації:
• блокування сприйняття: людина почувається ніби крізь туман;
• заморожування почуттів: оніміння, байдужість, холодність;
• усвідомлення себе поза тілом: людина відчуває, що вона залишила своє
тіло, і подія сприймається так, що ніби то відбувається з боку;
• поділ на субособистості (здорову, травмовану та виживаючу частини). У
кожної їх свої ознаки і завдання.

Класифікація видів психологічного подолання, як відзначає С.К. НартоваБочавер, справа майбутнього. Вона пропонує наступні можливі підстави для
класифікації:
1. Орієнтованість або локус coping (на проблему або на себе).
2. Область психічного, в якій розгортається подолання (зовнішня
діяльність, уявлення або відчуття).
3. Ефективність. Приносить стратегія бажаний результат чи ні.
4. Тривалість отриманого ефекту (вирішується ситуація радикально або
вимагає повернення до неї).
5. Ситуації, що провокують coping-проведення (кризисні або
повсякденні).
У праці Т.Титаренко йдеться про один із факторів, який впливає на вибір
певних способів психологічного подолання - ставлення до критичних життєвих
ситуацій. Автор пропонує виокремлювати такі різновиди: ігноруюче ставлення,
перебільшуюче, демонстративне, волюнтаристське, продуктивне ставлення.
Кожен з них має свою специфіку.
Поняття резилентність або стресостійкість – це вроджена
динамічна властивість особистості, яка дежить в основі здатності людини
долати стреси і важкі періоди життя конструктивним шляхом та гнучко
адаптуватися до змін.
Салютогенний підхід (Антоновський) – напрямок, який займається
проблемою збереження та укріплення здоров’я людини. Почуття когерентності.

