
  Як добре, що Ви з нами!  
 

Ваше рішення захистити себе та своїх близьких є правильним. 
 
Переживши наслідки війни чи втікаючи від воєнного конфлікту, люди часто отримують не лише 
фізичні, але і психологічні травми.  
 
Зокрема, Ви можете відчувати: 

• тривогу, яка може тривати безперервно або з'явитися раптово, наприклад,  на певний 
проміжок часу; 

• постійне внутрішнє занепокоєння, непевність; 

• пригнічений настрій; 

• дратівливість, спалахи гніву; 

• труднощі у засипанні або збереженні сну; 

• труднощі у концентрації уваги;  

• проблеми у переживанні приємних емоцій, наприклад, радості; 

• безсилля; 

• депресію, смуток, відчай; 

• почуття вини. 
 
 
ПАМ’ЯТАЙТЕ! 
Це є нормальна реакція на НЕнормальну ситуацію, в якій Ви опинилися. 
Ваше тіло також реагує: 
• Ви можете перебувати у постійному напруженні, «бути готовими відповісти на напад», Вам 
може бути важко опанувати своє тіло, ніби воно «заморожене», недоступне; 
• Ви можете мати: прискорене серцебиття, поверхневе дихання, утруднення дихання, 
поколювання в грудях, нудоту, запаморочення, діарею, оніміння, болі в тілі, відсутність або 
підвищення апетиту, проблеми зі сном, кошмари чи навпаки потреба виспатися; 
• Ви можете відчувати дивний стан, наче Ви втрачаєте контроль над собою та своїм тілом; 
• Ви можете хотіти уникати контактів з іншими людьми; 
• у Вас можуть бути неконтрольовані спалахи агресії та гніву; 
• Ви можете частково втрачати пам'ять, забувати або пам'ятати фрагментарно; 
• У Вас може бути відчуття потреби виплакатися. 

 
 
Пам'ятайте! 
 
Це природні реакції на неприродні події. 
 
Крім того, можуть з'явитися: 
• труднощі з концентрацією, оніміння, неповноцінна розумова діяльність; 
• хаос в думках, почуттях і поведінці, катастрофічне мислення; 
• почуття несправедливості; 
• думки про бажання нашкодити іншим; 
• небажані (нав'язливі) думки про війну, майбутнє; 
• дуже реалістичні бачення минулого досвіду з відчуттями, наче це відбувається зараз; 
• відчуття, що світ – це небезпечне місце. 
 



Вищезазначені реакції, переживання, стани з’являються у більшості людей, декому їх 
вдається подолати з допомогою відповідних спеціалістів. 
 
Що Ви можете зробити? 
 

• дайте собі час; 

• якщо потрібно – поплачте; 

• виспіться; 

• беріть участь в різних подіях, якщо у Вас є потреба; 

• спробуйте зосередитися на тому, що є «тут і зараз»; 

• якщо потрібно, поговоріть про свої емоції з людьми, з якими Вам комфортно, яким 
довіряєте; 

• шукайте контакти з людьми, які приїхали разом з Вами до Польщі і перебувають 
у подібній ситуації; 

• переглядайте новини про свою країну з надійних джерел. 
 
Пам'ятайте! 

• Ви не можете вплинути на все. 

• Подбайте насамперед про те, що є в Ваших можливостях, навіть найменші доступні речі, 
плани чи цілі мають величезне значення. 

• Якщо Вас занадто часто турбують тривожні стани, зверніться за допомогою до 
спеціалістів. 

 
 
Інформаційні пункти: 

• Punkt Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych, tel.: 530 220 954, 32 22 44 390 

(wew.116) 

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mikołowie, tel. 784 931 964 

• Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej w 

Mikołowie NZOS PsycheMed, tel. 508 228 749 

• Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „Zmiana” w 

Mikołowie, tel.: 32 22 64 176, 788 002 580 

 


