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«Ես չեմ ասի՝ լաց մի՛ եղիր. քանզի ոչ
բոլոր արցունքներ են չարիք:»

Ջ.Ր.Ր. Թոլքին



Վիշտ /կորուստ

Կորուստը մարդկային փորձառություն է իսկ վիշտը դրան
պատասխան ռեակցիան



Վիշտ եվ կորուստ

Վիշտը առավել հոգեբանական հասկացություն է քան բժշկական։
Դա ռեակցիան է կարևոր, նշանակալի անձի, զգացմունքի, 
հարաբերության, մարմնի մասի կորստին։



Վիշտ եվ կորուստ

Կորստին ռեակցիան հոգեկանի յուրահատուկ պրոցես է, որը 
զարգանում է իրեն բնորոշ կանոններով․ Այս ընթացքը ընթանում է 
սգո հատուկ արարողություններով, որոնք իրենց հերթին կարևոր 

ֆուկցիա ունեն։



Հասկանալ վիշտը

-Ցնցում. կարող է համապարփակ թվալ

-Հուզական, մարմնային և ֆիզիկական փորձառություններ ու դրսևորումներ

-Եզակի է անձի համար



Վիշտ

Ակնկալող. սկսում է զինվորի մահվանից առաջ անգամ

Կորուստի նկատմամբ հուզական պատասխան (կորուստն ու վիշտը տարբերել) 

Չկա ճիշտ կերպ. կանոնավոր ու նախատեսելի ընթացք չունի. հոսանուտ է

Սաստիկ զգացումներ, բազում ձևերով արտահայտվող

Չենք «հաղթահարում» այլ սովորում ենք ինչպես ապրել կորուստի հետ



Վիշտը փուլեր ունի՞

Հոգեբան Էլիսաբեթ Քուբլեր Րոսը 1969 թվին առաջարկեց «վշտի հինգ փուլերըը».-

-Ժխտում/մերժում

-Բարկություն

-Սակարկում

-Ընկճում/ տխրություն

-Ընդունում

Բոլորին չի վերաբերվում. փուլերը կարող են հոսանուտ լինել. առողջանալու
նախապայման չի:



Վշտի փուլեր

Կան վշտի ապրման փուլերի տարբեր դասակարգումներ, բայց դրանք 
կիրռման մեջ ունեն որոշ դժվարություններ քանի որ դրանց սահմանները շատ 

հստակ չեն, շատ անհատական են, կախված մշակութային 
առանձնահատկություններից և վշտի ապրման դժվարությունները կարող են 

ընթանալ ոչ նշված հաջորդականությամբ և անձը կարող է վերադառնալ 
նախորդ փուլերին։ Այդ իսկ պատճառով որոշ հեղինակներ կենտրոնանաում 
են այն խնդիրների վրա որոնք պետք է լուծել կորուստը հաղթհարելիս այլ ոչ 

թե փուլերի վրա։

Մերժում, ագրեսիա/զայրույթ, տխրություն, ընդունում։



Վշտի ռեակցիաներ

Վշտի ռեակցիաները ճանաչելը խիստ կարևոր է հետագա
միջամտության ձևը որոշելու համար։



Եթե չենք տարբերում վշտի սիմպտոմները և չգիտենք այն 
ընթանում է հարմարման ճանապարհով և չգիտենք սիմպտոմների 
դիապազոնը կարող ենք ապա կարող ենք միջամտել վշտի 
ապրման նորմալ ընթացքին  և չի բացառվում, որ խախտենք վշտի 
ապրման ընթացքը։



Վշտի բնական դրսևորումներ (1)

Կոկորդի պրկում կամ կրծքավանդակի ծանրության զգացում

Ստամոքսի դատարկության զգացում կամ ախորժակի կորուստ

Մեղավորության կամ բարկության (կամ երկուսի) պարբերական զգացում

Անհանգստություն ու կենտրոնանալու դժվարություն

Զգացողություն, որ տվյալ մահը իրական չի



Վշտի բնական դրսևորումներ (2)

Սիրելի անձի ներկայությունը զգալ
Մոռացկոտություն, ուշադրության կենտրոնացման դժվարություն
Քնելու դժվարություն. սիրելի անձի մասին երազներ
Չսպասված պահերին արցունք թափել կամ հեկեկալ
Հանգուցյալի կյանքով հույժ մտազբաղ դառնալ

Տրամադրության հանկարծակի փոփոխություններ
Ցավ ու տառապանք տանող սիրելի անձի մահով՝ սիրտը հանգստանալ



Ընդունված կամ հաճախ հանդիպող
ռեակցիաներ

Ախտաբանականից /հիվանդագինից դեպի նորմալացում

Ո՞ր ռեակցիաներն են հաճախ հանդիպում
● ցնցում, խորը տխրության, անջատվածության, բարկության կամ
կատաղության զգացումներ, առօրյա անելիքով զբաղվելու
դժվարություն, ֆիզիկական ու մարմանական կամ
ֆիզիոլոգիական ախտանշաններ



Բարդ վիշտ. ի՞նչ նկատել

- Զայրույթի դրվագներ
- Անձի մահվանից բացի ոչ մի բանի վրա կենտրոնանալ չկարողանալը
- Չափազանց կենտրոնանալ հանգուցյալին հիշեցնող բաներով, կամ չափազանց
կենտրոնանալ այդ բաներից խուսափելով

- Վշտի, ցավի, դատարկության սովորական զգացումների սաստկացում
- Անձը վնասող վարք կամ իմպուլսիվ հաղթհարման ձևեր՝ թմրանյութեր, անձը
անփույթ վտանգել

- Անձնասպան լինելու մասին մտածել, երևակայել



Վշտի ռեակցիաներ /ոչ բարդացված ռեակցիաներ

Ինչը կօգնի հասկանալ, որ անձը վիշտը ապրում է դեպի հարմարում 
գնալու ճանապարհով․

- վիճակի դինամիկա, ընթացք / վիշտը դա պրոցես է/, քարացած չփոփոխվող վիճակը պետք է 
զգուշանալու տեղիք տա։

-ուշադրության պարբերաբար շեղումը մահվան հիվանդագին իրողությունից։

- դրական էմոցիաների դրսևորում առաջին վեց ամիսների հարազատի կորստից հետո



Վշտի ռեակցիաներ

Վշտի սուր ապրումից անցում ինտեգրացվածին որոշ հեղինակներ 
առանձնացնում են վշտի երկու տեսակ, առաջինը ՝ սուր , որն առաջանում 
է անմիջապես հարազատի մահվանից հետո /ուժեղ տխրություն, լաց, 
մահացածի վերաբերյալ մտքեր հիշողություններ, 
նեյրովեգետատիվ ֆունկցիաների խանգարումներ, ուշադրության 
կենտրոնացման դժվարություն, հետաքրքրության կորուստ այլ անձանց, 
կյանքի այլ ոլորտների նկատմամբ։

Shear M.K. и Mulhare E



Վիշտ եվ կորուստ

Երկրորդը՝ ինտեգրացված վշտի սուր ապրման փուլից 
ինտեգրացվածին անցման ընթացքում հոգեպաթոլոգիական 

խանգարումների ինտենսիվությունը թուլանում է և անձը սկսում է 
աստիճանաբար անցնել կյանքի սովորական ընթացքին։



Վշտի ռեակցիաներ

Կորուստը ինտեգրացվում է ինքնակենսագրության հշողության մեջ։

-հիշողությունները մահացած վերաբերյալ անընդհատ չեն և չեն զրկում
աշխատունակությունից,

- անձի ընդունակությունը ոչ միայն ընդունել մտերիմի կորուստը, հրաժեշտ տալ այլև
գտնել նոր կոնստրուկտիվ ձևեր մահացածի հետ շփվելու համար։

-Արտաքին և ներքին իրականությունների բալանսավորում, մարդիկ սովորում են ընկալել
հարազատ մարդուն ինչպես մահացած։

Բայց սա դեռ չի նշանակում որ ապումները դարձյալ սուր բնույթ չեն կրի օր․ տոներին,
ծննդյան օրերեին և այլն։



Վշտի ռեակցիաները

Նշաններ որոնք ցույց կտան, որ վշտի ապումը չի տանում հարմարման։

Հաճախ վշտի սուր ապրման ախտանիշները կարող են համընկնել 
բարդացված ռեակցիաների հետ բայց դրանք կարող են ուղեկցվել 
տարբեր հոգեկան խանգարումներով, բարդացումներով, որոնք էական 
ազդեցություն են ունենում անձի կյանքի և կենսագործունեության վրա։



Վշտի բարդացված ռեակցիաներ

Անձինք ում մոտ վիշտը ընթանում է բարդացված ունեն յուրահատուկ
դիրքորոշումներ կապված մտերիմի կորուստը ընդունելու հետ։

-կյանքը ավարտված է,

-վիշտը միակ հարաբերությունն է, որ մնացել է մահացած անձից /պիտի
չավարտվի/,

-մյուսները կարևոր չեն



Սուգ

Առավել արտահայտված, երբեմն սոցիալապես ընդունելի
պատկերացումներ, սպասումներ
● Թելադրվում են մշակութային նորմերով, ավանդույթներով, 
արժեքներով

● Կրոնական նորմերը անգամ կարող են թելադրել նույնիսկ
ժամանակը /թե որքան այն պիտի տևի



Տառապանք

Վիշտն ու սուգը ինտեգրացնելու գաղափարը
«Տառապանքի ժամանակաշրջան»

● Այս ժամանակաշրջանում ի՞նչ ենք կարող անել
● Քաջալերել սգացողի հետ շարունակական երկխոսություն
● Զգացումները բնականոն, նորմալ համարել /նորմալացում
● Նեցուկի ու խթանող հարաբերությունների հասանելիություն
● Անմիջական ու երկարաժամկետ կարիքներին ծանոթանալ



Աջակցության ձեվեր

• Հոգեբանական ուղեկցում
• Հոգեթերապիա
• Հոգեբուժական միջամտություն



Վերբալ /խոսքային/, ոչ վերբալ
հաղորդակցություն

Կարեկցանք

Ձայնի տոնը և մարմնի լեզուն

Ապահով տարածք ստեղծելը

Տրամադրվածություն՝ սգակրի հետ խոսելիս

Խուսափել «ամեն ինչ լավ կլինի, ժամանակը բոլոր վերքերը բուժում է» խոսքերից. 
պարզամիտ. ոչ իրատես

Սգակրի վրա կենտրոնանալ. «Ձեր որդու անունի մասին պատմե՛ք»

Ապահովել հասանելի ու հետևողական նեցուկ



Ինչպես խոսել

-լսել

-ընդունել զգացումները

-լինել անկեղծ

Գիտակցել, որ միշտ չէ, որ պատրաստի պատասխաններ կան
Միշտ արդիական է, եթե չգիտեք ինչ ասել ապա պետք է լռել



Որոշ հարցեր

Մահվանտեսակներ

Երկարատև հիվանդությունից մահ
Բռնի մահ
Անժամանակ մահ
Պատերազմական գործողություններու զոհվածներ



Որոշ հարցեր

Սգո արարողություններ

• Սգո արարողությունների դերը վշտի ապրման համար
• Դրանց լիարժեք իրականացման անհնարինություն



Ընդհանրական թեմաներ

Կորուստ

Փոփոխություն

Հակակշիռ



Սպասելիքներ

Վերապրողը ի՞նչ էր սպասում

Այն ինչ նա հավատում էր հարցականի տակ է
«Պետք է» արտահայտություններ

Հավատքներ առաջադիմության մասին



Ալիքաձև օրինաչափություն



ՃՎԹ վշտի համար

Cognitive Behavioral Therapy (CBT) 
կամ Ճանաչողական վարքային թերապիա (ՃՎԹ)

Փաստացի տվյալների վրա հիմնված մոտեցում ընկճվածություն, 
անձկության համար

Մոտեցումներ
Իրենց պատմությունը պատմեն
Իրենց մտքերն ու զգացումները արտահայտեն
Հասկացողություն
Նոր կյանք կերտել



ՃՎԹ վշտի համար

Սովորեցնել վշտի մասին
Պարզ առօրյա գրաֆիկ հաստատել
Հաճելի պահերը շատացնել
Խնամք՝ սեփական անձի նկատմամբ
Մտահոգությունները տուփի մեջ դնել
Պատրաստվել նոր, դժվար պահեր դիմագրավելու
Դժվարը դիմագրավելու համար համակարգ ստեղծել
Ոչ-օգտակար մտքերի դեմ պայքար մղել


