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Ներածական

► Արդյո՞ք բոլոր «վերապրողների» մոտ՝ ճգնաժամի

ազդեցությանը ենթարկված բոլոր անձերի մոտ,  

հոգեկան առողջության լուրջ խնդիրներ են

առաջանում։

► Արդյո՞ք ճգնաժամի նկատմամբ հստակորեն

արտահայտվող, «տիպիկ» հուզական

հակազդում գոյություն ունի։

► Արդյո՞ք «առողջ» են համարվում ճգնաժամից

հետո ի հայտ եկող հուզական հակազդումները։

՝



Հոգեբանական առաջին օգնության

(ՀԱՕ)-ի հիմնական նպատակները

► Մարդկային հարաբերություն հաստատել

► Ամրապնդել անվտանգության և հանգստության
զգացողությունը

► Անորոշությունը պակսեցնել

► Անմիջական կարիքներն ու հոգսերը գնահատել

► Այդ կարիքների գծով գործնական օգնություն տալ

► Վերապրողների և սոցիալական նեցուկի միջև կապ
հաստատել (սոցիալական աջակցության աշխատակիցներ, 
ընտանիքի անդամներ, ընկերներ, հարևաններ)

► Վերապրողին հանձնարարել աղետի արձագանման խմբի
հոջորդ անդամին



► Անմիջական հոգեբանական աջակցություն

► Փաստացի տվյալների վրա հիմնված մոտեցում

► Խթանում է գործելու և դրությունը հաղթահարելու

կարողությանը

► Նվազեցնում է Հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարումի

(ՀՏՍԽ) հնարավորությունը

Ի՞նչ է ՀԱՕ-ն։



ՀԱՕ. ո՞վ, ե՞րբ, որտե՞ղ

Ո՞վ կարող է օգտվել ՀԱՕ-ից։

► Վտանգ չի ներկայացնում անհատներին և ընտանիքներին
անկախ տարիքից

Ե՞րբ տրամադրել ՀԱՕ։

► Երբ հանդիպում եք տագնապ ապրող անձի, սովորաբար
ճգնաժամային իրավիճակից անմիջապես հետո

Որտե՞ղ տրամադրել ՀԱՕ։

► Օգնություն ցուցաբերողի և ստացողի համար ապահով՝
ցանկացած վայրում. ցանկալի է որոշակի առանձնության մեջ, 
կախված իրավիճակից



Չսկսած...



Նախ ծանոթանալ

պայմաններին …

► Ծանոթանալ անձանց դերերին և միջավայրի

կանոնները

► Տեղեկացված լինել տեղի ընթացակարգերի, 

անվտանգության և առկա ռեսուրսների մասին

► Պատրաստվել: ՀԱՕ-ի համար հատուկ վայր

գտնել, անգամ միջանցքում



Սկսենք



Ձեր շուրջը նայեցեք ու կենտրոնացեք այն անձանց վրա, ովքեր

ցուցաբերում են հետևյալ վարմունքները.-

► ապակողմնորոշված

► շփոթված

► կատաղած կամ գրգռված

► խուճապի մատնված

► մեկուսացված, չափազանց ապատիկ

կամ «փակված» 

► չափազանց դյուրագրգիռ կամ զայրացած

► սաստիկ մտահոգ

Ո՞վ է առաջնահերթ

խնամառուն



ՀԱՕ հիմնական սկզբունքը

► Ենթադրում ենք միայն մեկ հանդիպում, որը ամենինչ

ընդգրկում է:

► Յուրաքանչյուր հանդիպում տրամադրում է.-

► Հաստատում

► Արժեք

► Իմաստ



ՀԱՕ Տարրերը
1. Կոնտակտ և ներգրավում

2. Անվտանգության և հանգստության ապահովում

3. Կայունացում

4. Տեղեկության հավաքագրում. ընթացիկ

կարիքներ/խնդիրներ

5. Գործնական աջակցություն

6. Սոցիալական նեցուկների հետ կապի հաստատում

7. Հետևանքների հաղթահարման վերաբերյալ

տեղեկատվություն

8. Կապի հաստատում համագործակցային

ծառայությունների հետ



► Ներկայացեք: Ասեք ձեր անունը, զբաղմունքը. 
բացատրեք ձեր դերը

► Զրուցելու թույլտվություն խնդրեք

► Հարցրեք ի՞նչ անունով դիմել

► Ձեր խոսելու ոճը

► Առանձնանալու հնարավորություն

► Կենտրոնացրեք ձեր ուշադրությունը անձի վրա՝
անկախ շեղող հանգամանքներից

► Գնահատեք անհապաղ ուշադրություն պահանջող
հրատապ կարիքները

1. Կոնտակտ և ներգրավում



Ձեզ ներկայացնել ու շփման ոճը

հստակացնել

«Ես այստեղ եմ լսելու ու նեցուկ լինելու համար

որևէ ձևով, որ դուք համարում եք օգտակար: 

Ինչո՞վ կարող եմ օգնել:»

«Ինչ որ ինձ ասեք մնում է մեր մեջ, բացի եթե

նպատակ հայտնեք դուք ձեզ կամ ուրիշին

վնասելու:»



Մարդկային հարաբերություն հաստատել: 

Գաղտնիքը համակրական լսողությունն է: 

Դրա նպատակնէ հասկանալ որ դիմացինը ինչ

է զգում ու մտածում, որ դեպի հառաջ տանող

ուղի է տրամադրում:



2. Անվտանգության և

հանգստության ապահովում

► Հուզական ապահովություն / անորոշության նվազեցում

► Տեղեկություն

► Կարգավիճակի թարմացում

► Կապ սիրելիների հետ

► Ֆիզիկական ապահովություն

► Հանգստությունը շատացնել

► Դեղերին հասնել

► Առօրյա կյանք (հագնվել, օգտվել զուգարանից)

► Ցուցակագրեք հատուկ կարիքներով անձանց՝ նրանց

վիճակին առավել հաճախակի անդրադառնալու համար։



Անվտանգություն ստեղծել ուշադիր ու

առանց դատելու լսելով, կենտրոնանալով

կորիզային արժեքների ու հզորությունների

վրա:

ՉՏԱԼ դատարկ հավաստիքներ, կեղծ

քաջալերանք, կեղծ հոյսեր, խոստումներ, որ

չեք կարող իրականացնել



► Մնացեք անդորր

► Անձնական տարածք տրամադրեք։

► Կողմնորոշել նրանց, ովքեր տագնապում են, 

ապակողմնորոշված են, զգացական գրգիռներով հեղեղված

կամ նրանց նկատմամբ բթացած

► Անմիջական առաջնահերթությունների վրա կենտոնացեք:

► Տրամադրեք անվտանգության ապահովմանն ուղղված

տեղեկատվություն։

3. Կայունացում



Ստեղծել անդորր. ստեղծեք մի տարածություն որ

հանգստացնող է, հարմար խոկումի ու

ինքնագիտակցության, ոչ հակազդելու:

Ստեղծել անձնական ու հավաքական

արդյունավետություն. իրավ հաստատել այն, ինչ

արդեն անում են սեփական անձին և ուրիշներին հոգ

տանելու համար:



4. Տեղեկության

հավաքագրում

► Հրատապ խնդիրների և կարիքների մասին
տեղեկությունների ստացում

► ՀՏՍԽ-ի զարգացման ռիսկի գնահատում

«Դուք մեծ դժվարությունների միջով եք անցել: Կարո՞ղ եմ
Ձեզ մի քանի հարց տալ Ձեր ապրումների մասին»:

► Որտե՞ղ էիք գտնվում աղետի ժամանակ։

► Արդյո՞ք վնասվածք եք ստացել։

► Ուրիշի վնասվածք ստանալու ականատե՞ս եք եղել։

► Արդյո՞ք վախ զգացիք։

► Ցուցակագրեք ռիսկի տակ եղող անձերին:



► Գնահատեք.

► Սիրելի անձի մահ

► Սիրելի անձի մասին մտահոգ

► «Ձեզ մոտիկ մեկի մասին մտահո՞գ եք: Մեկը անհետ կորե՞լ
է:»

► Ֆիզիկական խնդիրներ, դեղորայքի կարիք

► Ունեցվածքի կորուստ կամ վնաս

► Նախկինում տեղի ունեցած տրավմայի առկայություն

► Երբեմն այսպիսի իրադարձությունները հիշեցնում են
նախկինում ունեցած ապրումների մասին։ Արդյո՞ք
երբևէ հայտնվել եք աղետի մեջ։

4. Տեղեկության

հավաքագրում



5. Գործնական աջակցություն

► Հետաղետային շրջանում բարենպաստ ելքերով

անձանց մոտ դրսևորվում է լավատեսություն, ուժեղ

հավատ, համոզմունք, որ ամեն ինչ լավ կլինի, 

վստահություն, որ կյանքը կանխատեսելի է։

► Գործնական աջակցությունը առաջադրում է.-

► Հույս

► Հզորացում

► Արժանապատվություն

► Ապահովել անհրաժեշտ ռեսուրսները

► Կարիքներին անդրադառնալ

հերթականությամբ



► Սոցիալական նեցուկը օգնում է հետաղետային վերականգման

հարցում։

► Գնահատել ներկայում սոցիալական նեցուկի հասանելիությունը

► Կապ հաստատել նեցուկի աղբյուրների հետ

► Դարպասապահներ....

► Սոցիալական նեցուկ խնամել.-

► ուրիշների կողմից անհրաժեշտ կամ գնահատված զգալ

► պատկանելիության զգացում ունենալ

► ուրիշների օգնությամբ ամրապնդել սեփական

կարողությունների նկատմամբ հավատը

► Գործնական քայլեր ձեռնարկեք սիրելիների հետ կապ

հաստատելու ուղղությամբ. կրոնականը ներառյալ:

6. Սոցիալական նեցուկի հետ կապի

հաստատում



6. Սոցիալական նեցուկի հետ կապի

հաստատում

ՉԵՆԹԱԴՐԵԼ որ մտերիմները նեցուկ են ու չանտեսել

կոնֆլիկտի կամ լարվածության հնարավոր դաշտերը:

ՉՏՐԱՄԱԴՐԵԼ պարզամիտ վստահություն կամ

խորհուրդ ու չփորձել համոզել, որ տարբեր մտքեր կամ

զգացումներ ունենան:

Առանց դատելու հաստատել որ իրենց տագնապի

ապրումը հասկանալի է առկա պայմաններում ու

այն կապել նրանց կորիզային արժեքներին:



7. Հետևանքների հաղթահարման

վերաբերյալ տեղեկատվություն

► Ծանր տրավմայի ենթարկված անձանց ծանոթացնել

ընդհանուր սթրեսային հակազդումների ու

Հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարումի (ՀՏՍԽ) 

ախտանիշերին, այդ թվում.-
► Միջամտող ախտանիշներ

► Խուսափողականություն

► Ֆիզիոլոգիական գերգրգռվածություն

► Տրավման վերապրելու դրդապատճառներ

(տրիգերներ)

► Մահը կանխելու վերաբերյալ մտորումներ, 

մեղավորության զգացում

► Անքնություն



7. Հետևանքների հաղթահարման

վերաբերյալ տեղեկատվություն

► Հետևանքների հաղթահարման ռազմավարություն՝

օրգանիզմի սթրեսը և կորտիզոլի մակարդակը

նվազեցնելու համար

► Քնի կարգավորում

► Սնման կարգավորում

► Ֆիզիկական վարժություններ

► Դեղորայքի ընդունման կարգավորում

► Թմրանյութերի/ալկոհոլի օգտագործման նվազեցում

► Ռելաքսացիա

► Կանոնավոր գրաֆիկի պահպանում

► Միտքը զբաղեցնել ընթերցանությամբ, մարզանքով, 

ֆիլմերի դիտումով, ընկերական շփումներով



Իրենց հզոր կետերի, 

հետաքրքրությունների, ու տաղանդների

վրա հիմնվելով, միասին մտածել

հետևանքների հաղթահարման կերպերի

մասին:

ՉՍՈՎՈՐԱՑՆԵԼ հետևանքների հաղթահարման

ընդհանրական ձեւեր, որոնք իրենց

անհատականության, մշակույթին ու

նախընտրանքներին հարմարված չեն



8. Կապի հաստատում

համագործակցային ծառայությունների

հետ

► Ուղղորդել օգտվելու լրացուցիչ

ծառայություններից, ըստ

անհրաժեշտության

► Հովվական խնամք

► Հոգեկան առողջության ավելի

բարձրակարգ ծառայություններ

► Սոցիալական ծառայություններ

► Երեխայի և ընտանիքի աջակցության

ծառայություններ



Հանդիպումը եզրափակելու համար.-

► Ամփոփել թե իրենք իրենց մասին ինչ են

սովորել, որ օգնում է իրենց իմաստ ստեղծել:

► Հասկանալ, որ արտակարգ պայմաններում, 

տագնապի ապրումը սովորական է:

► Շեշտել թէ իրենք իրենց անձնական

հզորություններից օգտվում են կամ

օգտվելու են դրական ներդրում ունենալու,

իրենց կորիզային արժեքների հետ համահունչ:

► Ձեզ հետ՝ մասնագիտական սահմանները

հարգելով, դարձյալ կապ հաստատելու

գործնական միջոց հաստատել:



Հոյս ստեղծել իրենց օգնելով, որ

կենտրոնանան փոքր քայլերի ու

հաղթանակների վրա, որոնք մեծ

իմաստ ունեն իրենց կորիզային

արժեքների հիման վրա:



Հատուկ խմբեր



Երեխաների/դեռահասների

հետ աշխատանք

► Մանկահասակ երեխաներ.  

► Երեխայի հետ խոսելիս պետք է նրա հետ վերբալ և
ֆիզիկական նույն մակարդակի վրա լինել

► Էմոցիաները պետք է պարզ անվանումներով ներկայացնել

► Դեռահասներ.

► Զրուցեք նրանց հետ ինչպես «մեծը մեծի հետ», 
որպեսզի նրանք զգան, որ իրենց հարգում եք

► Հետադարձ կապ պահպանեք երեխայի հետ

► Իմացեք ռեգրեսիայի հնարավորության մասին



Հաշմանդամություն ունեցող

անձանց հետ աշխատանք

► Դիմեք ուղղակիորեն անձին, այլ ոչ թե նրա խնամողին։

► Հաղորդակցման դժվարություն ունեցող անձի հետ

խոսեք պարզ և դանդաղ։

► Հիշեք, որ ոչ բոլոր հաշմանդամություններն են

տեսանելի։

► Հարցրեք. «Ինչո՞վ կարող եմ օգնել», և ընդունեք

պատասխանը։

► Օգնեք, որ նրանք իրենց ինքնաբավ զգան։

► Դարձեք նրանց աչքերը, նրանց լեզուն։



Օգնություն մարտում

ընկերոջը կորցրած զինվորին

► Սուր վշտի զգացում՝ տխրություն, մեղավորության
զգացում, զղջալ

► Առողջ հակազդում

► Միջամտություն.

► Վշտի ընթացքի նորմալիզացիա. չկա վիշտ ապրելու
«ճիշտ» ձև

► Զոհված անձի մասին խոսելիս ասացեք նրա անունը, մի
հիշատակեք նրան որպես «զոհված ընկեր»

► Պետք չէ ասել.

Ես գիտեմ՝ ինչ եք զգում, հիմա նա ավելի լավ տեղում է, գոնե
հեշտ մահացավ, դուք ուժեք եք՝ կարող եք դիմանալ, շուտով
կթեթևանաք, ամեն հնարավոր բան արեցիք... 



Օրինակներ...



ՀԱՕ-ի հանդիպման ընթացքում պատեհ պահերին խոսեք

ՀՊՎ-ի՝ 3 փոխկապակցված քայլերի մասին.

Հաստատեք նրանց տեսակետը + հարգանք ցուցաբերեք

նրանց առջև ծառացած դիլեմաների նկատմամբ

Պարզեք նրանց երկարաժամկետ և կարճաժամկետ

նպատակները՝ նրանց կորիզային կամ հիմնարար

արժեքների հիման վրա

Վերաձևակերպել, շեշտելով նրանց ուժեղ կողմերը և

արդեն իսկ ունեցած ձեռքբերումները (որոնք նրանք

հաճախ չեն տեսնում կամ թերագնահատում են)



Ինչպես վերաբերվել նրանց հետ ովքեր

► Շփոթված են

► Կատաղած կամ գրգռված են

► Մեկուսացված կամ «փակված» 

► Անսփոփ լացում են

► Կենտրոնանալ ներկա պահի վրա

► «Այս պահին ի՞նչ ենք կարող անել:»

► «Ուզում եմ ձեր անվտանգությունը ապահովել:»

► Զգացումի դեմ չվիճել

Ծայրահեղ զգացումներ



ՀՊՎ

«Ես այնքան մարդկանց պետք է հոգ տանեմ ու

զգում եմ, որ չեմ կարող կանգ առնել: Չեմ

կարող որդուս մասին չմտածել: Չեմ կարող

քնել: Չեմ կարող ուտել: Չեմ կարող այսպես

ապրել:» 

Վերաձևակերպում. նվիրում. ընկղմում. 

ազնվություն. ինքնագիտակցություն. 

զգացական հարվածը կարգավորել, 

հաղթահարել, օրինակելի լինել



«Ցանկացած պահին մեկ այլ մահ: Այս

պատերազմն անտանելի է: Մեր ժողովուրդին

հերիք սպանեն: Ու թագաժահրն էլ կա:»

Վերաձևակերպում. ուրիշների մասին է

մտածում. արթնություն. տեղյակ լինել. 

կենտրոնացած և ակտիվ լինել. 

հաստատակամություն. նվիրում. քաջություն. 

ուրիշներին պաշտպանելու ցանկություն:

ՀՊՎ



► Կյանք որ ապրել արժի, նպատակներ

► Կարծեմ ասում եք որ ձեր կյանքը այս պահին ապրել

չարժի: Կարո՞ղ ենք մտածել դրա մասին որ այս

պահին ի՞նչ ավելացնելով ձեր կյանքը ապրելու

արժանի կդառնար:

► Միասին ցանկ պատրաստել այն կոնկրետ, 

գործնական փոփոխությունների, որոնց նա կարող է

ձեռնարկել, իր կյանքը ապրելու արժանի դարձնելու

համար:

► Պաշտպանողական ազդակներ.- ուրիշների համար

կենդանի մնալ. կրոնական ազդակներ. ապագայի

հույսեր:

► Ո՞նց հուսադրել. Կյանքը պատերազմից հետո

(«ամենինչ կամ ոչինչ» մտայնությունը պակսեցնել)

Ինքնասպանության մտքեր



ՀՊՎ

«Տղաս երեկ զոհվեց: Էլ ապրելու պատճառ

չունեմ:» 

Վերաձևակերպում. համայնքայինություն. 

քաջություն. կարեկցություն. ալտրուիզմ. 

հմտություն. զգուշություն. նվիրում. 

համառություն. հաստատակամություն. 

ազնվություն:



7 հիմնական կետերը, որոնք պետք է լսել ու ընդգծել

յուրաքանչյուր հանդիպման ժամանակ

1.Սթրեսի/դժվարության մեկ հիմնական պահ

2.Հուզական ինտենսիվության ամենաբարձր կամ

ամենացածր պահը

3.Ամենաոգեշնչող կամ ամենադառը պահը

4.Որևէ մեկի արարք, որ ինչ-որ բան է փոխել

5.Մի բան, որ նա է արել, և այն ինչ-որ բան է փոխել

6.Հիմնարար, կորիզային արժեք, որ նա ձգտում է

պահպանել

7.Մի բան, որ նա որոշում է անել առաջ շարժվելու

համար



Կենտրոնացեք Ձեր վրա: Օգտագործեք Ձեր

ներհայեցման հմտությունները և նեցուկները

երկրորդային տրավմատիկ սթրեսը

հաղթահարելու համար։

ՄԻ՛ աշխատեք մեկուսացած՝ առանց ձեր

բարօրությանն ուղղված

աջակցության և

խորհրդատվության։



Ի՞նչ քաղեցինք

Յուրաքանչյուր հանդիպում առիթ է

► Ճանաչելու և վերահաստատելու հիմնական, կորիզային արժեքներ

► Իմաստավորելու իրենց տագնապն ու շփոթությունը

► Փոխանցելու անկեղծ հարգանք` այս ճգնաժամի պահին աշխարհն

ավելի լավը դարձնելու իրենց ջանքերի համար:


