PORADNIK
ANTYKRYZYSOWY
jak wspierać osoby w kryzysie
zdrowia psychicznego

@psychoedu_

SŁUCHAJ I OKAŻ WSPARCIE
Zapewnij osobę w kryzysie, że naprawdę
słuchasz tego, co mówi i bierzesz jej słowa na
poważnie. Pokaż, że jesteś przy niej i że Ci zależy.

„Cieszę się, że mówisz mi o tym, co Cię
spotkało i jak się czujesz. Dziękuję, że dzielisz
się tym ze mną.”
„Będę przy tobie niezależnie od okoliczności,.”
„Będę starał_a się wspierać Cię jak tylko
potrafię.”
„Dziękuję, za zaufanie.”

@psychoedu_

ZACHĘCAJ DO ROZMOWY
Pokaż, że naprawdę chcesz dowiedzieć się, jak
osoba w kryzysie się czuje i przez co przechodzi.
Słuchaj aktywnie, pokazując zainteresowanie.
Pytaj o to jak sobie radzi, czy zaobserwowała
jakieś zmiany w funkcjonowaniu, które ją
niepokoją lub mogłyby wskazywać np. na
depresję czy zaburzenia lękowe.
„Ta sytuacja brzmi na naprawdę trudną.”
„Jak się czułeś_aś, kiedy to się zdarzyło?”
„Czy trudności, przez które przechodzisz
wpłynęły na twoje funkcjonowanie, np.
problemy ze snem lub skupianie się na pracy?”

@psychoedu_

SPRÓBUJ DOWIEDZIEĆ SIĘ CZY
WYSTĘPUJĄ MYŚLI SAMOBÓJCZE
Jeśli podejrzewasz, że ktoś może myśleć o
samobójstwie - zapytaj o to wprost. Badania
pokazują, że rozmowa na temat samobójstwa nie
sprawi, że osoba w kryzysie zacznie mieć takie
myśli lub skorzysta z podsuniętego jej pomysłu.
Wręcz przeciwnie, może pojawić się ulga, że ktoś
interesuje się nią na tyle, aby chcieć usłyszeć o
tak trudnym doświadczeniu. Upewnij się, że ton
wypowiedzi nie będzie obwiniający. Okaż
zrozumienie i wsparcie.
„Czy kiedykolwiek było Ci tak ciężko, że
myślałeś_aś o zakończeniu życia?”
„Naprawdę mi na tobie zależy i chcę abyś
wiedział_a,
że
możesz
mi
wszystko
powiedzieć”.
@psychoedu_

REAGUJ, JEŚLI POJAWIAJĄ SIĘ
MYŚLI SAMOBÓJCZE
Zachowaj spokój. Spróbuj odróżnić, czy osoba ma
myśli rezygnacyjne („Nie mam siły żyć”), częste
myśli samobójcze czy zamiary samobójcze, które
zawierają plany dotyczące sposobu, konkretnej
daty, godziny i okoliczności. Sprawdź czynniki
ryzyka. Ostrożnie zapytaj, czy osoba się
samookalecza, czy w rodzinie wystąpiło
samobójstwo.
„Jak często pojawiają ci się takie myśli?”
„Kiedy czujesz się naprawdę źle, co robisz?”
„Co w tych myślach najbardziej Cię niepokoi?”
„Jak możesz poczuć się bezpieczniej?”

@psychoedu_

ZASUGERUJ PROFESJONALNĄ
POMOC
Wsparcie bliskich jest niesamowicie ważne, ale
osoby
w
kryzysie
często
potrzebują
specjalistycznej pomocy. Jeśli bliska Ci osoba
mówi o myślach rezygnacyjnych, to moment, w
którym powinna skonsultować swój stan zdrowia
z psychologiem lub psychiatrą. Porozmawiaj o
tym w otwarty i nieobwiniający sposób.
„Słyszę, jak ciężko ci jest i myślę, że warto by
było, żebyś porozmawiał_a o tym ze
specjalistą.”
„Nie ma złego powodu, aby skonsultować stan
swojego zdrowia psychicznego. Terapia może
być
pomocna
w
wielu
trudnościach,
problemach.”
@psychoedu_

POMÓŻ W KONTAKCIE ZE
SPECJALISTĄ
Szukanie pomocy może być bardzo trudne,
obezwładniające i obciążające. Warto jest
zaproponować
osobie w kryzysie gotowe
rozwiązania lub wsparcie w poszukiwaniach
psychologa lub psychiatry.
„Jeśli chcesz, mogę pomóc Ci znaleźć kontakt
do psychologa lub psychiatry. Zrobimy to
razem?”
„Mogę pojechać z Tobą na wizytę lub
towarzyszyć Ci w trakcie, jeśli poczujesz się
bezpieczniej.”

@psychoedu_

ZACHOWAJ DYSKRECJĘ
Osoby w kryzysie psychicznym często czują
wstyd lub skrępowanie związane z szukaniem
wsparcia. Jeśli osoba poprosi Cię, abyś nie
wspominał_a o tym nikomu, zapewnij ją, że
szanujesz jej prywatność. Przypomnij jednak, że
troszczysz się o nią, a to może wymagać
interwencji osób trzecich, np. w przypadku
bezpośredniego zagrożenia życia. Wówczas może
pojawić się konieczność interwencji specjalistów.
„Szanuję Twoją prywatność, rozumiem, że to
trudny temat i dużo Cię kosztowało, aby z kimś
się tym podzielić.”
„Specjaliści zdrowia psychicznego dbają o
bezpieczeństwo i prywatność pacjentów, nie
musisz się obawiać rozmawiania o swoich
trudnościach z psychologiem czy psychiatrą.”
@psychoedu_

JEŚLI OSOBA W KRYZYSIE
ODMAWIA WSPARCIA
Uszanuj to. Nie każdy jest od razu gotowy sięgać
po pomoc. Jeśli bliska Ci osoba nie jest w
bezpośrednim zagrożeniu życia, daj jej czas. Nie
naciskaj na to, aby zgłosiła się po pomoc, ale
pokaż swoją obecność i zainteresowanie.
„To jest okej, jeśli jeszcze nie czujesz się
gotowy_a na wizytę u specjalisty. Na pewno
potrzebujesz czasu, aby to przemyśleć.”
„Jeśli zmienisz zdanie, daj mi znać. Mogę Ci
pomóc skontaktować się z psychologiem lub
psychiatrą.”

@psychoedu_

ZADBAJ O SIEBIE
Wspieranie bliskich doświadczających kryzysu
zdrowia psychicznego to duży wysiłek. Ty
również masz prawo do skorzystania z porady
psychologa. Dbaj również o swoje zdrowie
psychiczne i zasoby. Dzięki temu będziesz
dobrym wsparciem dla bliskich.

@psychoedu_

JEŚLI OSOBA W KRYZYSIE ZAGRAŻA
SWOJEMU ŻYCIU
Zadzwoń na 112.
W rozmowie z dyspozytorem dokładnie opisz
sytuację, powiedz, w jaki sposób osoba zagraża
swojemu życiu. Dobrze jest wiedzieć gdzie jest ta
osoba, ale nie jest to warunek konieczny. Nie
musisz znać aktualnego miejsca pobytu,
wystarczy jej numer telefonu i zgłoszenie na 112.
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