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Що може допомогти при травм�:

 Травма може залишити глибок� сл�ди в душ�. Для загоєння травм потр�бен час. При цьому 
може допомогти звернення за профес�йною допомогою � розмова з психотерапевтом чи 
психологом. Проведення часу з �ншими людьми � приємн� заняття також можуть п�ти вам 
на користь. 

Ми, прац�вники проєкту NEDA, рад� допомогти Вам в�дчути себе краще!
Зателефонуйте нам!

 
Джерела: 

https://www.deutsche-traumastiftung.de/traumata/symptome-traumata/
https://www.deutsche-traumastiftung.de/traumata/

http://www.psychotraumatologie.de/selbsthilfe/symptome.html
http://www.psychotraumatologie.de/selbsthilfe/ueberwinden.html

http://www.psychotraumatologie.de/selbsthilfe/grenzen.html
https://www.gesundheit.gv.at/krankheiten/psyche/trauma/symptome

https://www.degpt.de/DeGPT-Dateien/Kurzinformation.pdf
https://www.gesundheit.gv.at/krankheiten/psyche/trauma/posttraumatische 

-belastungsstoerung
https://www.aerzteblatt.de/archiv/153205/Posttraumatische- 

Belastungsstoerung-eine-diagnostische-und-therapeutische-Herausforderung
https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/155- 

001l_S3_Posttraumatische_Belastungsstoerung_2020-02_1.pdf

Повернення думки � почуття з травмуючої 
ситуац�ї
Пришвидшене серцебиття
Задиханням, в�дчуттям здавлювання в 

грудн�й кл�тин�
Запаморочення
Втрату ор�єнтац�ї, спутан�сть св�домост�
В�дчуття знаходження поза своїм т�лом

П�д час флешбеку травматичний досв�д 

непередбачувано знову переживається в 

пам’ят�, уяв� та снах.

Флешбеки можуть бути викликан�, наприклад, 

думками, дотиками, т�лесними в�дчуттями, 

звуками, запахами, побаченими речами, 

людьми, м�сцями, р�чницями, газетними 

зам�тками тощо.

флешбек виражається через:

Можлив� ознаки
 Уникання всього, що пов’язано з 

травмуючим досв�дом
Сильний сум, частий плач
Швидке в�дчуття втомлюваност� � 
перевантаження
Сильна нервозн�сть та драт�влив�сть
Істерики
Сильний страх, пан�ка
Проблеми з� сном, кошмари
Проблеми з концентрац�єю уваги та 

пам’ятю
Складнощ� з опановуванням своїх почутт�в
Складн�сть дов�ряти �ншим людям
Блокування мисленевого процесу
Притупленн� почуття
Соц�альна �золяц�я, втрата �нтерес�в
Тривожн� спогади
Флешбеки

 
Що таке флешбеки?

Травмуюч� под�ї — це под�ї при яких ви з�ткнулися з насиллям, серйозною травмою чи 

смертю в якост� жертви чи св�дка.

Травма – это псих�чне пошкодження, яке залишається п�сля травмуючого досв�ду.

Можливими провокуючими под�ями є, наприклад, втеча, в�йна, природн� катастрофи, 

авар�ї, серйозн� травми чи хвороби, смерть чи втрата близької людини, втрата дитини, 

ф�зичне насилля, сексуальне насилля чи зґвалкування, емоц�йне насилля чи �нш� тяжк� 
под�ї в житт�. 
  

Що може спровукувати травму?
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