ZASAŽENÉ MIMOŘÁDNOU UDÁLOSTÍ

INFORMACE PRO OBČANY

Dovolte, abychom Vám nabídli několik
informací a kontaktů, které mohou být při
zasažení mimořádnou událostí užitečné.
Kontakty můžete využít nejen jako přímý
účastník, ale také jako osoba, která je
nablízku v roli pomáhajícího. Mimořádná
událost totiž může být těžká pro každého,
koho se nějak dotkne.

Působením mimořádné události na zasažené
osoby vzniká tzv. „Duševní otřes” u kterého se
běžně vyskytují tyto projevy:
ź

v oblasti citové to může být pláč, úzkost, děsivé sny,
bezmoc, pocity viny nebo odcizení od lidí a jiné

ź

z tělesných projevů je možno zmínit např. problémy
se spánkem, únavu, bolesti hlavy nebo jiných částí
těla, či změny ve stravovacích návycích

ź

pokud jde o chování, častá bývá snížená výkonnost
a vyhýbání se věcem či situacím, které připomínají
tíživý zážitek

ź

v oblasti myšlení lze pozorovat poruchu soustředění,
časté jsou také vzpomínky na událost nebo naopak
neschopnost rozpomenout se na důležité
podrobnosti prožité situace

Důležitou informací je, že u lidí, kteří prožívají
mimořádnou událost jsou tyto reakce
přirozené.

„Nepříjemné projevy a obtíže se nemusí objevit
okamžitě, někdy přijdou s časovým odstupem
hodin či dní. Mohou také přetrvávat i delší
dobu po ukončení události"

Co pro sebe můžete udělat

ZASAŽENÉ MIMOŘÁDNOU UDÁLOSTÍ

INFORMACE PRO OBČANY

V následujícím textu bychom Vám rádi nabídli několik
užitečných kroků, které se osvědčily lidem, jež ve svém
životě prožili mimořádnou událost. Mohou pomoci i Vám.
ź

Vnímejte své pocity – dovolte si ulevit pláčem,
hněvem, smíchem. Vaše pocity a emoce nejsou
známkou selhání, nemusíte se za ně stydět ani se bát,
že tím zatížíte okolí.

ź

Sdělujte a sdílejte – přizvěte blízké lidi k tomu, co
prožíváte. Nemusíte být na vše sami, může být pro
Vás úlevné někomu říct o svém trápení a zároveň být s
druhými a sdílet jejich pocity.

ź

Myslete na své potřeby – zabývejte se jimi a pokuste
se jim vyhovět. Zároveň je respektujte u ostatních.
Můžete vnímat základní lidské potřeby: teplo,
bezpečné místo či kontakt, jídlo, tekutiny, spánek,
potřebu jíst sladké, omezit hluk…

ź

Uvědomte si své hranice – někdy je důležité uvědomit
si meze vlastní únosnosti a jednoduše se vymezit tam,
kde je v danou chvíli potřeba. Vždy máte např. právo
vyjádřit souhlas, či nesouhlas podle vlastních potřeb.

ź

Zorientujte se – zastavte se a uvědomte si, co o vzniklé
situaci víte a co byste ještě potřebovali vědět. Vytvořte
si přehled o tom, co se děje, využijte k tomu dostupné
prostředky a informace.
„Pokud cítíte, že už situaci sami dál nezvládáte,
nevíte si rady se svým prožíváním a máte pocit, že
už to trvá moc dlouho nebo si jen o všem potřebujete s někým promluvit, vyhledejte pomoc."

Linka první psychické pomoci ČČK Chrudim
Potřebujete si popovídat o svých obavách?
800 477 774
denně od 8:00 do 20:00 hod.

Krizové centrum Chrudim
https://pestalozzi.cz/sluzby/krizove-centrum-chrudim/
469 623 899
Po-Pá 8:00-16:30 hod.

Linka důvěry Ústí nad Orlicí
465 524 252
nonstop

