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ASISTENŢA PSIHOLOGICĂ

Acordarea primului ajutor
psihologic
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Studiu de caz

Băiatul
Şoferul
Mama băiatului
Martor 1
Martor 2
Voluntarul CR
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EMOŢIILE

Tristeţe

Bucurie

Frică

Furie

4

Criza traumatică

Faza şocului

Faza reacţiei

Faza revenirii

Faza re-orientării
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Durează minute, ore sau zile

Răspuns prin “fugă sau luptă”: pregătirea pentru 
activitate fizică

Nevoile bazale, normale (mâncare, apă, somn, sex) sunt 
suprimate

Reacţii emoţionale imediate şi intense

FAZA ŞOCULUI
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Afectează modul în care gândim: limitează
concentrarea

Reacţie emoţională: neîncredere sau spaimă, lipsa 
detaşării

Comportament rigid: iritabilitate, furie etc. (poate 
afecta comunicarea)

Panica este rară, dar trebuie gestionată imediat

FAZA ŞOCULUI
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FAZA ŞOCULUI

Primul ajutor pentru salvarea vieţii
Îngrijirea generală
Apropierea şi contactul fizic
Lăsaţi persoanele afectate să vorbească
Ajutor pentru înlăturarea imobilităţii
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• Durează între 1 - 6 săptămâni

• Reacţii întârziate: sentimente reprimate sau 
negate înainte pot ieşi la suprafaţă

• Poate fi copleşitoare şi însoţită de lipsa 
puterii. Este importantă acceptarea şi 
normalizarea sentimentelor.

FAZA REACŢIEI
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Reacţiile caracteristice acestei faze includ:

• Frica de reîntoarcere la locul producerii 
evenimentului

• Vise sau coşmaruri legate de evenimentul 
provocator de stres

• Anxietate, nervozitate, insomnie

FAZA REACŢIEI
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Reacţiile caracteristice acestei faze includ 
(continuare):

⌧Tensiune musculară, tremurături şi răspuns 
prin tresăriri exagerate

⌧Iritabilitate şi izolare crescute; depresie

⌧Gânduri tulburătoare legate de: supravieţuire, 
alinare, vină, durere

FAZA REACŢIEI
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FAZA REACŢIEI

Reacţii emoţionale frecvente:

Nelinişte/anxietate
Tristeţe
Vinovăţie
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FAZA REACŢIEI

Încredere
Conversaţie
Sentimentele sunt naturale
Lăsaţi persoana afectată să plângă
Agresiunea este naturală
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⌧Durează între 1 – 6 luni

⌧Diferenţă: reacţiile sunt mai puţin intense şi 
mai puţin copleşitoare

FAZA REVENIRII
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Caracteristicile schimbării sunt:

Persoana este încă afectată când se gândeşte la 
evenimentul traumatic, dar acum este capabilă să 
facă faţă acestor sentimente

Persoanei afectate îi revine interesul pentru viaţa 
cotidiană şi îşi face planuri de viitor

FAZA REVENIRII
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Ascultarea activă
Punerea in cuvinte a sentimentelor
Optimism – criza va trece

FAZA REVENIRII
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PA psihologic la copii

Copiii nu pot verbaliza emoţiile
Resimt mult amplificat emoţiile adulţilor
din jur
În lipsa unor explicaţii, vor imagina

ESTE NECESARĂ TRIMITEREA LA SPECIALIST
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ACCIDENTE MARI

Se produce accidentul.
Acordarea primului ajutor.
Sosesc primele vehicule şi începe operaţiunea 
de salvare.
Cei care desfăşoară activitatea de salvare au 
situaţia sub control
Persoanele rănite sunt primite la spital şi cele 
care nu sunt rănite sunt lăsate singure.
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PA psihologic

Prima prioritate: Primul ajutor de salvare a 
vieţii
Lăsaţi persoanele care pot să se descurce 
singure să facă acest lucru
Un ajutor pentru fiecare persoană rănită
Discutaţi despre experienţă
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Simptom Da Nu

Reacţie normală -de aşteptat

•Tremurături
•Tensiune musculară
•Transpiraţie
•Greaţă
•Uşoară diaree
•Inima bate puternic
•Respiraţie rapidă
•Anxietate

•Oferă alinare
•Integrează în grup
•Motivează
•Vorbeşte cu el
•Observă-l pentru a vedea 
că individul îşi revine şi nu
pierde contactul

•Nu arăta iritare
•Nu exagera cu 
simpatia
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Simptom Da Nu

Panică individuală
(reacţie de fugă)

•Încercarea de a fugi
•Pierderea judecăţii

•Plâns necontrolat

•Fermitate blândă
•Dă-i ceva cald de băut sau
mâncat
•Cere ajutor pentru a-l reţine
dacă este necesar
•Încurajează-l să vorbească
•Fii conştient de propriile
limitări

•Nu îl imobiliza
brutal
•Nu lovi
•Nu stropi cu apă
•Nu da sedative
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Simptom Da Nu

Apatie (reacţie sub-activă)

•Stă jos sau în picioare
fără să se mişte sau să
vorbească
•Privire inexpresivă
•Lipsa exprimării
emoţiilor

•Obţine şi asigură o relaţie 
•Fă-l să îţi spună ce s-a 
întâmplat
•Fii empatic
•Recunoaşte sentimentele
de supărare /furie ale 
persoanei şi ale tale 
•Satisface nevoile de bază –
mâncare –de băut

•Nu îi spune să “iasă
din starea asta”
•Nu exagera cu mila
•Nu oferi sedative 

•Nu reacţiona cu 
iritare
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Simptom Da Nu

Agitaţie (reacţie hiper-activă)

•Pus pe ceartă

•Vorbeşte repede
•Glume nepotrivite
•Face fără încetare
sugestii
•Sare de la o activitate
la alta

•Lasă-l să vorbească
•Găseşte-i o activitate utilă
•Satisface nevoile de bază

•Supreavegherea este
necesară
•Fii conştient de 
sentimentele tale –furie, 
frustrare

•Nu sugera că se 
comportă anormal
•Nu oferi calmante
•Nu te certa cu el
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Simptom Da Nu

Reacţie de conversie

•Greaţă puternică şi
vomitare
•Nu îşi pot folosi o parte
a corpului

•Fii în mod sincer interesat
•Ajută-l să se simtă
confortabil
•Oferă o activitate de 
distragere
•Fii conştient de propriile
sentimente –frustrare, furie, 
amuzament

•Nu le spune că “nu e 
nimic în neregulă”
•Nu îi invinovăţi
•Nu glumi pe seama
lor
•Nu ignora făţiş
disfuncţia lor

Reacţiile isterice sunt reacţii ATIPICE
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PIERDERE ŞI DURERE

Pierderea este o temă comună în majoritatea situaţiilor 
de dezastre
Succesiunea comună a reacţiilor la pierdere:

Negare, amorţeală/insensibilitate şi şoc 
(preocuparea cu probleme care nu includ 
menţionarea pierderii)

Furie 

Negocierea sau tocmeala
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Succesiunea comună a reacţiilor la pierdere

Depresia 

Acceptare

Reorientare (integrarea pierderii într-o nouă 
realitate)

PIERDERE ŞI DURERE
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Etapele doliului Kubler-Ross
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• Semne problematice

Evitarea sau minimizarea emoţiilor

Folosirea alcoolului şi a drogurilor pentru auto-
tratament

Implicarea în muncă pentru a evita sentimentele

Ostilitate şi agresivitate împotriva altora

PIERDERE ŞI DURERE
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Durerea este un proces emoţional necesar pentru 
revenirea după o pierdere

Toate formele irecuperabile de durere, precum 
moartea sau amputarea, necesită un anumit grad 
de adaptare

Activităţile spirituale sunt adesea benefice şi cresc 
speranţa, acceptarea şi iertarea când circumstanţele 
sunt mai presus de controlul uman

De asemenea, comunităţile oferă un sprijin 
important

PIERDERE ŞI DURERE
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Persoana care ajuta

Este de mare ajutor să poţi face ceva
Reacţia vine mai târziu

Acordând  primul ajutor, vă „protejaţi” pe voi
înşivă
Analizaţi activ impresiile înainte de a vă despărţi 
şi a ajunge acasă
Odihna
„Sindromul John Wayne”


