
Жити в ногу з часом: 
Посібник з психічного здоров’я та психосоціальної підтримки  

для людей старшого віку під час  
пандемії COVID-19



Переклади, доступні формати та варіанти адаптації

Для узгодження питань щодо координації перекладів та потрібних форматів зверніться до Референтної групи 
МПК (IASC) з психічного здоров'я та психосоціальної підтримки (mhpss.refgroup@gmail.com). Усі виконані 
переклади та редакції будуть розміщені на веб-сайті Робочої групи МПК з ПЗПСП. 

Якщо ви здійснюєте переклад або адаптацію цього матеріалу, зверніть увагу на таке: 
• Вам заборонено додавати свій логотип (або логотип організації, яка надає фінансування) до продукту.
• У разі адаптації (тобто зміни тексту або зображень) використання логотипу МПК не дозволене. 
• Будь-яке використання цього матеріалу не повинне містити вказівок на те, що МПК схвалює певні 

організації, продукти або послуги. 
• Ви повинні додати наведену нижче заяву про відмову від відповідальності мовою перекладу:  «Цей 

переклад/адаптація було виконано не силами Міжвідомчого постійного комітету (МПК). МПК не несе 
відповідальності за зміст і точність цього перекладу. Оригінальна версія «Міжвідомчий постійний 
комітет:  Жити в ногу з часом: Охорона психічного здоров'я та психосоціальна підтримка людей 
літнього віку під час пандемії COVID-19» англійською мовою має переважну силу і вважається 
автентичним».

Список усіх доступних перекладів і форматів документа «Жити в ногу з часом: Посібник з психічного 
здоров'я та психосоціальної підтримки для людей старшого віку під час пандемії COVID-19: https:// 
interagencystandingcommittee.org/mental-health-and-psychosocial-support-resources-covid-19



Інструментарій «Жити в ногу з часом: Посібник з психічного здоров'я та психосоціальної підтримки для людей 
старшого віку під час пандемії COVID-19» розроблено Референтною групою Міжвідомчого постійного комітету з 
психічного здоров'я та психосоціальної підтримки в умовах надзвичайної ситуації (РГ МПК ПЗПСП).

Він містить плакати з ключовими повідомленнями для людей старшого віку про те, як піклуватися про своє 
самопочуття і як вони можуть підтримувати довколишніх в умовах пандемії COVID-19 і після неї. До нього входять 
інструкції для фасилітаторів з психічного здоров'я та психосоціальної підтримки (ПЗПСП) щодо того, як вести 
бесіди з людьми похилого віку з використанням цих плакатів. Плакати побудовані на розділах керівництва для 
людей старшого віку «Інформаційна записка МПК: Аспекти психічного здоров'я та психосоціальної підтримки 
під час спалаху COVID-19» та керівництва МПК «Практичні аспекти реалізації багатосекторних програм із 
психічного здоров'я та психосоціальної підтримки під час пандемії COVID-19». 

Створення цього інструментарію включало ітеративний процес розробки за участі всіх зацікавлених сторін, 
який розпочався з пілотного тестування з метою зрозуміти, який стиль ілюстрацій та дизайн найкраще підходять 
для людей старшого віку. Загалом 199 літніх людей віком від 60 до 90 років з 51 країни зробили свій внесок 
у дизайн та зміст посібника за допомогою онлайн-опитувань та низки обговорень у фокус-групах. На основі 
цих відгуків РГ МПК ПЗПСП переглянула плакати і розробила це керівництво для фасилітаторів із залученням 
спеціальної тематичної координаційної групи в тісній співпраці з організаціями, що спеціалізуються на 
благополуччі людей старшого віку, включаючи колег з Міжнародної федерації з вивчення проблем старіння, 
організації «ХелпЕйдж Інтернешнл» та Міжнародної федерації асоціацій по боротьбі з хворобою Альцгеймера. 
Цей процес став прикладом унікального досвіду міжвідомчого співробітництва спеціалістів із різних дисциплін, 
зокрема, фахівців з деменції, ПЗПСП в умовах ситуацій гуманітарного реагування, старіння та інвалідності. Далі 
через мережу технічних робочих груп із ПЗПСП у країнах плакати були випробувані із залученням 80 людей 
старшого віку з широкого кола країн з урахуванням географічного положення та груп із різним рівнем доходів 
і умов життя. Цей етап тестування включав людей старшого віку в умовах ситуацій гуманітарного реагування з 
10 країн. Це керівництво для фасилітаторів було переглянуто з урахуванням пропозицій, внесених агенціями, 
що беруть участь у роботі РГ МПК ПЗПСП.  Плакати із ключовими повідомленнями вимагають мінімальних 
навичок читання, вони культурно різноманітні та спрямовані на залучення літніх людей до участі в розмовах та 
активностях. РГ МПК ПЗПСП зібрала відгуки про різні дизайни для цих плакатів з метою розробки стилю, який 
міститься у цьому продукті МПК. 

Ми щиро вдячні всім людям старшого віку, які направляли нас та зробили внесок в розробку цього набору 
інструментів.  Цей інструмент призначений для всіх, хто забезпечує підтримку у зв'язку з COVID-19, а також 
надає гуманітарну допомогу, задля спрямування першочергової уваги на лікування психічного здоров'я та 
формування психосоціального благополуччя людей старшого віку. 

Вступ



Пандемія  COVID-19 спричинила непропорційно 
сильний вплив на літніх жінок та чоловіків, які 
зазнають підвищеного ризику розвитку більш 
тяжких симптомів захворювання та смерті 
внаслідок цього. Цей підвищений ризик частково 
пов'язаний із віковими змінами в імунній 
системі, які ускладнюють боротьбу з хворобами 
та інфекціями. Крім того, люди похилого віку 
частіше мають супутні захворювання, такі як 
захворювання легень або нирок, серцево-
судинні або цереброваскулярні патології чи 
злоякісні пухлини, і приймають одночасно кілька 
лікарських препаратів, що ускладнює подолання 
хвороби та одужання після неї, у тому числі 
COVID-19. 

Стрес, економічні труднощі та соціальна 
ізоляція, пов'язані з 
короткостроковими і 
довгостроковими заходами, 
що запроваджуються для 
стримування COVID-19, 
можуть впливати на 
психологічне благополуччя, 
загострювати наявні 
первинні психічні 
або неврологічні 
захворювання, включаючи 
такі поширені порушення, 
як депресія та тривожний 

розлад, а також потенційно підвищують ризик 
погіршення когнітивних здібностей та/або 
самогубства. Люди старшого віку, особливо 
жінки, які живуть самі або мають обмежені 
соціальні контакти навіть у звичайних умовах, 
чи літні люди в уразливих ситуаціях (наприклад, 
через бідність, перебування у таборах біженців, 
жертви насильства і жорстокого поводження, 
ті, що страждають через старечу неміч) також 
можуть зазнавати підвищеного ризику появи 
вперше виявлених симптомів психічних та 
неврологічних порушень. Деякі люди похилого 
віку можуть бути більш чутливими до стресових 
ситуацій і потребують більше 
часу для відновлення після 
них, що може позначитися 
на їхньому психічному та 
фізичному здоров'ї. Заходи, 
запроваджені для стримування 
поширення COVID-19 та захисту 
людей старшого віку (наприклад 

відгородження), створили для 
них додатковий економічний 
тиск і тягар. Виникають 
фінансові труднощі, це 
стосується родин, які 
стикаються з безробіттям 
чи втратою роботи, більш 
високими витратами на 
послуги охорони здоров'я 
та соціального забезпечення за власний кошт, 
оскільки ресурси спрямовуються на боротьбу з 
COVID-19.

Літні жінки та чоловіки («люди старшого віку») 
дуже відрізняються за віком та здібностями.  
Різноманітність людей, що входять до цієї 
групи, подібно до будь-якої вікової категорії, 
матиме визначальний вплив на ступінь їхньої 
вразливості.  Стать, вік, інвалідність, етнічне 
походження, сексуальна орієнтація (ЛКБТКІ+), 
соціальні зв'язки, рівень грамотності, бідність, 
можливості працевлаштування та інші фактори 
сукупно впливають на те, наскільки людина буде 
схильна до ризику або зможе надавати підтримку 
в своїй громаді. Наприклад, люди старшого 
віку, які мігрували до країни свого поточного 
проживання, можуть мати менше соціальних 
зв’язків або не мати доступу до основної мови, 
якою подається інформація про пандемію.  Інші 
люди похилого віку можуть активно підтримувати 
своїх друзів або брати участь в екстреному 
реагуванні шляхом обробки дзвінків на гарячих 
лініях.
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Мета

Метою цього практичного інструментарію є надання людям старшого віку рекомендацій щодо 
того, як захистити своє здоров'я та благополуччя, а також стосовно того, як саме вони зі свого 
боку можуть підтримувати довколишніх під час та після пандемії COVID-19. Посібник містить 
п'ять великих плакатів з ілюстраціями, які можна надрукувати або показати на екрані. Кожен із 
них присвячений одному з таких питань:

1. Як залишитися здоровим?
2. Що мені робити, щоб покращити свій настрій?
3. Як мені підтримувати зв'язки із членами моєї сім'ї та громадою?
4. Де я можу отримати допомогу в разі потреби?
5. Як мені впоратися з горем та відчуттям втрати?

Плакати мають на меті надати відповіді на ці запитання у доступному форматі, який вимагає 
мінімальних умінь читання. Ці питання є універсальними за своєю природою, адже є 
відображенням різних культур, ситуацій та регіонів; однак при обговоренні ілюстрацій слід 
брати до уваги соціокультурний, економічний та ґендерний контекст. Примітки до плакатів 
для фасилітаторів розвивають цю ідею. Вони розроблені з тим, щоб кожен плакат можна було 
обговорювати окремо. Через це інструкції можуть іноді здаватися такими, що повторюються.  
Однак це було зроблено для того, щоб кожен плакат можна було використовувати окремо.  
За допомогою цих ілюстрацій можна спрямовувати бесіди та залучати глядачів до взаємодії 
з картинкою. Кожен плакат можна використовувати для окремого заняття; літні люди можуть 
проводити з ним деякий час і шукати відповіді на п'ять ключових питань 
самостійно або в групі.

Найкраще проводити заняття з керівником групи, працівником служби 
психічної та психосоціальної підтримки (ПЗПСП) або волонтером, який 
знайомий із потребами жінок та чоловіків літнього віку у певній громаді 
чи контексті. Крім того, літні люди можуть розглядати плакати у вільний 
для себе час, говорити про них один із одним або пропонувати їх у якості 
тем для обговорення на зборах у товариствах.

Через підвищений ризик для здоров'я у 
людей старшого віку вони можуть стати 
однією з останніх груп населення, для яких 
скасовуватимуть карантин, що потенційно 
може призвести до більш тривалої соціальної 
ізоляції. Якщо показники поширення 
COVID-19 лишатимуться високими, люди 
старшого віку можуть зазнавати підвищеного 
ризику і після скасування заходів, пов'язаних 
із захворюванням. Люди старшого віку 

можуть особливо боятися заразитися 
COVID-19 або заразити членів сім’ї та друзів.  
Стрес, пов’язаний із COVID-19, також може 
посилити існуючі страхи і тривожні відчуття, 
пов’язані зі смертю або смертю на самоті.  
З огляду на ці причини, важливо, щоб 
люди старшого віку залишалися психічно 
здоровими та активними під час пандемії.
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Примітки для фасилітатора(ки)

Перш ніж почати, ось кілька загальних інструкцій та порад, які допоможуть вам провести 
заняття:

• Ознайомтеся зі змістом посібника та ілюстраціями. Обміркуйте, як представити теми на 
плакатах, враховуючи вашу конкретну громаду чи ситуацію.

• Ви можете проводити заняття в групах або індивідуально. У випадках, коли цього 
вимагають культурні та соціальні традиції, діяльність має бути організована в групах із 
ґендерною сегрегацією.

• Плакати не мають визначеного порядку. Плакати та інструкції в цьому інструментарії 
були розроблені таким чином, аби кожен плакат можна було використовувати окремо. 
Рекомендується починати з плаката, який найбільше підходить для вашої конкретної 
аудиторії — жінок і чоловіків старшого віку.  Можна відштовхуватися від контексту 
(наприклад, міська або сільська місцевість, біженці чи населення, що приймає), ґендерних 
відмінностей, уподобань або релігійних звичаїв, а також будь-яких конкретних проблем, 
що виникають у людини (людей) старшого віку.

• Плакати краще за все друкувати на папері формату А3 (мінімальний формат паперу А4) 
або демонструвати на великих екранах (зверніть увагу, що не на мобільних телефонах чи 
планшетах). Вибір формату чи носія для демонстрації плакатів залежатиме від специфіки 
вашої конкретної аудиторії.

• Під час групових або індивідуальних занять забезпечте фізичне дистанціювання 
(відповідно до національних рекомендацій) та дотримання заходів безпеки та гігієни з 
огляду на COVID-19. Ось деякі поради:

 - Мийте руки часто. Використовуйте воду з милом або антисептичний засіб для рук на 
основі спирту.

 - Тримайтеся на безпечній відстані від усіх, хто кашляє чи чхає.
 - Якщо фізичне дистанціювання неможливе, надягайте маску.
 - Не торкайтеся очей, носа чи рота.
 - Коли кашляєте або чхаєте, прикривайте ніс і рот внутрішньою стороною ліктя або 

серветкою. 
 - Залишайтеся вдома у разі поганого самопочуття.
 - Якщо у вас температура, кашель або утруднене дихання, зверніться за медичною 

допомогою.
• Створіть теплу та доброзичливу атмосферу, вислухайте людину (людей) похилого віку та 

визнайте доцільність їхніх почуттів.
• Переконайтеся у наявності стільців або місць, що пристосовані та зручні для людей із 

будь-якими фізичними обмеженнями, включаючи наявність на входах пандусів для 
маломобільних людей старшого віку. 

• Переконайтеся, що ви можете стояти обличчям до літніх людей віку, аби мати можливість 
комунікувати з ними очима і жестами, а також розмовляти. Також враховуйте, що вам, 
можливо, доведеться носити маску. Говоріть голосно і чітко, щоб люди старшого віку з 
порушенням слуху могли вас розуміти. Дізнайтеся, чи потрібні їм окуляри для читання, 
щоб дивитися на плакати.

• Виділіть достатньо часу для того, щоб можна було все вислухати, і переконайтеся, що 
надана вами інформація добре зрозуміла, для цього стисло зробіть висновки і попросіть 
людей старшого віку переказати, що вони 
зрозуміли. Наприклад, можна запитати: «Ви 
мене розумієте? Бажаєте, щоб я повторив(-
ла) інформацію?» або скажіть «Як нам краще 
продовжити?»



Плакат 1:  Як залишитися здоровим?

Чому це важливо?
Цілком природно, що люди відчувають тривогу, занепокоєння, хвилювання або самотність через пандемію 
COVID-19. Особливо це стосується літніх жінок і чоловіків, які живуть одні або мають обмежені соціальні кон-
такти в повсякденному житті. Проте існує багато видів діяльності, до яких можуть вдаватися люди похилого 
віку, щоб захистити своє психічне благополуччя у стресові часи. Збереження фізичного здоров'я та актив-
ності особливо важливе для людей старшого віку, оскільки через пов'язані з COVID-19 обмеження вони мо-
жуть бути змушені довше перебувати в ізоляції. Активний і здоровий спосіб життя може допомогти їм збе-
регти своє фізичне та психічне здоров’я протягом тривалого періоду, залишатися гнучкими та рухливими 
і зменшити ступінь пригнічення функціональних та когнітивних здібностей.1 
  

Ключові повідомлення
Щоб залишатися фізично та психічно здоровими під час пандемії, жінкам і чоловікам старшого віку важливо:
• Дотримуватись звичайного розпорядку дня або розробити новий.
• Лягати спати і приймати їжу в один і той же час щодня.
• Пити достатньо рідини та вживати здорову їжу.
• Бути фізично активними (намагатися виконувати фізичні вправи з малим навантаженням щонайменше 30 

хвилин щодня). 2

• Бути розумово активними. Пропозиції щодо розумової діяльності включають збирання пазлів, рішення кро-
свордів та головоломок, гру на музичних інструментах, в шахи, доміно тощо. 

• Приймати всі призначені медичним працівником ліки та не припиняти їх прийом до вказівок лікаря.

На плакаті зображено людину або групу людей, які:

1  WHO guidelines: Risk reduction of cognitive decline and dementia. Geneva: World Health Organization; 2019. https://
www.who.int/publications-detail/risk-reduction-of-cognitive-decline-and-dementia 
2  WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Geneva: World Health Organization, 2020.  https://apps.
who.int/iris/bitstream/handle/10665/336656/9789240015128-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

1. Бігають 
2. Прокидаються та лягають спати в один і той же 

час щодня
3. Займаються садівництвом та роботою по дому
4. Читають газету
5. Харчуються здоровою їжею в один і той же час 

щодня
6. Їздять на велосипеді 
7. Грають в ігри на безпечній відстані для підтрим-

ки розумової та соціальної активності. Фізичне 
дистанціювання не означає соціальну ізоляцію.

8. Виходять на прогулянку
9. Готують чай 
10. Вживають достатню кількість води, у тому числі 

перебуваючи на вулиці (наприклад, сидячи на 
лавці у парку)

11. Приймають призначені ліки. Важливо приймати 
ліки відповідно до призначень: не припиняйте 
прийом своїх ліків, доки вам не скаже про це 
ваш медичний працівник.

12. Виконують на свіжому повітрі вправи для релак-
сації/тай-цзи

13. Забирають рецептурні ліки в аптеці: заплануйте 
заздалегідь поповнення своїх рецептурних ліків 
та оновлення рецептів на ліки. Встановіть собі 
нагадування 

14. Купують продукти, щоб дотримуватися режиму 
дня та харчуватися здоровою їжею.  Можливо, 
вам доведеться адаптувати свій розпорядок дня 
(носити маску для обличчя, не ходити до магази-
нів чи на ринок у найзавантаженіші часи, зверта-
тися за допомогою до інших).
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Максимально дотримуйтеся ваших місцевих 
обмежень; це може стосуватися фізичного 

дистанціювання та носіння масок для обличчя.

Як я можу займатися 
зображеними на плакаті 
активностями у контексті 

COVID-19?

Які питання можуть виникнути?

Ці ілюстрації задумані як універсальні. Їх можуть 
використовувати люди по всьому світу. Деякі сцени/
люди можуть виглядати більш знайомими, ніж інші. 

Підключіть свою уяву: як могли б виглядати ці активності, 
жінки/чоловіки чи будинки у вашій місцевості?

Ні, плакат покликаний показати вам низку ідей. 
Оберіть ті активності, які вам до душі і які найкраще 

підходять для вашого повсякденного життя.

Участь у волонтерській або релігійній 
діяльності у групах для жінок чи чоловіків 

допомагає відчувати зв’язок з іншими людьми, 
мотивацію та власну значущість.

Носіння маски захищає вас та інших 
людей від інфекції. Якщо ви самі вдома, 

немає потреби носити маску.

Люди, середовище та культурний 
контекст не видаються мені 

знайомими. Чи означає, що ці види 
діяльності мені не підходять?

Чи потрібно мені 
виконувати всі активності, 
зображені на плакаті, щоб 

залишатися здоровим?

Чому люди, зображені 
одні вдома, не носять 

маску?

Чи допоможе волонтерська 
діяльність у громаді зберегти моє 

здоров'я?

Пропоновані відповіді
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Як ви 
підтримуєте своє 

здоров'я? 

Перш ніж показати пла-
кат, запитайте у людей 
похилого віку:

А тепер покажіть їм плакат. 
Надрукований плакат повинен 
бути не менше формату А4, 
бажано А3. Скажіть їм:

Подивіться на цей плакат 
і трохи подумайте про те, що 

ви бачите.

Дайте людям по-
хилого віку трохи 
часу подумати і 
запишіть, що вони 
скажуть.

Дайте людині 
час розглянути 
плакат. 
Прослідкуйте 
за реакцією 
людини при 
вивченні 
ілюстрації.

           Дещо згодом поставте навідні запитання, щоб почати розмову. Ось деякі можливі варіанти:5

Ви вже робите щось 
із того, що бачите на 

плакаті?

Якими активностями, що 
ви бачите на плакаті, ви мог-
ли б займатися у майбутньо-
му, щоб підтримувати своє 

здоров'я?

У вас з’явилися якісь інші ідеї після 
того, як ви побачили цей плакат?  Що 
ще можна робити, щоб підтримувати 
здоров’я під час пандемії COVID-19?



Незважаючи на те, що існує багато інших речей, які важливі для підтримки гарного фізичного здоров’я під час 
пандемії COVID-19, такі як регулярне миття рук, фізичне дистанціювання, етикет кашлю, носіння маски тощо, цей 
плакат та практичний інструментарій присвячені загалом психічному здоров’ю та психосоціальній підтримці 
(ПЗПСП). 
Загальні поради щодо здоров'я людей старшого віку див. у наступних документах:
“Coronavirus disease (COVID-19): Risks and safety for older people” 
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-on-covid-19-for-older-people 
“Older people & COVID-19”
https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/covid-19 

Деяким людям старшого віку може бути нелегко розібратися з плакатом, оскільки на ньому зображено багато 
різних сцен, місць та проявів різних культур.
• Допоможіть їм інтерпретувати ці сцени і вирішити, які з них найбільше співвідносяться саме з ними.  
• Обов’язково зауважте, що існує багато способів мислити позитивно та покращувати свій настрій.  
• Запитайте у жінок і чоловіків старшого віку, що вони роблять, щоб залишатися здоровими, і які нові 

ідеї їм підказав цей плакат, у тому числі активності, які раніше вони, можливо, не розглядали як такі, що 
допомагають підтримувати здоров’я. 

• Переконайте літніх жінок і чоловіків подумати над тим, які активності, зображені на плакаті, можуть 
найкраще підійти для них.  Які види активності вони хотіли б спробувати?

Поради-попередження 

9

Додаткові медичні рекомендації для людей похилого віку шукайте на веб-сайті ВООЗ, присвяченому COVID-19 
та людям похилого віку: https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/demographic-change-and-
healthy-ageing/covid-19



Плакат 2:  Що мені робити, щоб покращити свій настрій?

Чому це важливо?
Оскільки люди старшого віку схильні до підвищеного ризику розвитку тяжкого захворювання через інфікування 
COVID-19, вони можуть особливо боятися заразитися, померти чи померти на самоті або заразити членів сім’ї 
та друзів.  Крім того, вони, можливо, втратили близьких друзів або родичів і не могли бути присутніми на їх 
похороні. Люди похилого віку можуть відчувати себе соціально ізольованими через обмеження і можуть довше 
залишатися на карантині або відгородженими від спілкування через високий ризик. Літні люди віку також 
зазнають більш високого ризику насильства та нехтування. У сукупності ці фактори можуть підвищити ризик 
появи симптомів нових або загострити прояви вже наявних психічних та/або неврологічних розладів у людей 
похилого віку, що може вплинути на їх почуття мотивації та психологічне благополуччя.    

Ключові повідомлення
Щоб покращити настрій жінок і чоловіків старшого віку під час пандемії, їм важливо:
• Мати розпорядок дня.
• Займатися справами, які приносять їм задоволення. 
• Регулярно спілкуватися зі своєю родиною та друзями.
• Зосередити увагу на активностях, які приносять радість, і зробити їх частиною свого повсякденного життя.
• Спробувати релаксацію, медитацію, дихальні вправи та фізичні вправи з малим навантаженням.
• Дивитися менше новин (або, принаймні, знаходити прийнятний баланс), щоб мозок відпочивав від репор-

тажів у ЗМІ, що викликають паніку і стрес.
• Спиратися на (або застосовувати) свою силу, досвід та знання, щоб упоратися із ситуацією.

На плакаті зображено людину або групу людей, які:
1. Дивляться на зірки, розмірковують, згадують 

позитивні моменти у своєму житті, відчувають 
та розвивають в собі почуття вдячності

2. В'яжуть, шиють
3. Займаються живописом/малюють
4. Насолоджуються їжею з родиною чи друзями
5. Регулярно спілкуються з родиною та друзями 

по телефону 
6. Займаються гончарством або іншими видами 

ремесла
7. Грають у карти з родиною чи друзями
8. Читають книжку 
9. Йдуть у справах та/або допомагають іншим 

кудись піти
10. Практикують релаксацію/медитацію/дихальні 

вправи
11. Займаються садівництвом
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Що таке дихальні та 
релаксаційні вправи? Як вони 

працюють? 

Існує багато різних способів покращити свій настрій, 
зокрема розробити свій розпорядок дня, займатися 

приємними справами і якнайчастіше розмовляти 
з друзями та сім’єю по телефону або особисто, 

дотримуючись при цьому ваших місцевих обмежень, 
включаючи фізичне дистанціювання та носіння маски 

для обличчя. 

Ці вправи допоможуть вам зосередитися на 
розслабленні та диханні, завдяки чому у вас 

знизиться напруга та покращиться сон.

Ні, плакат покликаний показати вам низку ідей. 
Оберіть ті активності, які вам до душі і які найкраще 

підходять для вашого повсякденного життя.

Носіння маски захищає вас та інших 
людей від інфекції. Якщо ви самі вдома, 

немає потреби носити маску.

Як мені покращити свій настрій, 
якщо заходи, пов’язані з COVID-19, не 
дають мені змоги відвідувати друзів та 

родину?

Чи потрібно мені 
виконувати всі активності, 
зображені на плакаті, щоб 

залишатися здоровим?

Чому люди, зображені 
одні вдома, не носять 

маску?

Ці ілюстрації задумані як універсальні. Їх можуть використовувати 
люди по всьому світу. Деякі сцени/люди можуть виглядати більш 

знайомими, ніж інші. Підключіть свою уяву: як могли б виглядати ці 
активності, жінки/чоловіки чи будинки у вашій місцевості?

Люди, середовище та культурний 
контекст не видаються мені 

знайомими. Чи означає, що ці види 
діяльності мені не підходять?

Бажаєте зайнятися вправою разом?
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Що ви можете 
зробити, щоб 

покращити свій
настрій?

Перш ніж показати пла-
кат, запитайте у людей 
похилого віку:

А тепер покажіть їм плакат. 
Надрукований плакат повинен 
бути не менше формату А4, 
бажано А3. Скажіть їм:

Подивіться на цей плакат 
і трохи подумайте про те, що 

ви бачите.

Дайте людям по-
хилого віку трохи 
часу подумати і 
запишіть, що вони 
скажуть.

Дайте людині 
час розглянути 
плакат. 
Прослідкуйте 
за реакцією 
людини при 
вивченні 
ілюстрації.

           Дещо згодом поставте навідні запитання, щоб почати розмову. Ось деякі можливі варіанти:5

Ви вже робите 
щось із того, що 

 бачите на плакаті?

Якими активностями, що ви 
бачите на плакаті, ви могли б 

займатися у майбутньому, щоб 
покращити свій настрій?

Що ви відчуваєте 
під час перегляду/
читання/слухання 

новин? 

Які думки чи 
ідеї викликав 
цей плакат? 

Які питання можуть виникнути? Пропоновані відповіді



Надходили повідомлення про збільшення випадків насильства в побуті під час пандемії COVID-19, включаючи 
насильницькі дії по відношенню до людей похилого віку.  Уважно придивляйтесь до ознак насильства та 
пропонуйте людині підтримку, коли це доречно.  Ви можете знайти корисну інформацію в цій короткій довідці 
ВООЗ, яка містить ключові заходи для відповідних зацікавлених сторін щодо запобігання або пом’якшення 
міжособистісного насильства: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Violence_ actions-2020.1 
 
Деяким людям старшого віку може бути нелегко розібратися з плакатом, оскільки на ньому зображено багато 
різних сцен, місць та проявів різних культур.

• Допоможіть їм інтерпретувати ці сцени і вирішити, які з них найбільше співвідносяться саме з ними.  
Обов'язково зауважте, що існує багато способів мислити позитивно та покращувати свій настрій.

• Запитайте у людей похилого віку, які нові ідеї викликав у них цей плакат, включаючи активності, які раніше 
вони, можливо, не розглядали як такі, що можуть покращувати настрій. Які види активності вони хотіли б 
спробувати?

• Переконайте жінок і чоловіків похилого віку подумати про те, які активності, зображені на плакаті, найкраще 
підходили б саме їм. 

• Запитайте жінок і чоловіків похилого віку, де і як вони дізнаються новини і чи відповідає це їхнім потребам. 
Якщо необхідно, допоможіть їм знайти баланс між отриманням достатньої інформації і переглядом/
читанням ЗМІ, що викликають паніку і стрес. 

Більше інформації щодо того, як можна долати стрес під час 
пандемії COVID-19, можна знайти за посиланням: https://www.  
who.int/docs/default-source/coronaviruse/coping-with-stress.pdf?sfvrsn=9845bc3a_8

Поради-попередження 
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Плакат 3:  Що мені робити, щоб відчувати свій зв'язок із родиною та громадою?

Чому це важливо?
Соціальна активність зменшує вплив стресу на ваш організм.  Пам'ятай-
те, фізичне дистанціювання -- це не те саме, що соціальна ізоляція, і воно не повин-
но призводити до самотності. Підтримка соціальних зв’язків є важливою складовою  
для збереження психологічного благополуччя та когнітивного здоров’я.  
 

Ключові повідомлення
Щоб люди старшого віку не відчували себе відірваними від сім'ї та громади, їм важливо:
• За можливості допомагати іншим (наприклад, стати волонтером: залучення до значущої роботи чи завдань 

допоможе людині старшого віку відчувати себе потрібною).
• Регулярно спілкуватися зі своєю родиною та друзями.
• Беріть участь у справах громади, релігійних та/або духовних заходах. Наприклад, ви можете слідкувати за 

службами по телебаченню, радіо чи в інтернеті (за наявності). 
• Записатися до лав громадської організації або групи взаємної підтримки, користуватися телефонами служби 

довіри або групами в соціальних мережах (за наявності). 
На плакаті зображено людину або групу людей, які:
1. Беруть участь у молитовних зборах зі своєю релі-

гійною/духовною групою 
2. Спілкуються у своїх громадах 
3. Читають дітям
4. Дивляться телевізор разом із родиною
5. Регулярно контактують із родиною/друзями, 

наприклад, по інтернету або телефону
6. Підтримують зв'язок із родиною і разом уда-

ються до спільних активностей, наприклад, три 
покоління будують шпаківню

7. Підтримують зв'язок із сусідами або друзями: 
невеличка бесіда через паркан

8. Гуляють із другом/подругою, який потребує до-
помоги,  або формують групу для прогулянок.
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Інструкції

1 2 3 4

Як ви наразі 
підтримуєте зв’язок із 

вашою родиною та 
довколишніми?

Перш ніж показати плакат, 
запитайте у людей похилого 
віку:

А тепер покажіть їм плакат. 
Надрукований плакат повинен 
бути не менше формату А4, 
бажано А3. Скажіть їм:

Подивіться на цей плакат 
і трохи подумайте про те, що 

ви бачите.

Дайте людям 
похилого віку 

трохи часу 
подумати і 

запишіть, що 
вони скажуть.

Дайте людині 
час розглянути 
плакат. 
Прослідкуйте 
за реакцією 
людини при 
вивченні 
ілюстрації.



Існують різні способи спілкуватися зі своєю родиною та 
громадою. Наприклад, розмовляти з друзями, родиною 

та сусідами по телефону, онлайн або на відстані з 
дотриманням місцевих обмежень (включаючи фізичне 

дистанціювання та носіння маски для обличчя).

Ні, плакат покликаний показати вам низку 
ідей. Оберіть ті активності, які вам до душі і які 

найкраще підходять для вашого повсякденного 
життя.

Носіння маски захищає вас та інших людей від інфекції. 
Якщо ви самі вдома, немає потреби носити маску.

Як мені підтримувати відносини з 
родиною і громадою, якщо заходи, 
пов’язані з COVID-19, не дають мені 
змоги відвідувати друзів та родину?

Чи потрібно мені 
виконувати всі активності, 
зображені на плакаті, щоб 

залишатися здоровим?

Чому люди, зображені одні вдома, 
не носять маску?

Ці ілюстрації задумані як універсальні. Їх можуть 
використовувати люди по всьому світу. Деякі сцени/люди можуть 

виглядати більш знайомими, ніж інші. Підключіть свою уяву: як 
могли б виглядати ці активності, жінки/чоловіки чи будинки у 

вашій місцевості?

Люди, середовище та культурний 
контекст не видаються мені 

знайомими. Чи означає, що ці види 
діяльності мені не підходять?

Деяким людям старшого віку може бути нелегко розібратися з плакатом, оскільки на ньому зображено багато 
різних сцен, місць та проявів різних культур.
• Допоможіть їм інтерпретувати ці сцени і вирішити, які з них найбільше співвідносяться саме з ними.  

Обов'язково зауважте, що існує багато різних способів підтримувати відносини з родиною та громадою.
• Запитайте у людей похилого віку, які нові ідеї виникли у них через цей плакат, включаючи активності, 

які раніше вони, можливо, не розглядали як такі, що дають змогу підтримувати відносини з родиною та 
громадою.

• Переконайте жінок і чоловіків похилого віку подумати про те, які активності, зображені на плакаті, найкраще 
підходили б саме їм. 

• Пам'ятайте про цифровий бар'єр, який може заважати літнім жінкам та чоловікам користуватися цифровими 
платформами не тільки для соціальної взаємодії, але також для доступу до таких послуг, як телемедицина, 
купівля продуктів тощо. Запропонуйте доречні ресурси, якщо такі наявні та доступні у ваших умовах. 

Щоб дізнатися про те, де, коли та як потрібно носити маску, див. веб-сторінку ВООЗ щодо носіння масок: https://www.  
who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks

Поради-попере-
дження 
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           Дещо згодом поставте навідні запитання, щоб почати розмову. Ось деякі можливі варіанти:5
Які думки чи 

ідеї викликав цей 
плакат? 

Ви вже робите щось 
із того, що бачите на 

плакаті?

Якими активностями, що ви бачите 
на плакаті, ви могли б зайнятися в 
майбутньому, щоб підтримувати 

відносини з іншими людьми?

Які питання можуть виникнути? Пропоновані відповіді



Плакат 4:  Що робити, щоб отримати допомогу, якщо вона мені потрібна?

Чому це важливо?
Літні люди можуть не знати, куди і як звертатися за допомогою, особливо якщо служби догляду закриті.  Деякі з 
них, у тому числі особи з інвалідністю, когнітивними порушеннями або деменцією, які покладаються на інших  
при виконанні базових речей у повсякденному житті, можуть не мати доступу до підтримки, яка їм потрібна, 
під час дії карантину або у випадку, якщо людина, яка доглядає за ними, захворіла. У той же час, люди похилого 
віку, які залежать від догляду, наражаються на підвищений ризик зараження з боку осіб, які здійснюють 
догляд, та середовища, де вони проживають (наприклад, в умовах ситуацій гуманітарного реагування). У них 
також можуть виникати труднощі з дотриманням норм профілактики та боротьби з інфекціями, особливо  
у людей з інвалідністю, когнітивними порушеннями або деменцією.  Жінки (літні жінки старшого віку або 
молодші) часто (неформально) доглядають літніх людей, що наражає їх на підвищений ризик зараження або 
передачі інфекції. Багато бабусь та дідусів частину часу доглядають за своїми онуками; їхня здатність брати 
на себе обов’язки з догляду в родині, швидше за все, зменшилася через обмеження, пов’язані з COVID-19, що 
негативно позначається на стратегіях вирішення сімейних проблем та наданні підтримки.

Через страх заразитися та/або у зв’язку з обмеженням пересування, пов’язаним з COVID-19, деякі люди старшого 
віку не мають доступу до основних послуг та захисту під час карантину, таких як харчування, ліки, житло, послуги 
з охорони сексуального та репродуктивного здоров’я, та інших ресурсів.

Ключові повідомлення
Щоб люди старшого віку могли отримати необхідну допомогу, їм важливо:
• Звертатися до свого медичного або соціального працівника, зокрема, якщо протягом кількох днів поспіль 

вони не можуть впоратися з повсякденними справами через стрес, занепокоєння чи смуток.
• Розмовляти з членами своєї сім'ї та друзями.
• Звертатися до лідера своєї громади або релігійного/духовного лідера.

На плакаті зображено людину або групу 
людей, які:
1. Відвідують медичного або соціального 

працівника
2. Розмовляють з лідером громади, релігій-

ним/духовним лідером
3. Отримують соціальну підтримку в розмо-

вах з родиною та друзями
4. Їх відвідує вдома медичний або соціаль-

ний працівник
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Інструкції

Існують різні способи отримати допомогу, якщо ви не 
можете вийти з дому. Можна поговорити по телефону з 
медичним або соціальним працівником, скористатись 
телефонними лініями довіри, громадських груп та груп 

взаємної підтримки або зателефонувати друзям та родичам.

Ні, плакат покликаний показати вам низку ідей. 
Оберіть ті активності, які вам до душі і які найкраще 

підходять для вашого повсякденного життя.

Носіння маски захищає вас та інших людей від інфекції. 
Якщо ви самі вдома, немає потреби носити маску.

Як я можу отримати допомогу, якщо 
заходи, пов’язані з COVID-19, не дають 

мені змоги виходити з дому?

Чи потрібно мені 
виконувати всі активності, 
зображені на плакаті, щоб 

залишатися здоровим?

Чому люди, зображені одні вдома, 
не носять маску?

Ці ілюстрації задумані як універсальні. Їх можуть використовувати 
люди по всьому світу. Деякі сцени/люди можуть виглядати більш 

знайомими, ніж інші. Підключіть свою уяву: як могли б виглядати ці 
активності, жінки/чоловіки чи будинки у вашій місцевості?

Люди, середовище та культурний 
контекст не видаються мені 

знайомими. Чи означає, що ці види 
діяльності мені не підходять?

Деяким людям старшого віку може бути нелегко розібратися з плакатом, оскільки на ньому зображено багато різних 
сцен, місць та проявів різних культур.
• Допоможіть їм інтерпретувати ці сцени і вирішити, які з них найбільше співвідносяться саме з ними.  Обов'язково 

зауважте, що існує багато різних способів отримати допомогу.
• Запитайте, які нові ідеї викликав у них цей плакат, включаючи активності, які раніше вони не розглядали як такі, 

що підкажуть, як звернутися за допомогою.  
• Переконайте жінок і чоловіків похилого віку подумати про те, які активності, зображені на плакаті, найкраще 

підходили б саме їм.  Які активності вони хотіли б спробувати? 
• Запишіть місцеві номери телефонів та контактні дані агентств/партнерів у цьому районі, які можуть допомогти. 
Корисні поради щодо відвідування закладів охорони здоров’я можна знайти за посиланням: https://www.who.int/images/  
default-source/health-topics/coronavirus/health-care-facilities_8_1-01.png?Status=Master&sfvrsn=823c9ad5_3/ 

Поради-попередження 
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1 2 3 4

Що робити, щоб 
отримати допомогу, 

якщо вона
 вам потрібна?

Перш ніж показати пла-
кат, запитайте у людей 
похилого віку:

А тепер покажіть їм плакат. 
Надрукований плакат повинен 
бути не менше формату А4, 
бажано А3. Скажіть їм:

Подивіться на цей плакат 
і трохи подумайте про те, що 

ви бачите.

Дайте людям по-
хилого віку трохи 
часу подумати і 
запишіть, що вони 
скажуть.

Дайте людині 
час розглянути 
плакат. 
Прослідкуйте 
за реакцією 
людини при 
вивченні 
ілюстрації.

             Дещо згодом поставте навідні запитання, щоб почати розмову. Ось деякі можливі варіанти:5
Ви вже робите 

щось із того, що 
 бачите на плакаті?

Якими активностями, що ви бачите 
на плакаті, ви могли б займатися 

у майбутньому, щоб отримати 
допомогу в разі потреби?

Які думки чи 
ідеї викликав 
цей плакат? 

Які питання можуть виникнути? Пропоновані відповіді



Плакат 5:  Як мені впоратися з горем та відчуттям втрати?

Чому це важливо?
Коли людина старшого віку втрачає члена сім’ї або друга через COVID-19, то, як і всі люди, вона може 
переживати широкий спектр емоцій, у тому числі смуток, провину, самотність, гнів і (непрожите) 
відчуття втрати. 4 У такому стані люди можуть мати проблеми зі сном, відчувати втому або відсутність 
сил.  Вони можуть більше розмірковувати про свою власну смерть і смертність взагалі, що може ще 
більше підсилювати тривожність. Усі ці почуття природні, і немає правильного чи неправильного способу 
оплакувати людину чи переживати своє горе.  Залежно від національних або місцевих правил, відвідати 
померлу особу може виявитися неможливим. Похоронні служби також можуть бути заборонені. Цілком 
природньо, що все це завдає страждань і ускладнює процес оплакування. Забезпечення, по можливості, 
відповідних культурних, духовних і релігійних практик та ритуалів може полегшити страждання, відкрити 
шлях до примирення з (непрожитим) відчуттям втрати та допомогти пережити жалобу та горе у громаді.5,6 

Ключові повідомлення
Щоб впоратися з горем та відчуттям втрати, людям старшого віку важливо:
• Дати собі час. Вони можуть думати, що сум і біль, які вони відчувають, ніколи не зникнуть, але в більшості 

випадків горе з часом вщухає. Тяжкість горя зазвичай залежить від того, як сильно особа любила цю людину 
за життя. 

• Визнати, що втрата члена сім'ї чи друга -- дуже тяжка ситуація, яка може спричинити безліч різних почуттів. 
Усі ці почуття природні, і немає правильного чи неправильного способу оплакувати людину чи переживати 
своє горе.

• Згадувати щасливі моменти та час, проведений із померлою людиною.
• Регулярно розповідати про свої почуття людям, яким вони довіряють. Спілкування з друзями, членами сім'ї 

чи суспільними волонтерами допомагає людині пережити горе та не почуватися самотньою.
• Звертатися до лідера своєї громади або релігійного/духовного лідера. Такі лідери знають, як допомогти 

людям у подоланні горя і відчуття втрати, як відшукати сенс у тому, що відбувається, та допомагають пройти 
цей період скорботи.

• Зосереджуватися на справах, які приносять їм задоволення та щастя. 

На плакаті зображено людину або групу людей, які:
1. Згадують щасливі моменти та час, проведений із 

померлою людиною.
2. Займаються повсякденними справами, думаючи та 

згадуючи померлу людину.
3. Розмовляють про щасливі моменти та згадують про 

час, проведений із померлим членом сім'ї.
4. Переглядають фотоальбом.
5. Грають музику.
6. Розмовляють про щасливі моменти та згадують про 

час, проведений із померлим другом.
7. Відвідують лідера громади, релігійного/духовного 

лідера.
8. Гуляють на природі.
9. Переглядають фотографії на комп'ютері або телефо-

ні.

4.  Про непрожите відчуття втрати говорять у ситуаціях, коли люди, з різних причин, не можуть знайти вихід зі свого стану скорбо-
ти, який змушує їх постійно шукати відповіді. 
5.  WHO mhGAP Humanitarian Intervention Guide. Geneva: WHO; 2015. https://apps.who.int/iris/bitstream/hand
le/10665/162960/9789241548922_eng.pdf;jsessionid=C59290F0F882248BE1FC7CEAD638D0BB?sequence=1
6.  IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings. Geneva: Geneva: Inter-Agency Standing Committee; 
2007. Action Sheet 5.3: Facilitate conditions for appropriate communal cultural, spiritual and religious healing practices (pp. 106-109); and 
Action Sheet 8.2: Provide access to information about positive coping methods (pp. 163-167). https://interagencystandingcommittee.org/
system/files/iasc_guidelines_on_mental_health_and_psychosocial_support_in_emergency_settings.pdf



Інструкції

Існують різни шляхи подолання горя та відчуття 
втрати, якщо ви не можете відвідати вмираючого друга 

чи члена сім’ї, або бути присутнім на похороні.  Вони 
можуть включати регулярні дзвінки друзям і членам сім’ї, 

спілкування з лідером вашої громади, релігійним або 
духовним лідером і зосередження уваги на справах, які 
приносять вам задоволення і роблять вас щасливим.

Ні, плакат покликаний показати вам низку ідей. 
Оберіть ті активності, які вам до душі і які найкраще 

підходять для вашого повсякденного життя.

Носіння маски захищає вас та інших людей від інфекції. 
Якщо ви самі вдома, немає потреби носити маску.

Як мені впоратися з горем та відчуттям 
втрати, якщо я не можу відвідати 

помираючого друга/подругу чи члена сім’ї 
або бути присутнім на похороні?

Чи потрібно мені 
виконувати всі активності, 
зображені на плакаті, щоб 

залишатися здоровим?

Чому люди, зображені одні вдома, 
не носять маску?

Ці ілюстрації задумані як універсальні. Їх можуть 
використовувати люди по всьому світу. Деякі сцени/
люди можуть виглядати більш знайомими, ніж інші. 

Підключіть свою уяву: як могли б виглядати ці активності, 
жінки/чоловіки чи будинки у вашій місцевості?

Люди, середовище та культурний 
контекст не видаються мені 

знайомими. Чи означає, що ці види 
діяльності мені не підходять?

Також можна провести власний ритуал поминання, 
що допоможе вам впоратися з горем, або, наприклад, 
якщо померла людина була вашим другом/подругою, 

можна зателефонувати членам його/її сім'ї, щоб 
висловити співчуття і продемонструвати свою скорботу.
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Як ви 
справляєтеся з 

горем та відчуттям 
втрати?

Перш ніж показати пла-
кат, запитайте у людей 
похилого віку:

А тепер покажіть їм плакат. 
Надрукований плакат повинен 
бути не менше формату А4, 
бажано А3. Скажіть їм:

Подивіться на цей плакат 
і трохи подумайте про те, що 

ви бачите.

Дайте людям по-
хилого віку трохи 
часу подумати і 
запишіть, що вони 
скажуть.

Дайте людині 
час розглянути 
плакат. 
Прослідкуйте 
за реакцією 
людини при 
вивченні 
ілюстрації.

             Дещо згодом поставте навідні запитання, щоб почати розмову. Ось деякі можливі варіанти:5
Ви вже робите 

щось із того, що 
 бачите на плакаті?

Якими активностями, що ви бачите 
на плакаті, ви могли б зайнятися в 

майбутньому, щоб впоратися з горем 
та відчуттям втрати?

Які думки чи 
ідеї викликав 
цей плакат? 

Які питання можуть виникнути? Пропоновані відповіді



Деяким людям старшого віку може бути нелегко розібратися з плакатом, оскільки на ньому зображено багато 
різних сцен, місць та проявів різних культур.
• Допоможіть їм інтерпретувати ці сцени і вирішити, які з них найбільше співвідносяться саме з ними.  

Обов'язково зауважте, що існує багато різних способів реагування та подолання горя та відчуття втрати.
• Запитайте у жінок та чоловіків старшого віку, які нові ідеї викликав у них цей плакат, включаючи активності, 

які раніше вони не розглядали як такі, що допомагають впоратися з горем та відчуттям втрати. 
• Переконайте жінок і чоловіків похилого віку подумати про те, які активності, зображені на плакаті, найкраще 

підходили б саме їм. 
• Переконайте літніх жінок і чоловіків у необхідності спиратися на власні сили і свій досвід, звернувшись до 

стратегій, які в минулому вже допомогли їм пережити горе та втрату. 
• Визначте літніх жінок і чоловіків, які мають ознаки затяжної реакції горя, або мають ризик впасти в депресію 

чи завдати собі шкоди. Надайте їм додаткову допомогу та направте їх до соціальних служб, агенцій із захисту, 
медичних закладів або інших доступних служб.

Додаткову інформацію про те, як впоратися з горем і втратою під час пандемії COVID-19, можна знайти на сторінці 
«Питання та відповіді» ВООЗ для людей літнього віку:  https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-
disease-covid-19-risks-and-safety-for-older-people

Поради-попередження 
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Плакати

Тренувати мозок
          Дотримуватися звичайного розпорядку дня або створити новий

   Лягати спати і приймати їжу в один і той же час щодня 
Пити достатньо рідини та їсти здорову їжу

 Бути фізично активними (намагайтеся робити це протягом 30 хвилин на день) 
Приймати всі ліки відповідно до призначень лікаря. 

Не припиняйте прийом ліків, доки вам не скаже про це лікар.

Плакати найкраще друкувати на папері формату А3 (мінімальний формат паперу А4) або 
демонструвати на великих екранах (не на мобільних телефонах чи планшетах).  

П’ять плакатів у форматі високої роздільної здатності та інструкції щодо їх друку можна 
знайти за посиланням:  
див.: https://app.mhpss.net/toolkit-for-older-adults-during-covid-19-pandemic 
або ел. пошта: mhpss.refgroup@gmail.com.
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Тренувати мозок
          Дотримуватися звичайного розпорядку дня або створити новий

   Лягати спати і приймати їжу в один і той же час щодня 
Пити достатньо рідини та їсти здорову їжу

 Бути фізично активними (намагайтеся робити це протягом 30 хвилин на день) 
Приймати всі ліки відповідно до призначень лікаря. 

Не припиняйте прийом ліків, доки вам не скаже про це лікар.



Розробіть свій розпорядок дня
Займайтеся приємними справами/хобі

Регулярно спілкуйтеся зі своєю родиною та друзями
Зосередьтеся на заняттях, які приносять вам радість, та зробіть їх частиною повсякденного життя

Спробуйте медитацію, вправи для релаксації чи дихальні вправи
У вас багато сил та мудрості



Розробіть свій розпорядок дня
Займайтеся приємними справами/хобі

Регулярно спілкуйтеся зі своєю родиною та друзями
Зосередьтеся на заняттях, які приносять вам радість, та зробіть їх частиною повсякденного життя

Спробуйте медитацію, вправи для релаксації чи дихальні вправи
У вас багато сил та мудрості

Допомагайте іншим, якщо можете 
Регулярно спілкуйтеся зі своєю родиною та друзями
Беріть участь у справах громади, релігійних та/або духовних заходах
Стежте за службами по телебаченню, радіо чи в інтернеті
Запишіться у громадську організацію та групу взаємної підтримки або користуйтеся 
телефонами служби довіри



Дайте собі час.  Ви гадаєте, що сум і біль, які ви зараз відчуваєте, ніколи не зникнуть, але в більшості випадків горе з часом вщухає. 
 Згадуйте щасливі моменти і час, проведений із членом сім'ї.
Зверніться до лідера своєї громади або релігійного/духовного лідера.  Вони знають, як допомогти людям подолати горе і відчуття втрати та допо-

можуть вам пройти цей період.
 Зосередьтеся на справах, які зараз приносять вам задоволення. 

Зверніться до свого медичного або соціального працівника, якщо протягом кількох днів поспіль ви не можете впоратися з повсякденними справами 
через стрес, занепокоєння чи смуток.

Розмовляйте з членами своєї сім’ї та друзями
Звертайтеся до лідера своєї громади або релігійного/духовного лідера.

Цілком природно іноді відчувати тривогу, занепокоєння, хвилювання або почуття самотності. Розкажіть про це, і вам стане легше! 



Дайте собі час.  Ви гадаєте, що сум і біль, які ви зараз відчуваєте, ніколи не зникнуть, але в більшості випадків горе з часом вщухає. 
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через стрес, занепокоєння чи смуток.

Розмовляйте з членами своєї сім’ї та друзями
Звертайтеся до лідера своєї громади або релігійного/духовного лідера.
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