
Захист психічного 
здоров’я на борту

Правило чотирьох «З»

Поверніть
собі

контроль

Іноді ми стикаємося з 
труднощами, 

які викликають різні почуття…

Організація Mission to Seafarers розробляє матеріали про психічне 
здоров’я, щоб підтримати психологічну стійкість екіпажа на борту.

Заспокоєння
Дихання 4-7-8 і повтор

Сконцентруйтеся на власному диханні. 
Повільно вдихайте протягом 4 секунд, 
затримайте дихання на 7 секунд і видихайте 
8 секунд. Повторіть 4 рази. Думайте про 
те, як прохолодне повітря входить у ніс і як 
піднімаються й опускаються груди.

Завершення

Повільно повторіть алфавіт або порахуйте до 100 вголос.

Відновлення контролю
Цікаве завдання

Виконайте завдання, яке дозволить 
вам відчути контроль над ситуацією і 
задоволення від досягнення результату. 
Це може бути викреслювання пунктів зі 
списку справ, вирішення кросворда або 
математичної головоломки.

Щоденник настрою

Намалюйте таблицю із чотирма 
стовпцями: «День», «Добре», «Погано», 
«Обіцяю». Наприкінці дня запишіть, що 
викликало гарний настрій, що засмутило та 
як ви обіцяєте повернути собі контроль над 
ситуацією.

Зупиніться: зробіть паузу на хвилину, зберіться
з думками та спробуйте метод подолання стресу 
«Заспокоєння».

Замисліться: обміркуйте, що вас непокоїть.
Спробуйте метод подолання стресу «Відновлення контролю».

Застосуйте: використовуйте свої методи
подолання стресу, за бажання поділіться ними з 
близькою людиною або довіреним членом команди. 

Зверніться: зв’яжіться з Mission to Seafarers — ми
завжди готові вислухати й підтримати.

Доступні для завантаження 
матеріали WeCare для 
використання на борту та 
вдома –––
Цю інформацію наведено виключно для довідки. Вона не має прирівнюватися до 
медичної, юридичної або фінансової поради чи розглядатися як заміна спеціальній 
консультації з урахуванням ваших обставин, і на неї не слід спиратися. Вам також не 
слід покладатися на цю інформацію, коли ви ухвалюєте будь-які конкретні рішення 
(або відмовляєтесь від їх ухвалення). Якщо у вас є конкретні запитання щодо 
психічного здоров’я або фінансів, зверніться по консультацію до кваліфікованого 
медичного працівника або фінансового консультанта.
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