ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СТРЕСОВИЙ РОЗЛАД, ДЕПРЕСІЯ ТА
МОТИВАЦІЯ ЗЦІЛЕННЯ
Травма та психічне здоров’я особистості. Вплив переживання людиною
травмуючих подій на її психічне здоров’я має два аспекти. Перший – той, який
лежить на поверхні – це руйнівний, виражений як правило, у вигляді «розладів,
пов’язаних із травмою та стресором» (відповідно до DSM-V, серед яких
найпоширеніші «гострий стресовий розлад» (ГСР) та «пост-травматичний
стресовий розлад» (ПТСР)) [1], а також у вигляді інших розладів: ускладнене
або травматичне горе, депресія, генералізований тривожний розлад, панічний
розлад, дисоціативні розлади, розлади із соматичними симптомами
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психоактивними речовинами [2]. При цьому, за даними DSM-V, ризик тих, хто
мають ознаки ПТСР мати коморбідний розлад (депресію та ін.), складає 80%
[1, C. 280]. Перераховані розлади суттєво впливають на рівень психологічного
добробуту людини, на якість її життя, на стосунки із близькими людьми, часто
призводячи до соціальної ізоляції особистості та навіть її інвалідизації.
Другий аспект впливу травми – це те, що Дж. Брієр називає «ростом»
[2, С. 98], який проявляється тоді, коли людина змогла «пройти крізь» травму,
пережити її. У результаті такого проживання якість життя людини також
змінюється, але вже в інший бік – з’являються нові усвідомлення, міняються й
стають глибшими погляди на світ, на себе, на інших людей. Разом із тим,
досягти цього другого аспекту, не пройшовши й не подолавши перший – буває
дуже складно, і допомога фахівця, психолога чи психотерапевта, є надзвичайно
важливою. Ряд методів психотерапії із емпірично доведеною ефективністю
дозволяють у граничні терміни подолати ці розлади, й повернутися до життя
(приміром, когнітивно-поведінкова терапія чи EMDR).
Депресія як наслідок переживання травми. Разом із тим, за даними
ряду дослідників, депресія, яка у більшості випадків коморбідна із ПТСР, або є
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травматерапії, робить його тривалішим і збільшує ймовірність як покинення
терапії, так і загалом уникання звернення за сторонньою допомогою (рис. 1) [3,
4, 5].
Відповідно до DSM-5, депресивні розлади характеризуються сумним,
спустошеним чи дратівливим настроєм, та супроводжуються соматичними та
когнітивними змінами, які суттєво впливають на якість життя людини
[1, С. 155]. Найвідомішим із них є «великий депресивний розлад», який
діагностують у випадку наявності мінімум п’яти із наступних симптомів,
присутніх протягом останніх двох тижнів: 1) пригнічений настрій протягом
більшої частини дня, 2) значне зниження інтересу чи задоволення від більшості
активностей, 3) значна зміна ваги тіла чи апетиту, 4) надмірна сонливість або
безсоння, 5) психомоторне збудження або загальмованість, 6) відчуття нестачі
енергії, 7) почуття меншовартості або провини, 8) знижена здатність до
концентрації уваги та 9) повторювані думки про власну смерть, суїцидальні
наміри чи спроби (детальніше – див. [1]).
Крім загального негативного впливу на якість життя, депресивні розлади
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дійсності, а заразом – і сприймання можливості подолати цей розлад. Типовими
є думки: «Мені нічого не допоможе», «Це буде тривати завжди», «У мене немає
ніякої надії вийти із цього стану». Інший рівень – емоційний, який перебуває
під впливом думок, і сам у свою чергу, на ний впливає. У результаті – виникає
один із замкнених депресивних циклів: негативні думки провокують негативні
емоції (спустошення, безнадія, сум), які, у свою чергу, підтримують негативні
думки [6]. Водночас, при депресії змінюється функціонування центральної
нервової системи, що проявляється, зокрема, в зниженні рівня серотоніну [7],
нейромедіатору та гормону, має стосунок до регуляції психоемоційного стану.
Відтак, виникає іще одне замкнене коло: зниження рівня серотоніну призводить
до появи депресивного стану, який у свою чергу, через зниження життєвої
активності та дисфункційну поведінку, сприяє зниженню серотоніну.

Мотиваційні проблеми та їхні наслідки при депресивних розладах. За
результатами ряду досліджень [8, 9, 10, 11], при депресивному розладі страждає
й мотиваційна сфера особистості, що проявляється як у повсякденному житті
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здатність до вольової регуляції, виникає відчуття втрати сенсу життя), так і у
ставленні до можливості подолати саму депресію (з’являється байдужість до
себе й свого здоров’я, зникає надія, втрачається віра у те, що допомога
можлива). Механізми появи таких проблем досить комплексні, коріння їх
лежить і на рівні порушень в дофамінергічній нейротрансмісії [12], і на рівні
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самоефективності [11]. Найважливішим наслідком втрати мотивації як до життя
в цілому, так і до одужання, зокрема, є те ж саме замкнене коло, в яке
потрапляє людина: депресія призводить до браку мотивації одужання, яка
призводить до зменшення активностей, уникання допомоги, що, у свою чергу,
призводить до того, що депресія не зникає, і цикл починається знову (рис. 1).
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МОТИВАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ

Уникання допомоги;
Переривання терапії;
Низька залученість до терапії.

ЗНИЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
психологічної допомоги

ДЕПРЕСИВНІ РОЗЛАДИ

У дослідженні Д. Зуроффа, Р. Костнера та ін. доведено, що автономна
мотивація, яка передбачає сприймання себе як джерела власної активності, є
одним із найзначиміших предикторів подолання депресії. І ще один висновок,

який зробили дослідники – це те, що клієнти, які сприймали своїх
психотерапевтів
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таких,
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автономію,

самі

демонстрували вищий рівень автономної мотивації [11].
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