
 
 
 
 
 
 

როგორ ვესაუბროთ თანატოლებს ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის შესახებ 

 
განსხვავებული ემოციების განცდა სრულიად ნორმალურია და ეს ცხოვრების 
ნაწილია. გვქონდეს ცუდი განწყობა ან ცუდი დღე, შესაძლოა იყოს ბუნებრივი 

რეაქცია ჩვენს გარშემო მიმდინარე მოვლენებზე. თუმცა, თუ სევდის განცდა 

დიდი ხნის მანძილზე გრძელდება, რაც ცხოვრებას რთულს ხდის, შესაძლოა 

მიუთითებდეს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების არსებობაზე. 
მეგობრები მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ იმ ადამიანთათვის, ვისაც 

ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს. მათ შეუძლიათ, უკეთ 

გახდომაში დახმარება. 
 

 
 
ბოლო დროს თქვენი ნაცნობებიდან ვინმე განსხვავებულად იქცევა? ეს 
არის ის ნიშნები რასაც ყურადღება უნდა მიაქციოთ: 
 
 

Ë ნაკლები ჩართულობა: ადამინები კარგავენ ინტერესს ისეთი 
აქტივობებისადმი, რაც აქამდე მოსწონდათ; 
 

Ë ცვლილება კომუნიკაციაში: ადამიანები წყვეტენ ურთიერთობას 
თქვენთან ან მეგობრებთან;  
 

Ë ცვლილება ჰიგიენურ და ძილის ჩვევებში: აღარ არის 
პრიორიტეტი ის თუ როგორ გამოიყურებიან;  
 

Ë სევდისა თუ ბრაზის გამოვლინებები: ადამიანებს უჭირთ 
მძლავრ ემოციებთან გამკლავება. მათ შესაძლოა ჰქონდეთ 
ბრაზის გამოვლინებები ან არაბუნებრივად დათრგუნულები 
იყვნენ;.  
 

Ë სოციალური აქტივობებისაგან გამოყოფა: ადამიანები იწყებენ 
ისეთი სოციალური აქტივობებიდან გამოყოფას და თავის 
არიდებას, რაშიც აქამდე მონაწილეობდნენ. 

 
 
თუ თქვენ შეამჩნევთ, რომ ადამიანი გამოხატავს რომელიმე ამ ნიშანს, 
შესაძლოა ეს ნიშნავდეს, რომ ის რთულ პერიოდს გადის. როგორ 
ვესაუბრებით მათ ამის შესახებ? 
 

Ë დაუკავშირდით მათ: დაუკავშირდით მათ და ჰკითხეთ, როგორ 
გრძნობენ თავს.  უკეთესია გამოიყენოთ “მე” დებულებები. 
მაგალითად, თქვენ შეგიძლიათ ჰკითხოთ, “მომაკლდა შენთან 
ერთად დროის გატარება, ყველაფერი რიგზე გაქვს?”  
 

 



 
 
 
 
 
 
 

Ë მოუსმინეთ რა სათქმელი აქვთ მათ: დაამყარეთ თვალების 
კონტაქტი, იყავით ემპათიურები და გააცნობიერეთ/გამოხატეთ 
თუ რას გრძნობენ ისინი. თუ თქვენ განგიცდიათ ფსიქიკური 
დაავადების პრობლემები, ამის გაზიარება დაგეხმარებათ 
ნდობის განმტკიცებაში თქვენსა და თქვენს მეგობარს შორის. 

 
Ë წაახალისეთ, რომ ისინი გაიხსნან პრობლემებზე საუბრისას: 

წაახალისეთ თქვენი მეგობარი, რომ იმოქმედოს და 
დაელაპარაკოს საკუთარ ოჯახის წევრებს ან სკოლის  
 

Ë წარმომადგენლებს: ადრეული აღმოჩენა და ჩარევა 
გამოჯანმრთელების პირველი ნაბიჯია. 
 

Ë პერიოდულად შეამოწმეთ, ყურადღება მიაქციეთ: უთხარით, 
რომ ნებისმიერ მომენტში თქვენ მზად ხართ მხარდასაჭერად და 
სასაუბროდ. არ დანებდეთ თუ პირველ ჯერზე არ მიგიღოთ. ისინი 
შესაძლოა არ იყონ მზად სასაუბროდ და ეს ნორმალურია. იყავით 
მხარდამჭერი და ხაზი გაუსვით, რომ მათ შეუძლიათ 
დაგიკავშირდნენ როდესაც ისინი მზად იქნებიან ამისათვის. 

 
 


