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Aider les Enfants

et les adolescents à faire face aux catastrophes
et aux événements traumatisants

Guide pour les parents,
les secouristes et la population

Français – Українська – English

La mission de la Fondation Ipsen
est de transmettre la science à
tous. Chaque jour, des milliers
de scientifiques du monde entier
s'efforcent d'améliorer la vie des
gens. Pourtant, l'impact de leur
travail sur le public, celui-là même
qu’ils cherchent à aider, est parfois
limité. Avec ses collaborateurs de
classe mondiale, la Fondation Ipsen
explique les avancées scientifiques aux
personnes qui en ont le plus besoin.
James A. Levine
MD, PhD, Professeur
Fondation Ipsen, Président

Aider les Enfants
et les adolescents à faire face aux catastrophes
et aux événements traumatisants

Guide pour les parents,
les secouristes et la population

Français – Українська – English

Avant-Propos
Les événements traumatisants touchent des millions
d'enfants chaque année. Initialement publié par les
NIH, ce dépliant, nous l'espérons, vous aidera un peu.
Meilleurs vœux de la Fondation Ipsen en France.
James A. Levine, MD, PhD, Professeur
Fondation Ipsen, Président

Передмова
Травматичні події щороку впливають на мільйони дітей.
Ми дуже сподіваємося, що це видання, опубліковане
організацією NIH, зможе вам хоч трохи допомогти.
З найкращими побажаннями від Фонду Ipsen у Франції.
Джеймс А. Левін,
доктор медичних наук, доктор філософії, професор
Президент Фонду Ipsen

Foreword
Traumatic events impact millions of children every year.
Initially published by the NIH, this pamphlet we hope
will help you a little.
Best wishes from Fondation Ipsen in France.
James A. Levine, MD, PhD, Professor
Fondation Ipsen, President
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Aider les Enfants

et les adolescents à faire face aux catastrophes
et aux événements traumatisants

Chaque année, des enfants et des adolescents
sont confrontés à des catastrophes et
événements traumatisants. Les parents, les
secouristes et la population peuvent les aider
à entamer leur processus de guérison et à
surmonter ces épreuves.
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Qu’est-ce qu’un traumatisme ?
La plupart du temps, le terme « traumatisme »
est associé à des blessures physiques. Pourtant,
nous pouvons également subir un traumatisme
psychologique après avoir été témoin ou victime
d’un événement bouleversant.
Les catastrophes naturelles telles que les ouragans,
tremblements de terre et inondations peuvent
provoquer des traumatismes. Ils peuvent également
trouver leur source dans des actes de violence tels
que des attaques terroristes et des tueries de masse,
mais aussi à la suite d’un accident tel qu’un accident
de la route.
Les réactions face à un traumatisme ne sont pas
toujours immédiates. Elles peuvent être plus ou
moins graves et incluent un large éventail d’actes et
de comportements, parfois influencés par la culture.
Les facteurs qui influent sur le degré de
sensibilité face au traumatisme sont les
suivants :
• a voir été directement impliqué(e) dans le
traumatisme, particulièrement en tant que
victime ;
• a voir été exposé(e) de manière intense ou
prolongée à l’événement ;
• a voir déjà vécu un traumatisme ;
• a voir des antécédents familiaux ou personnels
de maladie mentale ou de troubles
comportementaux ;
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• a voir un cercle social restreint ou ne pas être
entouré(e) par ses proches ;
•v
 ivre des événements qui sont sources de stress
tels qu’un déménagement ou un changement
d’école.

Quelles sont les réactions fréquemment
observées des enfants face à un événement
traumatisant ?
Les enfants âgés de cinq ans et moins sont
susceptibles d’avoir les réactions suivantes :
• s ’accrocher à leur parents ou aux personnes qui
en ont la charge ;
•p
 leurer ;
• s e mettre en colère et être irritables ;
• s e plaindre de douleurs physiques telles que des
maux de tête ou de ventre ;
• a dopter des comportements régressifs (faire pipi
au lit ou sucer son pouce par exemple) ;
•m
 ontrer des signes de peur inhabituels (la peur
du noir, des monstres ou de la solitude par
exemple) ;
• intégrer des éléments de l’événement traumatisant
dans des jeux qui font appel à l’imaginaire.
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Les enfants âgés de six à onze ans sont
susceptibles d’avoir les réactions suivantes :
• r encontrer des difficultés scolaires ;
• s ’isoler de leur famille ou de leur amis ;
• faire des cauchemars, refuser d’aller se coucher
ou souffrir de troubles du sommeil ;
•d
 evenir irritables, perturbateurs ou se mettre en
colère ;
•d
 évelopper des troubles de l’attention ;
• s e plaindre de douleurs physiques telles que des
maux de tête ou de ventre ;
•d
 évelopper des peurs irrationnelles ;
• s e désintéresser des activités qui leur plaisent
habituellement.
Les adolescents âgés de douze à dix-sept ans
sont susceptibles d’avoir les réactions suivantes :
• faire des cauchemars ou souffrir de troubles du
sommeil ;
•é
 viter tout ce qui leur rappelle l’événement ;
• c onsommer de la drogue, de l’alcool ou se mettre
à fumer ;
•d
 evenir perturbateurs ou irrespectueux, avoir un
comportement destructeur ;
• s e plaindre de douleurs physiques telles que des
maux de tête ou de ventre ;
• s ’isoler de leur famille et de leur amis ;
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• s e mettre en colère ou se montrer rancunier ;
• s e désintéresser des activités qui leur plaisent
habituellement.
En outre, les enfants et les adolescents peuvent
ressentir de la culpabilité car ils ne sont pas
parvenus à empêcher les blessures ou les décès. Ils
peuvent également avoir des pensées de vengeance.
La plupart de ces réactions sont parfaitement
normales et fréquemment observées chez ces
individus, et s’atténuent généralement avec le
temps. Si elles durent plus d’un mois, contactez un
professionnel de santé mentale agréé.

Que faire si une personne se trouve dans une
situation de crise et nécessite une prise en
charge en urgence ?
Certains symptômes requièrent une prise en charge
immédiate. Si vous, ou une personne de votre
entourage, avez/a des pensées suicidaires, veuillez
immédiatement demander de l’aide.

Depuis la France
• c ontactez votre médecin traitant ;
•e
 n cas de risque suicidaire imminent, appelez le
SAMU (15) ou le 112 (numéro européen) ;
• a ppelez le 3114, le numéro national de prévention
du suicide. Un professionnel de soins (infirmier
ou psychologue), spécifiquement formé à la
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prévention du suicide, sera à votre écoute afin
d’évaluer votre situation et vous proposer des
ressources adaptées à vos besoins ou à ceux de
vos proches. La ligne est ouverte 24h/24, 7j/7.
L’appel est gratuit et confidentiel ;
• le 114 est un numéro d’appel d’urgence pour
les personnes avec des difficultés à entendre ou
à parler. Grâce à ce numéro unique, national,
gratuit, accessible par SMS ou fax, 24/24, 7/7, il
est possible de contacter le SAMU (15), la PoliceGendarmerie (17), les Pompiers (18). Contacter
le 114 est très simple : il suffit de composer
le « 114 » dans la fonction SMS/messages du
téléphone accompagné de votre message
d’urgence. Les agents du 114 répondent et
contactent les services d’urgences adaptés (15-1718) les plus proches du lieu de la personne.
•C
 ontactez les réseaux sociaux si vous visualisez
des contenus qui vous inquiètent ou composez le
15 en cas d’urgence.
Prenez au sérieux tout commentaire sur le suicide
ou toute personne qui exprimerait le souhait de
mourir, même si ces dires proviennent d’un enfant
ou d’un adolescent. Même si vous êtes persuadé(e)
que votre proche ne commettra pas cet acte, cette
personne se trouve dans une situation de détresse
et vous pouvez l’aider à trouver une solution.
Pour obtenir de plus amples d’informations
concernant la prévention du suicide, veuillez
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consulter le site suivant : https://
solidarites-sante.gouv.fr/preventionen-sante/sante-mentale/la-preventiondu-suicide/article/que-faire-et-a-qui-sadresser-face-a-une-crise-suicidaire

Le 112 : le numéro d’urgence en Europe
Si vous êtes témoin ou victime d’un incident
nécessitant l’intervention des urgences dans un
pays de l’Union européenne en dehors du territoire
français, il vous faudra composer le 112 (numéro
d’urgence en Europe). En effet, vous ne pouvez pas
appeler le 15 depuis l’étranger. Le 112, « numéro
d’appel d’urgence européen », prend le relai pour
vous mettre en relation avec les services d’urgence
locaux 24h/24 et 7j/7.
Accessible gratuitement dans toute l’Union
européenne depuis un téléphone fixe, portable
ou depuis une cabine téléphonique, ce numéro
d’urgence permet de signaler une situation
nécessitant l’intervention immédiate du SAMU
(urgence médicale), de la police (infraction) ou des
pompiers (péril, accident).

Depuis les États-Unis
• c ontactez votre médecin traitant ;
• c omposez le 911 pour obtenir un service
d’urgence ou rendez-vous aux urgences les plus
proches ;

13
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• a ppelez la National Suicide Prevention Lifeline,
un service d’assistance téléphonique gratuit et
disponible 24h/24, au 800-273-TALK (8255) ;
• les personnes sourdes et malentendantes
peuvent contacter ce service d’assistance
par l’intermédiaire de TTY au 800-799-4889.
Ce service est disponible 24h/24,
à l’adresse suivante : https://
suicidepreventionlifeline.org
•C
 ontactez les réseaux sociaux si vous
visualisez des contenus qui vous inquiètent ou
composez le 911 en cas d’urgence. Pour en savoir
plus sur la manière dont vous pouvez contacter
les administrateurs des réseaux sociaux, veuillez
consulter le site suivant : https://
suicidepreventionlifeline.org/helpsomeone-else
Prenez au sérieux tout commentaire sur le suicide
ou toute personne qui exprimerait le souhait de
mourir, même si ces dires proviennent d’un enfant
ou d’un adolescent. Même si vous êtes persuadé(e)
que votre proche ne commettra pas cet acte, cette
personne se trouve dans une situation de détresse
et vous pouvez l’aider à trouver une solution. Pour
obtenir de plus amples d’informations concernant la
prévention du suicide, veuillez consulter
le site suivant : www.nimh.nih.gov (mot
clé : prévention du suicide).
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Ligne d’assistance en cas de catastrophe
La Disaster Distress Helpline de la Substance Abuse
and Mental Health Services Administration offre
des conseils en cas de crise (24h/24, 365 jours
par an) pour les personnes qui se trouvent dans
une situation de détresse émotionnelle suite à une
catastrophe naturelle ou d’origine humaine. Ce
service est proposé dans plus de 100 langues et est
confidentiel. Pour les contacter :
• a ppelez ou envoyez un SMS au 800-985-5990 ;
• les hispanophones peuvent appeler le 800985-5990 et appuyer sur la touche « 2 » afin de
bénéficier d’une assistance bilingue 24h/24, 7j /7 ;
• les personnes sourdes et malentendantes peuvent
contacter la ligne d’assistance par l’intermédiaire
de TTY au 800-846-8517 ;
• c onsultez le site https://disasterdistress.
samhsa.gov

Comment apporter de l’aide juste après
l’événement ?
Après une catastrophe ou un événement
traumatisant, certaines actions peuvent être
entreprises afin d’aider les adultes qui ont survécu
à faire face à cette situation, ce qui leur permettra
de mieux s’occuper des enfants et des adolescents.
Il s’agit notamment d’instaurer des conditions
garantes de la sécurité, de rester calme, de faire

15

16

AIDER
LES ENFANTS
Guidedu
pour
les parents, les secouristes et la population
BIEN DORMIR
- Votre -Guide
Sommeil

preuve de bienveillance et de se rapprocher
d’autrui. Il est primordial de témoigner du soutien
aux personnes soumises à un stress intense et de
respecter leurs décisions.
Lorsque cela est possible, vous pouvez aider les
victimes de la manière suivante :
• a pportez-leur de la nourriture ;
• a idez-les à trouver un endroit sécurisé pour
dormir ;
•d
 onnez-leur le contact d’un professionnel de
santé ;
•p
 renez contact avec leurs proches ;
• c ollectez des informations sur les endroits où
obtenir de l’aide.
En revanche, ne faites pas ce qui suit :
•n
 e les forcez pas à raconter leur histoire ;
•n
 e demandez pas de détails qui relèvent de la
sphère privée ;
•n
 e leur dites pas que tout ira bien ou qu’ « au
moins ils ont survécu » ;
•n
 e leur dites pas ce qu’ils doivent penser ou
ressentir, ou comment ils auraient dû réagir ;
•n
 e leur dites pas que les gens ont souffert parce
qu’ils le méritaient ;
•n
 e vous montrez pas négatif quant à l’aide
apportée ;
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•n
 e faites pas des promesses que vous ne pouvez
pas tenir comme leur dire qu’ils vont bientôt
rentrer chez eux.

Que peuvent faire les parents pour aider les
enfants et les adolescents ?
Après un événement traumatisant, les parents
et l’entourage familial doivent être en mesure
d’identifier et d’analyser leurs propres émotions, ce
qui leur permettra d’aider les autres. Expliquez aux
enfants ce qui se passe et dites-leur :
•q
 ue vous les aimez ;
•q
 ue ce n’est pas de leur faute ;
•q
 ue vous ferez de votre mieux pour les protéger ;
•q
 ue c’est normal qu’ils soient bouleversés.
Nous vous recommandons également de faire ce
qui suit :
• laissez les enfants pleurer ou exprimer leur
tristesse ;
•p
 ermettez-leur de s’exprimer, d’écrire, de dessiner
l’événement et de parler de leurs émotions ;
•é
 vitez de visionner trop souvent des informations
sur l’événement traumatisant. Bien souvent, les
jeunes enfants ne comprennent pas que ces
informations portent sur un seul événement et
non sur plusieurs événements similaires ;
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• a ccordez une attention toute particulière aux
enfants qui souffrent de troubles du sommeil.
Laissez-les dormir avec la lumière allumée
ou dans votre chambre (pendant une courte
période) ;
•e
 ssayez de conserver vos habitudes (ou créez-en
de nouvelles), comme lire une histoire avant de
dormir, diner tous ensemble ou jouer à des jeux ;
• a idez l’enfant à garder le contrôle, si possible en
le laissant prendre des décisions par lui-même,
comme choisir ses repas ou ses vêtements ;
• c ontactez un professionnel de santé si, un mois
après l’événement, l’enfant n’est pas capable de
reprendre ses habitudes quotidiennes ;
• c ontactez un professionnel de santé si de
nouveaux troubles comportementaux ou
émotionnels apparaissent, en particulier si ces
symptômes perdurent :
- flashbacks (l’esprit revit l’événement) ;
- fréquence cardiaque élevée et transpiration
excessive ;
- l’enfant est facilement effrayé ;
- engourdissement émotionnel ;
- profonde tristesse ou dépression.
En revanche, ne faites pas ce qui suit :
•n
 ’attendez pas des preuves de courage ou de
résistance de la part des enfants ;
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•n
 e les faites pas parler de l’événement s’ils ne s’en
sentent pas prêts ;
•n
 e vous mettez pas en colère s’ils ressentent des
émotions intenses ;
•n
 e vous fâchez pas s’ils commencent à faire pipi
au lit, font des caprices ou se mettent à sucer leur
pouce.
Les réactions des enfants face aux traumatismes
sont fortement influencées par les réactions des
adultes face à ces mêmes événements. Les parents
peuvent aider leurs enfants en leur témoignant du
soutien, en restant aussi calmes que possible et en
évitant les facteurs de stress tels que :
• les déplacements et déménagements trop
fréquents ;
•d
 e longues périodes éloignés de leur famille et
leurs amis ;
• la pression scolaire ;
• les disputes au sein du cercle familial.
Rappelez-vous ce qui suit :
•g
 uérir prend du temps ;
•n
 ’ignorez pas les réactions graves ;
• faites particulièrement attention aux changements
soudains concernant le comportement, l’élocution,
le langage employé et les émotions intenses.
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Que peuvent faire les secouristes ?
Pendant et après un événement traumatisant, les
secouristes peuvent agir de la manière suivante :
•e
 n identifiant les enfants, adolescents et familles
en situation d’urgence médicale ou de détresse
psychologique ;
•e
 n restant avec les enfants et les adolescents en
situation de stress intense (les symptômes de
stress intense sont les suivants : tremblements,
divagation, mutisme et irritabilité) ;
•e
 n protégeant les enfants et les adolescents des
dangers physiques, en évitant de les exposer à
des traumatismes supplémentaires comme des
bruits et images qui pourraient les perturber, et
en les écartant des spectateurs et des médias ;
•e
 n dirigeant gentiment mais fermement les
enfants et les adolescents en dehors du lieu où
s’est produit l’événement ;
•e
 n réunissant les enfants et les adolescents avec
leur famille et leurs amis.
Les secouristes peuvent contribuer à réduire la
peur et l’anxiété des survivants en faisant preuve
de compassion. Lorsqu’ils communiquent avec les
victimes, ils doivent faire ce qui suit :
• s e présenter de manière claire et intelligible, et
expliquer pourquoi ils interviennent ;
• c ommuniquer calmement et distinctement, et faire
preuve d’empathie ;
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•ê
 tre factuel, éviter de répondre à des questions
qui ne rentrent pas dans leur champ de
compétences et éviter toute spéculation ;
• identifier les émotions et les comportements
intenses, et se montrer tolérants à leur égard.

Que peut faire la population après un
événement traumatisant ?
Après un événement traumatisant, les membres des
collectivités locales doivent identifier et analyser
leurs propres émotions afin de pouvoir aider les
autres plus efficacement.
Voici quelques exemples des actions qu’ils
peuvent entreprendre afin d’aider les enfants et les
adolescents :
•m
 ettre à disposition des bâtiments et
des établissements comme des lieux de
rassemblement afin de promouvoir l’entraide ;
• a ider les familles à identifier les professionnels de
santé mentale susceptibles d’aider les enfants ;
•e
 ncourager les enfants à développer des capacités
d’adaptation, de résolution et leur donner les
moyens d’affronter leurs peurs ;
•o
 rganiser des réunions entre parents pour
discuter de l’événement, de la réaction de leurs
enfants et réfléchir à comment ils peuvent les
aider ;
•ê
 tre sensible aux différentes réponses culturelles
au traumatisme et au stress.
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Où trouver de l’aide ?
Depuis la France
Pour les personnes arrivant d'Ukraine
Un livret d’accueil est disponible pour
les personnes déplacées en provenance
d’Ukraine. Il a pour objectif de fournir des
informations essentielles à leur séjour sur le
territoire français, telles que :
•d
 emander une protection temporaire en
France ;
• c onnaître leurs droits/savoir où obtenir des
informations ;
• recevoir des messages de prévention ;
•o
 btenir des liens et contacts
utiles : https://www.interieur.
gouv.fr/sites/minint/files/medias/
documents/2022-03/Ukraine_24P_
A5_FR-Ukraine_BAT-web.pdf

Pour les professionnels en contact avec des
personnes en détresse
Le 3114, numéro national de prévention du suicide
s’adresse également aux professionnels et délivre des
conseils spécialisés et des ressources pour une prise
en charge adaptée.
Plus d'informations : Section « Vous êtes
un professionnel » du site www.3114.fr
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Site de la Haute autorité de santé (HAS)
La crise suicidaire : reconnaître et prendre en
charge.
Plus d'informations : https://www.
has-sante.fr/jcms/c_271964/fr/la-crisesuicidaire-reconnaitre-et-prendre-encharge
Pour les personnes endeuillées par un suicide
Pour traverser ce deuil, vous aurez peut-être besoin
de soutien. De l’aide est disponible auprès des
professionnels du 3114 que vous pouvez contacter
24h/24 et 7j/7. Spécifiquement formés, ils pourront
vous proposer des ressources d’aide de proximité
afin que nous n’ayez pas à affronter cette épreuve
seul.
Plus d'informations : www.3114.fr
En complément de l’aide professionnelle, il existe
d’autres ressources d’aide à distance :
SOS Amitié
Service d’écoute bienveillant, gratuit, anonyme et
confidentiel destiné à ceux qui, à un moment de
leur vie, traversent une période difficile.
Permanence d’écoute téléphonique 24h/24 et 7j/7.
Tél. 09 72 39 40 50
Tél. 01 46 21 46 46 (English)
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Plus d'informations : https://www.sosamitie.com
Tchat du lundi au dimanche de 13h à
3h du matin.Service gratuit d’écoute par
messagerie électronique.
Fil Santé Jeunes
Service d’écoute anonyme et gratuit pour les 1225 sur les thèmes de la santé, de la sexualité, de
l’amour, du mal être, etc.
Permanence d’écoute téléphonique tous les jours de
9h00 à 23h00.
Tél. 0 800 235 236
Tchat individuel ouvert tous les jours de 9h00 à
22h00.
Plus d'informations : https://www.
filsantejeunes.com
Suicide Écoute
Écoute anonyme des personnes confrontées au
suicide.
Permanence d’écoute téléphonique 24h/24 et 7j/7.
Tél. 01 45 39 40 00
Plus d'informations : https://suicideecoute.
pads.fr
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SOS Suicide Phénix
Accueil et écoute anonyme de toute personne
confrontée à la problématique du suicide.
Permanence d’écoute téléphonique de 13h00 à
23h00.
Tél. 01 40 44 46 45
Permanence d’écoute par messagerie sur le site de
l’association.
Plus d'informations : https://sos-suicidephenix.org
Phare Enfants-Parents
Espace d’accueil et d’écoute contre le mal-être et la
prévention du suicide des jeunes s’adressant aux
parents et eux jeunes.
Permanence d’écoute téléphonique du lundi au
vendredi de 10h00 à 17h00.
Tél. 01 43 46 00 62
Permanence d’écoute par messagerie sur le site de
l’association.
Plus d'informations : https://phare.pads.fr
#DitesJeSuisLa
Plateforme pour les proches de personnes en crise
suicidaire.
Plus d'informations : https://www.
ditesjesuisla.fr
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Depuis les États-Unis
Géolocalisation des services de traitement de la
santé comportementale
La Substance Abuse and Mental Health Services
Administration met à disposition cette ressource
en ligne afin de localiser les centres et hôpitaux
psychiatriques. Pour trouver un
établissement dans votre État, consultez
le site suivant : https://findtreatment.
samhsa.gov. Pour obtenir des ressources
complémentaires, veuillez consulter le site
suivant : www.nimh.nih.gov/findhelp

Questions à poser à votre médecin
Poser des questions et fournir des informations à
votre médecin ou à votre professionnel de santé
permet de s’assurer que vous recevez le traitement
adéquat. Parler à votre médecin permet également
d’instaurer un climat de confiance et d’améliorer
les résultats obtenus, la qualité des soins prodigués,
votre sécurité et votre degré de satisfaction. Pour
obtenir des conseils, veuillez consulter le site web
de l’Agency for Healthcare Research and
Quality à l’adresse suivante : www.ahrq.
gov/patients-consumers
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Autres resources sur les traumatismes
Centers for Disease Control and Prevention
Caring for Children in a Disaster
Site web : www.cdc.gov/childrenindisasters
Disaster Assistance Improvement Program
Site web : www.disasterassistance.gov
Federal Emergency Management Agency
Site web : www.fema.gov
National Child Traumatic Stress Network
Site web : www.nctsn.org
Ready – A national public service campaign
Site web : www.ready.gov/kids
Substance Abuse and Mental Health Services
Administration Disaster Preparedness, Response,
and Recover
Site web : www.samhsa.gov/disaster-preparedness
Uniformed Services University
Center for the Study of Traumatic Stress
Site web : www.cstsonline.org
U.S. Department of Justice Office for Victims
of Crime Help for Crime Victims
Site web : www.ovc.gov/help/index.html
U.S. Department of Veterans Affairs
National Center for PTSD (Post-Traumatic
Stress Disorder)
Site web : www.ptsd.va.gov
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Як допомогти дітям
та підліткам подолати труднощі при
катастрофах, а також в травматичних
ситуаціях

Щороку діти та підлітки зазнають катастроф
та переживають різні травматичні події.
Батьки, рятувальники та оточуюче
суспільство можуть допомогти дітям
відновитися та опритомніти після
пережитого.
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Що являє собою травма?
Коли людина думає про поняття травми, вона дуже
часто фокусується на тілесних ушкодженнях. Однак,
людина також може бути травмована психологічно,
після того, як сама стала свідком травматичних подій.
Травма може бути викликана природними
катаклізмами, такими як урагани, землетруси та
повені. Вона також може бути спричинена актами
насильства – такими як террористичні акти, або
массові розстріли, а також автомобільними або
іншими видами аварій.
Реакції на травму можуть бути миттєвими або
уповільненими. Швидкість реагування може залежати
від ступеня небезпеки і може включати різноманітну
поведінку та реакцію, яка періодично нав’язана
людською культурою.
Фактори, які роблять людей більш чутливими до травм
включають:
•С
 итуацію, коли людина є безпосереднім учасником
травми, особливо стала її жертвою.
•С
 ильний або тривалий вплив події.
•Н
 аявність в житті особистих попередніх травм.
•Н
 аявність у когось із членів сім’ї або особистих
ментальних порушень або серйозних поведінкових
проблем.
•О
 бмеження соціальної підтримки, відсутність
допомоги з боку сім’ї та друзів.
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•Н
 аявність якогось стресового фактору, такого як
наприклад переїзд в новий будинок або нову школу.

Загальні реакції дітей на травму
Діти, віком до п’яти років можуть:
• Горнутися до батьків або опікунів.
• Плакати та бути сумними з очами повними сліз.
• Влаштовувати істерики і бути роздратованими.
•Ж
 алітися на фізичні проблеми, такі як біль у животі
або головний біль.
•Р
 аптово повернутися до такої поведінки як
нетримання сечі та смоктання пальця.
•П
 роявляти більші та посилені страхи (як наприклад
страх темряви, монстрів, страх залишатися
насамоті).
•В
 ключати аспекти травматичної ситуації в свою
уявну гру.
Діти від 6 до 11 років можуть:
•М
 ати проблеми у школі.
•С
 амоізолюватися від сім’ї та друзів.
•С
 траждати від нічних кошмарів, відмовлятися йти
спати, або мати проблеми зі сном.
•С
 тавати дратівливими, незадоволеними,
розгніваними.
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•В
 трачати концентрацію.
•С
 каржитися на фізичні проблеми, такі як біль у
животі або головний біль.
•П
 роявляти необґрунтовані страхи.
•В
 трачати інтерес до розваг.
Підлітки віком від 12 до 17 років можуть:
•С
 траждати віж кошмарів або мати інші проблеми зі
сном.
•У
 никати спогадів про подію, що сталась.
•В
 живати або зловживати наркотиками, алкоголем
або тютюном.
•Б
 ути розгніваними, нечемними або мати
деструктивну поведінку.
•С
 каржитися на фізичні проблеми, такі як біль у
животі або головний біль.
•С
 тавати ізольованим від друзів та сім’ї.
•П
 роявляти злість або образу.
•В
 трачати інтерес до розваг.
Окрім вище сказаного, діти та підлітки можуть себе
почувати винними в тому, що не змогли запобігти
травмі або смерті. В їхній голові також можуть
виникати думки про помсту.
Більшість таких проявів є нормальними і очікуваними
реакціями, які для багатьох людей зменшуються з
часом. Якщо такі реакції тривають більше місяця,
потрібно звернутися до спеціаліста з психічного
здоров’я.
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Як діяти в випадку, коли ви або хтось із
ваших знайомих знаходитесь в складній
ситуації і потребуєте негайної допомоги
Деякі із симптомів потребують негайної невідкладної
допомоги. Якщо ви або хтось із ваших знайомих
задумуєтесь про те, щоб завдати собі шкоди
або вчинити самогубство, негайно зверніться за
допомогою:

Із Франції
• Сконтактуйте вашого сімейного лікаря.
•У
 разі виникнення ризику самогубства,
зателефонувати SAMU - Service d'Aide Medicale
Urgente – Служба Невідкладної Медичної Допомоги
(15) або за телефоном 112 (номер дійсний в Європі).
•З
 ателефонуйте за номером 3114, національний
номер телефону для запобігання самогубствам.
Медичний працівник (медсестра чи психолог),
котрий пройшов спеціальний курс навчання для
запобігання самогубствам, зможе вас вислухати,
а також надати допомогу відповідно до ваших
особистих потреб, а також до потреб ваших
близьких. Телефонна лінія працює цілодобово,
7 днів на тиждень. Дзвінок безкоштовний та
конфіденційний.
• 1 14 – це номер екстерної допомоги для людей, котрі
мають проблеми зі слухом та мовою. Завдяки цьому
єдиному, національному, безкоштовному номеру,
доступному по СМС або факсу, цілодобово, 7 днів
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на тиждень, можна зв’язатися з SAMU - Service
d'Aide Medicale Urgente – Служба Невідкладної
Медичної Допомоги (15), Поліцією- Жандармерією
(17), Пожежниками (18). Сконтактувати номер
114 дуже просто: потрібно тільки набрати «114»
в телефоні у вкладці СМС/повідомлення, а також
додати текст вашого екстренного повідомлення.
Оператори служби 114 відреагують на ваше
повідомлення, а також сконтактують служби
невідкладної допомоги (15-17-18), що знаходяться
поблизу місця знаходження людини.
•З
 в’яжіться з соціальними мережами, якщо ви раптом
побачили контент, який вас стурбував або наберіть
15 в разі надзвичайної ситуації.
Сприймайте серйозно будь-які повідомлення
стосовно самогубства або бажання померти – навіть
в тих випадках коли вони були сказані дітьми або
підлітками. Навіть якщо ви не вірите в те, що член
вашої сім’ї не наважиться на самогубством, ця людина
знаходиться в біді, і вона може скористатися вашою
допомогою в пошуку лікування.
Для отримання додаткової інформації про запобігання
самогубствам відвідайте наступне
посилання: https://solidarites-sante.gouv.
fr/prevention-en-sante/sante-mentale/laprevention-du-suicide/article/que-faire-et-aqui-s-adresser-face-a-une-crise-suicidaire

УКРАЇНСЬКА
ВЕРСІЯ
INTRODUCTION

112 – номер екстренної допомоги в Європі
Якщо ви стали свідком або жертвою інциденту,
котрий потребує невідкладної допомоги в країні
Європейського Союзу за межами Франції, вам
потрібно зателефонувати на номер 112 (номер
невідкладної допомоги в Європі). Доносимо
до вашого відома, що номер 15 з закордону не
працює. 112 – “Європейський номер невідкладної
допомоги”, надасть вам зв’язок з місцевими службами
невідкладної допомоги, цілодобово, 7 днів на тиждень.
Даний номер невідкладної допомоги доступний
безкоштовно для всього Європейського Союзу з будьякого телефону – стаціонарного або мобільного, а
також з телефонної будки, та використовується для
повідомлення про ситуації, що вимагають негайного
втручання SAMU - Service d'Aide Medicale Urgente –
Служби Невідкладної Медичної Допомоги, Поліції (у
випадку правопорушень), або Пожежників (у випадку
небезпеки або нещасного випадку).

Із Сполучених Штатів Америки
•З
 ателефонуйте своєму лікарю.
•З
 ателефонуйте за номером 911 щоб отримати
швидку невідкладну допомогу або зверніться до
найближчого відділення невідкладної медичної
допомоги.
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•З
 ателефонуйте на цілодобову безкоштовну гарячу
лінію по запобіганню самогубства National Suicide
Prevention Lifeline, за номером 800-273-TALK
(8255).
•Г
 лухі та люди з проблемами зі слухом можуть
контактувати Lifeline через TTY за номером
800-799-4889. Ви можете звернутись
в Lifeline цілодобово, 7 днів на
тиждень за посиланням: https://
suicidepreventionlifeline.org
•З
 в’яжіться напряму з відділами
соціальних мереж, якщо це зв’язане з оновленням
соціальної мережі людини або зателефонуйте за
номером 911 у разі надзвичайної ситуації. Щоб
отримати більш детальну інформації стосовно
того як саме контактувати відділи соціальних
мереж, відвідайте лінію допомоги
по запобіганню самогубству Suicide
Prevention Lifeline за посиланням https://
suicidepreventionlifeline.org/help-someoneelse
Сприймайте серйозно будь-які повідомлення
стосовно самогубства або бажання померти – навіть
в тих випадках коли вони були сказані дітьми або
підлітками. Навіть якщо ви не вірите в те, що член
вашої сім’ї чи друг може спробувати покінчити життя
самогубством, ця людина знаходиться в біді, і вона
може скористатися вашою допомогою в пошуку

УКРАЇНСЬКА
ВЕРСІЯ
INTRODUCTION

лікування. Для більш детальної інформації
стосовно того як запобігти самогубству,
відвідайте посилання www.nimh.nih.gov
(пошукове слово: запобігання самогубству –
англ. suicide prevention).
Гаряча лінія у разі катастрофи
Лінія допомоги при зловживанні психоактивними
речовинами та психологічна підтримка при
катастрофах надає консультації у кризових
ситуаціях (24 години на добу, 365 днів на рік) для
тих, хто переживає емоційний стрес через природні
або спричинені людиною катастрофи. Послуги
лінії надаються більш ніж 100 мовами світу та є
конфіденційною інформацією. Щоб зв’язатися з
гарячою лінією:
•З
 ателефонуйте або напишіть повідомлення на номер
800-985-5990.
•Л
 юди, котрі володіють іспанською, можуть
зателефонувати за номером 800-985-5990 і
натиснути 2 для цілодобової двомовної підтримки.
•Г
 лухі та ті, що мають проблеми зі слухом можуть
зв’язатися з гарячою лінією через TTY за номером
800-846-8517.
•В
 ідвідайте посилання: https://
disasterdistress.samhsa.gov
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Допомога в перші дні та тижні
Після катастрофи чи іншої травматичної події, є
ряд певних кроків, які люди можуть виконати для
того щоб допомогти дорослим швидше оговтатися
від пережитого,і допомогти їм краще турбуватися
про своїх дітей та підлітків. Ці кроки включають
в себе: створення безпечних умов, підтримання
спокою, доброзичливість та єднання з іншими. Дуже
важливо бути уважними до людей, котрі знаходяться
в стресовому стані, а також поважати їхні власні
рішення.
Якщо у вас є можливість допомагайте людям
наступним чином:
•Н
 адайте їжу.
•З
 найдіть безпечне місце для проживання.
•В
 ідведіть до лікаря або медсестри.
•З
 в’яжіться з коханими або друзями.
•З
 найдіть інформацію стосовно того, де можна
отримати допомогу.
Ні в якому разі не можна:
•З
 мушувати людей розповідати свої історії.
•В
 ияснювати особисті дані.
•К
 азати фрази типу: “все буде добре” або “у всякому
випадку ти живий.”
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•К
 азати що на вашу думку люди мають відчувати або
як вони мали поводитись.
•З
 винувачувати людей в тому, що вони страждали,
тому що вони на це заслужили.
•Н
 егативно ставитися до наявної допомоги.
•Д
 авати обіцянки, котрі ви не можете виконати,
оскільки “вам вже скоро пора йти додому.”

Що можуть зробити батьки щоб
допомогти дітям та підліткам?
Після травматичної події, батьки та члени сім’ї мають
визначити та виказати свої власні почуття – це може
дозволити їм допомогти іншим. Поясніть дітям що
сталося і повідомте їм, що:
• Ви їх любите.
• Подія, яка сталась, це не є їхня провина.
• Ви зробите все можливе, щоб про них піклуватися.
•Ц
 е є абсолютно нормальним, якщо дитина
почувається засмученою.
Зробіть наступне:
•Д
 озвольте дітям бути сумними або плакати.
•Д
 озвольте дітям обговорити, написати чи
намалювати картинку того, що сталося і своїх
почуттів.
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•О
 бмежте перегляд постійних новин стосовно
трагічних подій. Маленькі діти можуть не розуміти,
що новини висвітлюють одну подію, а не безліч
подібних подій.
•П
 риділяйте максимальну додаткову увагу дітям,
які мають проблеми зі сном. Дозвольте їм спати
при світлі або дайте їм спати у вашій кімнаті (на
короткий проміжок часу).
•Н
 амагайтесь зберігати звичайний розпорядок дня
(або створити новий розпорядок), такий як почитати
книгу на ніч, повечеряти разом або пограти в ігри.
•Я
 кщо є можливість, допоможіть дітям контролювати
деякі ситуації, дозволяючи їм самостійно приймати
рішення, такі як обирати що їсти та що вдягнути.
•З
 верніться до спеціаліста у випадку, якщо після
місяця спокійної обстановки, дитина не повернулася
до свого звичайного способу життя.
•Н
 еобхідно обов’язково проконсультуватися з
медичним працівником у разі виникнення наступних
поведінкових або емоційних ситуацій, особливо
якщо ці симптоми продовжуються більше декількох
тижнів:
- Спогади (спогади, в яких мозок знову і знову
переживає подію, що сталася).
- Прискорене серцебиття і пітливість.
- Дитина перелякана, усього боїться.
- Є емоційно заціпенілою.
- Буває дуже сумною або перебуває в депресіі.
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Ні в якому разі не можна:
•О
 чікувати від дітей, що вони будуть сміливими або
стійкими.
•З
 мушувати дітей обговорювати подію, до того як
вони ще не готові.
•О
 бражатися у випадку якщо діти демонструють
сильні емоції.
•Д
 ратуватися, якщо дитина починає мочитися у
ліжко, поводитися більш активно або смоктати
великий палець.
Реакція дітей на травму сильно залежить від реакції
дорослих на травму. Батьки можуть допомогти дітям
надаючи їм максимальну підтримку, залишаючися
якомога спокійнішими, і зменшуючи інші фактори,
котрі викликають стрес, такі як:
•Ч
 асті переїзди або зміна місця проживання.
•Д
 овготривале перебування далеко від сім’ї або
друзів.
•Т
 иск на дитину, щоб вона добре вчилася в школі.
•С
 уперечки всередині сім’ї.
Під час періоду відновлення пам’ятайте:
•В
 ідновлення потребує часу.
•Н
 е ігронуйте сильні реакції.
•У
 важно ставтеся до раптових змін у поведінці,
розмовах, мовленні або сильних емоціях.
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Що можуть зробити рятувальники щоб
допомогти?
Під час, а також після травматичного шоку,
рятувальники можуть допомогти наступним чином:
• Ідентифікувати дітей, підлітків, а також сім’ї, котрі
потребують термінової невідкладної медичної або
психологічної допомоги.
•З
 алишатися та допомогати заспокоювати дітей
та підлітків, що знаходяться у гострому дистресі.
Ознаками гострого дистресу є тремтіння, незв’язна
мова, неспромога розмовляти, нестійка поведінка.
•З
 ахищати дітей та підлітків від фізичної небезпеки,
впливу додаткових травматичних образів і звуків,
а також від глядацької публіки та засобів масової
інформації.
•О
 бережно але рішуче відводити дітей і підлітків
якомога далі від місця події.
•П
 оєднувати і зберігати дітей та підлітків з їхніми
родинами та друзями.
Рятувальники можуть також знизити страх і
занепокоєння людей, що вижили, спілкуючись з
ними зі співчуттям. Під час розмови з людьми, що
постраждали, рятувальники повинні:
•Ч
 ітко ідентифікувати себе, а також свою роль в
реагуванні на катастрофу.
•Р
 озмовляти спокійно, повільно та зі співчуттям.
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•Б
 ути правдивими, уникати відповідей на питання,
в яких вони не є компетентними, а також уникати
спекуляцій.
•О
 чікувати сильні емоції та поведінку і в разі
виникнення, бути терплячими до них.

Що можуть зробити члени суспільства
після травматичної події?
Після травматичної події, члени суспільства мають
приєднатися та проявити свої власні почуття оскільки
це може дозволити їм більш ефективно допомогти
іншим.
Члени суспільства можуть допомогти дітям та
підліткам наступним чином:
•З
 апропонувати свої будинки та установи як місце
прихистку, таким чином сприяючи підтримці.
•Д
 опомогти сім’ям знайти спеціаліста з психічних
розладів, котрий може надати консультацію дітям.
•Д
 опомогати дітям розвивати навики подолання
труднощів, навики вирішення проблем, а також
способи боротьби зі страхом.
•П
 роводити батьківські збори, під час яких
обговорювати подію, що сталася, реакції їхніх
дітей, а також варіанти яким чином батьки можуть
допомогти своїм дітям.
•Б
 ути чуйним до різних викликаних культурою
відповідей на травму та стрес.
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Яким чином знайти допомогу
Франція
Для людей, котрі прибули з України
Людям, переміщеним з України, надається
інформативний буклет. Основна мета цієї
брошури полягає в наданні наступної необхідної
інформації для їхнього перебування на території
Франції, такої як:
• Подача заяви на тимчасовий захист на
території Франції;
• Ваші права / Де можна отримати ту чи іншу
інформацію;
• Застереження;
• Корисні посилання / Контакти.
https://www.interieur.gouv.
fr/sites/minint/files/medias/
documents/2022-03/Ukraine_24P_A5_
FR-Ukraine_BAT-web.pdf

Для професіоналів, котрі контактують з людьми,
які потрапили в складне становище
3114 - національний номер телефону для запобігання
самогубствам, також призначений для професіоналів
і надає спеціалізовані поради та ресурси для
належного догляду людей.

УКРАЇНСЬКА
ВЕРСІЯ
INTRODUCTION

Для більш детальної інформації відвідайте
розділ “Для спеціалістів” на сайті
www.3114.fr
Веб-сайт Вищого Органу з Охорони Здоров’я Site de
la Haute autorité de santé (HAS)
Криза самогубства: розпізнавання та управління.
Більш детальна інформація за посиланням:
https://www.has-sante.fr/jcms/c_271964/fr/
la-crise-suicidaire-reconnaitre-et-prendre-encharge
Для людей, які втратили когось через самогубство
Для того, щоб подолати це горе, вам потрібна
підтримка. Професійну допомогу можна отримати
за номером 3114 цілодобово, 7 днів на тиждень.
Люди, котрі пройшли спеціальну підготовку,
можуть запропонувати вам різноманітні варіанти
допомоги, для того, щоб вам не довелося долати це
випробування самостійно.
Більш детальна інформація за посиланням:
www.3114.fr
Окрім професійної допомоги, існують також
ресурси дистанційної допомоги:
SOS Дружба - SOS Amitié
Безкоштовна, анонімна та конфіденційна лінія
довіри для тих, хто на даний момент свого життя
переживає важкий період.
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Цілодобова гаряча лінія.
Телефон: 09 72 39 40 50
Телефон: 01 46 21 46 46 (Англомовний)
Більш детальна інформація за посиланням:
https://www.sos-amitie.com
Онлайн -чат з понеділка до неділі з 13-00
до 3-00 години. Безкоштовний сервіс для надсилання
електронних повідомлень.
Організація Здоров’я Молоді - Fil Santé Jeunes
Анонімна і безкоштовна лінія довіри для людей 1225 років на теми здоров’я, сексуальності, кохання,
поганого самопочуття і т.ін.
Режим роботи гарячої лінії – щодня з 9-00 до 23-00.
Телефон: 0 800 235 236
Інливідуальний онлайн-чат доступний щодня з 9-00 до
22-00.
Більш детальна інформація за посиланням:
https://www.filsantejeunes.com
Лінія довіри з Самогубства - Suicide Écoute
Лінія довіри для людей, котрі зіштовхнулись з
самогубством.
Цілодобова гаряча лінія.
Телефон: 01 45 39 40 00
Більш детальна інформація за посиланням:
https://suicideecoute.pads.fr
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СОС Фенікс – Самогубець - SOS Suicide Phénix
Анонімна лінія довіри для всіх, хто зіштовхується з
проблемою самогубства.
Режим роботи гарячої лінії з 13-00 до 23-00.
Телефон: 01 40 44 46 45
Лінія довіри для повідомлень є на сайті
асоціації.
Більш детальна інформація за посиланням:
https://sos-suicide-phenix.org
Маяк Діти-Батьки - Phare Enfants-Parents
Гаряча лінія для подолання поганого самопочуття та
профілактики самогубств у молоді, орієнтована на
батьків та підлітків.
Режим роботи гарячої лінії з понеділка по п’ятницю з
10-00 до 17-00 години.
Телефон: 01 43 46 00 62
Лінія довіри для повідомлень є на сайті
асоціації.
Більш детальна інформація за посиланням:
https://phare.pads.fr
#СкажиЯТут - #DitesJeSuisLa
Платформа для родичів людей, котрі
знаходяться у суїцидальній кризі.
Більш детальна інформація за посиланням:
https://www.ditesjesuisla.fr
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В Сполучених Штатах
Пошук послуг для лікування поведінки
Адміністрація з питань зловживання психоактивними
речовинами та послугами з питань психічного
здоров’я надає цей онлайн-ресурс для пошуку установ
та програм для лікування психічних
розладів. Знайдіть лікувальну установу
в вашому штаті за посиланням: https://
findtreatment.samhsa.gov
За додатковою інформацією відвідайте вебсайт: www.nimh.nih.gov/findhelp

Питання до вашого лікаря
Ставлячи питання та надаючи інформацію вашому
лікарю або медичним працівникам, ви можете
суттєво покращити ваш стан. Відверта розмова з
лікарем зміцнює довіру, і призводить до покращення
результатів, якості лікування, почуття безпеки
та задоволення. Відвідайте веб-сайт Агенства
Дослідження та Якості Охорони Здоров’я
з порадами за посиланням: www.ahrq.gov/
patients-consumers

Джерела та посилання по темі “Травма”
Центри Контролю та Профілактики
Захворювань які підтримують дітей, що
потерпіли від катастрофи
Веб-сайт: www.cdc.gov/childrenindisasters
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Веб-сайт Програми Надання Допомоги При
Катастрофах: www.disasterassistance.gov
Веб-сайт Федерального Агенства з Надзвичайних
Ситуацій: www.fema.gov
Веб-сайт Національної Мережі Дитячого
Травматичного Стресу: www.nctsn.org
Ready – Веб-сайт Національної Державної
Кампанії: www.ready.gov/kids
Управління з Питань Зловживання
Психоактивними Печовинами та Психічного Здоров'я,
Готовності до Катастроф, Реагування та Відновлення
Веб-сайт: www.samhsa.gov/disaster-preparedness
Університет Військової Служби
Веб-сайт Центру Дослідження Травматичного
Стресу: www.cstsonline.org
Управління у Справах Жертв Злочинів Міністерства
Юстиції США Допомога Жертвам Злочинів
Веб-сайт: www.ovc.gov/help/index.html
Департамент США у Справах Ветеранів
Веб-сайт Національного Центру з
Посттравматичного Стресового Розладу (ПТСР):
www.ptsd.va.gov

49

English

Helping Children

and Adolescents Cope With Disasters and
Other Traumatic Events

Each year, children and adolescents experience
disasters and other traumatic events. Parents,
rescue workers, and members of the larger
community can help children start the process
of recovery and overcome these experiences.
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What is a trauma?
When people think of trauma, they often focus
on physical injuries. However, people also can
experience psychological trauma after witnessing or
experiencing distressing events.
Trauma can be caused by natural disasters such
as hurricanes, earthquakes, and floods. It also can
be caused by acts of violence — such as terrorist
attacks and mass shootings — as well as motor
vehicle and other accidents.
Reactions to trauma can be immediate or delayed.
Responses may differ in severity and can include a
wide range of behaviors and responses, sometimes
influenced by culture.
Factors that may make people more sensitive to
trauma include:
•H
 aving direct involvement in the trauma,
especially as a victim.
• Having severe or prolonged exposure to the event.
• Having a personal history of prior trauma.
•H
 aving a family or personal history of mental
illness or severe behavioral problems.
•H
 aving limited social support or a lack of caring
family and friends.
•H
 aving ongoing life stressors such as moving to a
new home or new school.
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Common responses to trauma among children
Children age five and younger may:
•C
 ling to parents or caregivers.
•C
 ry and be tearful.
•H
 ave tantrums and be irritable.
•C
 omplain of physical problems such as
stomachaches or headaches.
•S
 uddenly return to behaviors such as bed-wetting
and thumb-sucking.
•S
 how increased fearfulness (for example, of the
dark, monsters, or being alone).
• I ncorporate aspects of the traumatic event into
imaginary play.
Children age six to 11 may:
•H
 ave problems in school.
• I solate themselves from family and friends.
•H
 ave nightmares, refuse to go to bed, or
experience other sleep problems.
•B
 ecome irritable, angry, or disruptive.
•B
 e unable to concentrate.
•C
 omplain of physical problems such as
stomachaches and headaches.
•D
 evelop unfounded fears.
•L
 ose interest in fun activities.
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Adolescents age 12 to 17 may:
•H
 ave nightmares or other sleep problems.
•A
 void reminders of the event.
•U
 se or abuse drugs, alcohol, or tobacco.
•B
 e disruptive or disrespectful or behave
destructively.
•C
 omplain of physical problems such as
stomachaches and headaches.
•B
 ecome isolated from friends and family.
•B
 e angry or resentful.
•L
 ose interest in fun activities.
In addition, children and adolescents may feel guilty
for not preventing injury or deaths. They also may
have thoughts of revenge.
Many of these are normal and expected early
responses, which for most people will lessen with
time. If they last for more than a month, contact a
licensed mental health professional.

If you or Someone you know is in crisis and
needs immediate help
Some symptoms require immediate emergency care.
If you or someone you know is thinking about
harming themselves or attempting suicide, seek
help right away:
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From France
•C
 ontact your physician.
• I n the event of imminent suicide risk, call the
SAMU (15) or 112 (European number).
•C
 all 3114, the national suicide prevention number.
A care professional (nurse or psychologist),
specifically trained in suicide prevention, will
listen to you in order to assess your situation
and offer you resources adapted to your needs
or those of your loved ones. The line is open 24
hours a day, 7 days a week. The call is free and
confidential.
•1
 14 is an emergency number for people with
hearing or speaking difficulties. Thanks to this
single, national, free number, accessible by text
message or fax, 24/24, 7/7, it is possible to
contact the SAMU (15), the Police-Gendarmerie
(17), the Firefighters (18). Contacting 114 is
very simple: just dial “114” in the SMS/messages
function of the telephone together with your
emergency message. Agents from 114 will
respond and contact the appropriate emergency
services (15-17-18) closest to the person's
location.
•C
 ontact social networks if you view content that
worries you or dial 15 in case of an emergency.
Take seriously any comment about suicide or
anyone who expresses a wish to die, even if it
comes from a child or teenager. Even if you are
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convinced that your loved one will not commit this
act, this person is in a situation of distress, and you
can help her/him find a solution.
For more information on suicide prevention, please
visit the following site: https://solidaritessante.gouv.fr/prevention-en-sante/santementale/la-prevention-du-suicide/article/
que-faire-et-a-qui-s-adresser-face-a-unecrise-suicidaire

112: the European emergency number
If you witness or are the victim of an incident
requiring emergency response in a European Union
country outside France, you will need to dial 112
(emergency number in Europe). You cannot call
15 from abroad. 112, the “European emergency
number”, takes over to put you in touch with the
local emergency services 24 hours a day, 7 days a
week.
Accessible free of charge throughout the European
Union from a landline, mobile phone or from a
telephone box, this emergency number is used
to report a situation requiring the immediate
intervention of the SAMU (medical emergency), the
police (offence) or the firefighters (peril, accident).
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From the United States
•C
 all your doctor.
•C
 all 911 for emergency services or go to the
nearest emergency room.
•C
 all the National Suicide Prevention Lifeline, a 24hour toll-free hotline, at 800-273-TALK (8255). The
deaf and hard of hearing can contact the Lifeline
via
•T
 TY at 800-799-4889. The Lifeline
is available 24 hours a day,
seven days a week at https://
suicidepreventionlifeline.org
•C
 ontact social media outlets directly
if you are concerned about a person’s social
media updates or dial 911 in an emergency.
For more information about how to contact
social media outlets, visit the Suicide
Prevention Lifeline at https://
suicidepreventionlifeline.org/helpsomeone-else
Take any comments about suicide or
wishing to die seriously – even those said by
children and adolescents. Even if you do not believe
your family member or friend will attempt suicide,
the person is in distress and can benefit from
your help in finding treatment. For more
information about suicide prevention, visit
www.nimh.nih.gov (search word: suicide
prevention).
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Disaster Distress Helpline
The Substance Abuse and Mental Health Services
Administration’s Disaster Distress Helpline provides
crisis counseling (24 hours a day, 365 days a year)
for those experiencing emotional distress due to
natural or human-made disasters. This service
is provided in more than 100 languages and is
confidential. To contact the helpline:
• Call or text 800-985-5990.
•S
 panish speakers can call 800-985-5990 and press
2 for 24/7 bilingual support.
•T
 he deaf and hard of hearing can contact the
Helpline via TTY at 800-846-8517.
• Visit https://disasterdistress.samhsa.gov

Help in the first days and weeks
After a disaster or other traumatic event, there
are steps people can take to help adult trauma
survivors cope, making it easier for them to provide
better care for children and adolescents. These
include creating safe conditions, remaining calm,
being friendly, and connecting with others. Being
sensitive to people under stress and respecting their
decisions is important.
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When possible, help people:
• Get food.
• Find a safe place to live.
• Get help from a doctor or nurse.
• Connect with loved ones or friends.
• Find information on where to get help.
Don’t:
• Force people to tell their stories.
• Probe for personal details.
•S
 ay things like “everything will be OK” or “at least
you survived.”
•S
 ay what you think people should feel or how
people should have acted.
• Say people suffered because they deserved it.
• Be negative about available help.
•M
 ake promises that you can’t keep, such as “you
will go home soon.”

What can parents do to help children and
adolescents?
After a traumatic event, parents and family members
should identify and address their own feelings
— this can allow them to help others. Explain to
children what happened and let them know that:
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•Y
 ou love them.
•T
 he event was not their fault.
•Y
 ou will do your best to take care of them.
• I t’s okay for them to feel upset.
Do:
•A
 llow children to be sad or cry.
•L
 et children talk, write, or draw pictures about the
event and their feelings.
•L
 imit viewing of repetitive news reports about
traumatic events. Young children may not
understand that news coverage is about one event
and not multiple similar events.
•G
 ive extra attention to children who have trouble
sleeping. Let them sleep with a light on or let
them sleep in your room (for a short time).
•T
 ry to keep your usual routines (or create new
routines), such as reading bedtime stories, eating
dinner together, or playing games.
•H
 elp children feel in control when possible by
letting them make decisions for themselves, such
as choosing meals or picking out clothes.
•C
 ontact a health professional if, after a month
in a safe environment, children are not able to
perform their usual routines.
•C
 ontact a health care provider if new behavioral
or emotional problems develop, particularly if
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these symptoms occur for more than a few weeks:
- Flashbacks (flashbacks are the mind reliving
the event).
- A racing heart and sweating.
- Being easily startled.
- Being emotionally numb.
- Being very sad or depressed.
Don’t:
•E
 xpect children to be brave or tough.
•M
 ake children discuss the event before they are
ready.
•G
 et angry if children show strong emotions.
•G
 et upset if they begin bed-wetting, acting out, or
thumb-sucking.
Children’s reactions to trauma are strongly
influenced by adults’ responses to trauma. Parents
can help children by being supportive, by remaining
as calm as possible, and by reducing other stressors,
such as:
•F
 requent moves or changes in place of residence
•L
 ong periods away from family and friends
•P
 ressures to perform well in school
•F
 ighting within the family
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When monitoring healing, remember:
•H
 ealing takes time.
•D
 o not ignore severe reactions.
•P
 ay attention to sudden changes in behaviors,
speech, language use, or strong emotions.

What can rescue workers do to help?
During and after a traumatic experience, rescue
workers can help by:
• I dentifying children, adolescents, and families in
need of urgent and immediate medical or mental
health services.
•S
 taying with and helping to calm children and
adolescents in acute distress. Signs of acute
distress include trembling, rambling, becoming
mute, or exhibiting erratic behavior.
•P
 rotecting children and adolescents from physical
danger, exposure to additional traumatic sights
and sounds, and onlookers and the media.
•K
 indly but firmly directing children and
adolescents away from the event site.
•C
 onnecting — and keeping — children and
adolescents with family and friends.
Rescue workers can reduce survivors’ fear and
anxiety by using compassionate communication.
When communicating with survivors, rescue
workers should:

ENGLISH
INTRODUCTION
VERSION

•C
 learly identify themselves and their role in
disaster response.
•C
 ommunicate calmly, slowly, and with empathy.
•B
 e factual, avoid answering questions outside
their area of expertise, and avoid speculation.
•A
 cknowledge and be tolerant of strong emotions
and behaviors.

What can community members do after
traumatic event?
After a traumatic event, community members should
identify and address their own feelings as this may
allow them to help others more effectively.
Community members can help children and
adolescents by:
•O
 ffering their buildings and institutions as
gathering places to promote support.
•H
 elping families identify mental health
professionals who can counsel children.
•H
 elping children develop coping skills, problemsolving skills, and ways to deal with fear.
•H
 olding parent meetings to discuss the event,
their child’s response, and how parents can help
their child.
•B
 eing sensitive to different cultural responses to
trauma and stress.
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Finding Help
From France
For people arriving from Ukraine
A welcome booklet is available for displaced
persons from Ukraine. The aim of this guide
is to provide essential information for their
stay on French territory:
•	Applying for temporary protection in
France.
• Your rights / Where to get information.
• Prevention messages.
• Useful links / Contacts:
https://www.interieur.gouv.
fr/sites/minint/files/medias/
documents/2022-03/Ukraine_24P_
A5_FR-Ukraine_BAT-web.pdf

For professionals in contact with people in
distress
The 3114, national number for suicide prevention is
also aimed at professionals and provides specialized
advice and resources for appropriate care.
More information: Section “You are a
professional” of the site www.3114.fr
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High Authority for Health (HAS) website
The suicidal crisis: recognition and management.
More information: https://www.has-sante.
fr/jcms/c_271964/fr/la-crise-suicidairereconnaitre-et-prendre-en-charge
For those bereaved by suicide
To get through this grief, you may need support.
Help is available from professionals at 3114 who
you can contact 24 hours a day, 7 days a week.
Specifically trained, they will be able to offer you
local help resources so that you won't have
to face this ordeal alone.
More information: www.3114.fr
In addition to professional help, there are other
remote help resources:
SOS Amitié – SOS Friendship
Benevolent, free, anonymous and confidential
listening service for those who, at some point in their
lives, are going through a difficult period.
24/7 hotline.
Tel. 09 72 39 40 50
Tel. 01 46 21 46 46 (French)
More information: https://www.sos-amitie.
com
Chat Monday to Sunday from 1 p.m. to 3 a.m. Free
listening service by e-mail.

65

66

HELPING
CHILDREN
What Parents,
Rescue Workers, and the Community Can Do
BIEN DORMIR
- Votre- Guide
du Sommeil

Fil Santé Jeunes – Youth Healp Thread
Anonymous and free listening service for
12–25-year-olds on the topics of health, sexuality,
love, unease, etc.
Hotline every day from 9:00 a.m. to 11:00 p.m.
Tel. 0 800 235 236
Individual chat opens every day from 9:00 a.m. to
10:00 p.m.
More information: https://www.
filsantejeunes.com
Suicide Écoute – Listen Suicide
Anonymous listening to people facing suicide.
24/7 hotline.
Tel. 01 45 39 40 00
More information: https://suicideecoute.
pads.fr
SOS Suicide Phénix
Anonymous reception and listening to any person
confronted with the problem of suicide.
Hotline from 1:00 p.m. to 11:00 p.m.
Tel. 01 40 44 46 45
Permanence of listening by messaging on the
association's website.
More information: https://sos-suicidephenix.org
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Phare Enfants-Parents – Children-Parents
Lighthouse
Reception and listening centre for parents and
young people to combat unease and prevent suicide.
Hotline Monday through Friday 10:00 a.m. to 5:00
p.m.
Tel. 01 43 46 00 62
Listening service by message on the
association's website.
More information: https://phare.pads.fr
#DitesJeSuisLa – #SayI'mHere
Platform for relatives of people in suicidal
crisis.
More information: https://www.
ditesjesuisla.fr

From the USA
Behavioral Health Treatment Services Locator
The Substance Abuse and Mental Health Services
Administration provides this online
resource for locating mental health
treatment facilities and programs.
Find a facility in your state at https://
findtreatment.samhsa.gov
For additional resources, visit www.nimh.
nih.gov/findhelp
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Questions to Ask Your Doctor
Asking questions and providing information to your
doctor or health care provider can improve your
care. Talking with your doctor builds trust and leads
to better results, quality, safety, and satisfaction.
Visit the Agency for Healthcare Research
and Quality website for tips at www.ahrq.
gov/patients-consumers

Trauma Resources
Centers for Disease Control and
Prevention Caring for Children in a
Disaster
Website: www.cdc.gov/childrenindisasters
Disaster Assistance Improvement
Program
Website: www.disasterassistance.gov
Federal Emergency Management Agency
Website: www.fema.gov
National Child Traumatic Stress Network
Website: www.nctsn.org
Ready – A national public service
campaign
Website: www.ready.gov/kids
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Substance Abuse and Mental Health
Services Administration Disaster
Preparedness, Response, and Recovery
Website: www.samhsa.gov/disasterpreparedness
Uniformed Services University
Center for the Study of Traumatic Stress
Website: www.cstsonline.org
U.S. Department of Justice Office for
Victims of Crime Help for Crime Victims
Website: www.ovc.gov/help/index.html
U.S. Department of Veterans Affairs
National Center for PTSD (Post-Traumatic
Stress Disorder)
Website: www.ptsd.va.gov
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