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ВСТУП
Антитерористична операція (АТО) на сході Украї"

ни стала серйозним випробуванням на зрілість для дер"

жави та її інститутів і сприяла масовому підйому само"
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Si vis pacem — para bellum,

лат. (Хочеш миру — готуйся до війни)

свідомості та патріотизму серед населення України.

Зважаючи на її тривалість, розмах та поширення на

значну територію, проведення декількох хвиль мобілі"

зації, які не є характерними для АТО, стає зрозумілим,
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що Україна перебуває де"факто у стані війни, а точні"

ше в умовах так званої неоголошеної "гібридної війни".

Про це також свідчить кількість санітарних та безпо"

воротних людських втрат, яких зазнала наша держа"

ва.

В АТО, як відомо, беруть участь військові частини,

з'єднання і підрозділи Збройних Сил (ЗС) України та

інших військових формувань, які за мирного часу ма"

ють різне призначення і виконують абсолютно різні

функції та завдання. До медичного забезпечення

військовослужбовців залучені наявні сили та засоби

медичних служб ЗС України та інших військових фор"

мувань, що беруть участь в АТО, стаціонарні та мобільні

військові заклади охорони здоров'я, які органічно вклю"

чилися до лікувально"евакуаційної системи.

Актуальність проблеми наукового обгрунтування

державного регулювання реабілітації військовослуж"

бовців ЗС України визначається: невідповідністю існу"

ючих її організаційних форм сучасним вимогам у зв'яз"

ку з анексією Криму Російською Федерацією, необхі"

дністю удосконалення медичного забезпечення персо"

налу та ветеранів відомства, наявністю протиріччя між

існуючими вимогами до управління відомчою охоро"

ною здоров'я та перспективними управлінськими мо"

делями єдиного медичного простору України, необхі"

дністю приведення потреб військовослужбовців і ве"

теранів ЗС України щодо медичного забезпечення до

реальних можливостей національної системи охорони

здоров'я; браком резерву висококваліфікованих

військових лікарів"хірургів, лікарів"психологів, реабі"

літологів, військових фельдшерів, операційних медич"

них сестер у зв'язку з ліквідацією військових кафедр

при переважній більшості медичних вишів України,

ліквідацією Вінницького медичного коледжу з підго"

товки помічників військових лікарів, значним скорочен"

ням підготовки операційних медичних сестер запасу;

зниженням інтересу керівництва медичної галузі та

Міністерства оборони України до наукових напрацю"

вань вітчизняних дослідників у галузі військової меди"

цини.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Термін "реабілітація" запозичений із латинської

мови і складається з префікса "re" — відновлення і прик"

метника "habilitas" — сприяти, корисність. Таким чином,

дослівний переклад досліджуваного терміна означає

відновлення корисності для чогось [14].

Даний термін знайшов досить широке використан"

ня в юридичній практиці для позначення факту зняття

звинувачення і повного відновлення у правах за рішен"

ням суду або в адміністративному порядку, а також для

відновлення доброго імені, попередньої репутації. За

даними С.Ф. Усика, в медичній літературі досліджува"

ний термін появився в 1903 р.: першим його використав

Ф. Бус у книзі "Система общего попечительства над

больними". Поширеним стало використання терміна

"реабілітація" після Другої світової війни, коли її дер"

жави"учасниці відчули необхідність проведення заходів

щодо відновлення здоров'я та працездатності великої

кількості інвалідів і учасників війни [15].

 За визначенням Всесвітньої організації охорони

здоров'я (ВООЗ), реабілітація — це комбіноване і ко"

ординоване використання медичних, соціальних і про"

фесійних заходів з метою підготовки і перепідготовки

(перекваліфікації) індивідуума на оптимум працездат"

ності [4, 13].

У системі медичної служби Збройних Сил України

під реабілітацією розуміють сукупність медичних,

військово"професійних, соціально"економічних і педа"

гогічних заходів, спрямованих на відновлення здоров'я,

боєздатності (працездатності), порушених або втраче"

них військовослужбовцем у зв'язку з хворобою або

травмою.

Російський дослідник С.Ф. Усик, посилаючись на

Ю.Л. Шевченка, стверджує, що реабілітація виникла і

розвивалася як реакція"відповідь суспільства на со"

ціально"економічну і моральну шкоду, заподіяну йому

процесами інвалідизації населення. Особливістю до"

сліджуваного процесу є те, що реабілітація — активна

функція суспільства у відношенні до особистості, коли

боротьба йде не тільки проти хвороби, але й за людину

та її місце в суспільстві за активної участі в цьому про"

цесі самого індивідуума [15;, 16].

У контексті досліджуваної проблеми, не можна не

погодитися з думкою російських науковців О.Ф.Крас"

нова та Г.П.Котельникова, які вважають, що реабіліта"

ція повинна передбачати досягнення двох взаємопов'я"

заних цілей: повернення хворих і тих, що потерпіли, до

праці, а також створення оптимальних умов для актив"

ної їх участі у житті суспільства [2; 3].

Як відомо, розрізняють наступні види реабілітації

[17]:

— медичну, засновану на виконанні лікувальних за"

ходів;

— соціальну, яка передбачає розвиток основних на"

вичок щодо самообслуговування;

— професійну (виробничу), яка передбачає підго"

товку хворих і постраждалих до трудової діяльності.

У доповнення трьох вказаних вище видів реабілі"

тації, О.Ф. Краснов із співавторами виділяють ще фізич"

ну і психологічну рабілітацію, які відновлюють "тіло і

душу" [15; 16]. Останній вид, як буде вказано нижче,

сьогодні потребує особливої уваги.

Результати огляду літературних джерел дають ав"

торам підстави стверджувати, що провідна роль в реа"

білітації в цілому належить медичній та психологічній

реабілітації.

Ми поділяємо думку російського дослідника

С.Ф. Усика про те, що враховуючи особливості профес"

ійної діяльності військовослужбовців, а також органі"

зацію медичної служби Збройних Сил, тлумачення по"

няття "медична реабілітація" у військовій медицині має

свою специфіку [15].

Грунтуючись на результатах аналізу літературних

джерел російських авторів [13; 16; 17], а також врахо"

вуючи останні розвідки із досліджуваної проблеми

українських авторів [5—9 ], пропонуємо ввести в нау"

ковий обіг наступне визначення терміна "медична реа"

білітація": це — диференційована етапна система ліку"

вально"профілактичних заходів, спрямованих на

відновлення функціонального стану організму і здоро"

в'я військовослужбовців до оптимуму працездатності за

допомогою наступного і послідовного використання

підібраного комплексу методів медикаментозного,
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хірургічного, імунологічного, фізіотерапевтичного, пси"

хологічного, фізичного і психофізіологічного впливу на

функціонально або патологічно змінені системи орга"

нізму.

Виділяють три етапи реабілітації: госпітальний, са"

наторний і поліклінічний [4].

На госпітальному етапі реабілітація здійснюється

не автономно, а в тісному зв'язку з лікувальним про"

цесом, доповнюючи і підвищуючи його результа"

тивність. Саме тому розробка методів медичної реаб"

ілітації здійснюється з урахуванням лікування поране"

них і хворих, а проведення реабілітаційних заходів є

складовою частиною всього лікувально"відновлювано"

го процесу [11].

На санаторному етапі здійснюється реабілітація

осіб, які після купування хворого направляються в са"

наторній на будь"якому із проміжків стаціонарного ліку"

вання, і заключну, яка проводиться після завершення

госпітального лікування [10].

На амбулаторно"поліклінічному етапі проводиться

диспансерне спостереження, виконуються заходи із

підтримки працездатності, попередження вторинних і

пізніх ускладнень, здійснюється поступове включення

потерпілих у професійну діяльність. Даний етап, як пра"

вило, завершує реабілітацію [ 12 ].

Аналіз літературних джерел російських дослід"

ників дає підстави стверджувати, що основними прин"

ципами медичної реабілітації у збройних силах Рос"

ійської Федерації (РФ) є такі: максимально ранній

початок відновлювальних заходів; етапність; комп"

лексний і раціональний характер використання реаб"

ілітаційних засобів; індивідуальність з врахуванням

характеру, виду, стадії та локалізації патологічного

процесу; наступність і безперервність заходів; досяг"

нення максимально високого рівня відновлювальних

функцій [4; 13].

Такими, на думку авторів, сьогодні є найуживаніші

терміни, пов'язані з реабілітацією в медицині.

"Війна — це тільки початок, або як допомогти тим,

хто нас захищав?"

Свого часу Америка виявилася абсолютно не підго"

товленою до того, що відбуватиметься після закінчен"

ня війни: у В'єтнамі загинули 58 тис. солдатів, а протя"

гом наступних десяти років після війни вчинили само"

губство ще 60 тис. учасників воєнних дій.

Проблема ветеранів, їх адаптації до мирного життя

гостро стоїть у всіх воюючих країнах. Згадайте безліч

викинутих із життя "афганців" у СРСР, ветеранів че"

ченських воєн в Росії... Показова історія: один із аф"

ганців після війни працював машиністом. Зарплата не"

погана, в сім'ї достаток. Потім на залізниці почалися

скорочення, хлопця звільнили. Здавалося б, ситуація

вирішувана, знайде іншу роботу. А він прийшов додо"

му, розповів дружині, та дорікнула. Він викинувся з

вікна.

Чудовий снайпер, танкіст або командир розвідки

можуть не знайти свого місця в мирному житті. Бага"

тьом із них доведеться перебудовуватися, і далеко не

в усіх це вийде. Адже участь у бойових діях — це над"

звичайно значимий, потужний стрес для людини. Заг"

роза власному життю, необхідність вбивати, долаючи

жорстку заборону на вбивство у цивільному житті,

втрата бойових товаришів, загибель мирних жителів —

усе це може призвести (і у великому відсотку випадків

призводить) до психологічної травми. Отже, потрібні

зусилля фахівців для подолання наслідків посттравма"

тичного стресового розладу (ПТСР). Але проблема

полягає у відсутності практично працюючої системи

психологічної підтримки в Збройних силах України.

Так, психологи"волонтери роблять неймовірно багато,

але поки немає єдиного, чітко вибудуваного алгорит"

му.

Коли перші українські військові з ПТСР поверта"

лися з фронту, вони потрапляли в психіатричне

відділення — на той момент іншого виходу знайде"

но не було. Психологи кажуть, що це неправильно,

та й просто блюзнірство. Адже тих, хто справді по"

требують психіатричної допомоги серед них ледве

2—5%.

Посттравматичний синдром — це бомба уповільне"

ної дії, він може проявитися через півроку, а може й

через десять років. Він може вдарити по всій нації. Адже

в зоні АТО здебільшого воюють чоловіки від 18 до 45

років, тобто працездатна, репродуктивна частина насе"

лення. У країні може нарости хвиля криміналу. У висна"

женому війною суспільстві не всі зможуть реалізувати

себе в мирних заняттях. А людині, яка вже навчилася

вбивати, буде легше, ніж будь"кому іншому, вдатися до

розбою. Ми знаємо, що багатьох афганців, які опини"

лися не при справах, втягували бандитські угрупован"

ня.

Френк Пьюселік — відомий американський психо"

лог, військовий лікар, ветеран В'єтнаму, не з чуток знає

про труднощі реінтеграції ветеранів у звичайне суспіль"

ство.

"Деякі стародавні племена забороняли своїм од"

ноплемінникам після війни повертатися назад у село,

— розповів Ф. Пьюселік. — Тому що їх більше не

вважали людськими істотами. Їх вважали монстра"

ми. Якщо людина хотіла повернутися додому, з нею

зустрічалися на окремій території з шаманами, і на

кілька місяців піддавали процесам, які давали змогу

не повернутися до себе колишнього, а перетворити"

ся на "людину мудрості". Вона була цінною, корис"

ною, до неї зверталися за допомогою, але вона ніко"

ли вже не була простою людиною. Щоб захистити

свій народ, вона добровільно переставала бути лю"

диною".

"Коли уряд США усвідомив, що потрібно щось ро"

бити, було створено систему підтримки, що діяла по всій

країні. У кожному місті був центр підтримки ветеранів.

Завдання центрів — забезпечити психологічну допомогу

родинам і допомагати бійцям у пошуку роботи. Але все

одно пішло від 15 до 20 років для того, щоб ветеранські

центри почали реально розв'язувати проблему, —

ділиться досвідом психолог під час своєї лекції в Хар"

кові. — Якщо говорити про роботу з ветеранами, то це

моя сьома війна на трьох континентах. Я прекрасно

знаю, що відбуватиметься в Україні, що належить ви"

конати величезний обсяг роботи. Готуватися слід дуже

швидко. Наскільки я знаю, найближчим часом близько

40 тис. хлопців повертаються додому. При цьому у вас

фактично немає людей із необхідними навичками та

знаннями, які готові їх зустріти. Війна — сама по собі
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трагедія. На жаль, це тільки початок. Її наслідки поши"

ряться по всій країні. У вас багато волонтерів по всій

країні — і це прекрасно. Але волонтер без навчання та

підготовки може завдати більше шкоди, ніж якби його

взагалі не було. Робота з тими людьми, які втратили

членів сім'ї, та робота з людьми, які були військовими,

— це дуже специфічна діяльність, що передбачає особ"

ливі знання та навички. Тому нам потрібно забезпечити

підготовку величезної кількості людей якомога швид"

ше".

Ф. П'юселік радить: в ідеалі перед тим, як ветера"

ни повертаються в соціум, має минути якийсь проміжок

часу, протягом якого з ними обговорюють те, що ста"

лося на війні. Від двох тижнів до місяця. Досить пи"

тань: "Що ти будеш робити, коли... Що ти відчуваєш?

Що ти думаєш про повернення в сім'ю?" Є величезна

кількість запитань, із якими потрібно розібратися заз"

далегідь. У війни є свої психологічні правила. Ці пра"

вила не можна взяти й перенести в цивільне життя.

Правила війни дуже жорсткі й конкретні, забути про

них дуже складно.

Обов'язково потрібен хтось, хто зміг би сказати ве"

теранам: "Слухай, ти зараз приїдеш додому. Ти почува"

тимеш оце, і це нормально. Що ти з цим можеш зроби"

ти? Що ти будеш робити, якщо у тебе виникне бажання

вбити свого близького друга за те, що він поставив тобі

не те питання?".

Зазвичай солдатам легше говорити на такі теми з

іншими солдатами.

Найближчим часом американський фахівець спо"

дівається також провести семінар для православних

священиків та армійських капеланів. Через посольство

США планує залучити для роботи в Україні своїх аме"

риканських колег, що спеціалізуються на роботі з

ПТСР.

"Нам потрібно передавати інформацію, навички,

вміння, передавати це далі й далі, звертатися в органи

влади, просити, вимагати в уряду та домовлятися з ним,

щоб програма підтримки ветеранів була створена і роз"

вивалася. Ця робота — на довгі роки, але починати її

потрібно просто зараз", — каже Ф. П'юселік.

Групи самопомочі. Нашим захисникам потрібне се"

редовище, де вони зможуть говорити зрозумілою їм

мовою. Таким середовищем можуть стати професійні

групи взаємодопомоги. Ці хлопці були на війні, вони

бачили те, що більшість ніколи не побачить. Майже всі

травмовані, але вони ні в якому разі не хворі, не потрібно

їх жаліти або поблажливо ставитися. Вони неймовірно

сильні і мають безцінний досвід. Впоратися зі своїми

переживаннями можуть тільки вони самі. Сьогодні такі

групи створюються. Острівці є. Але поки вони не цент"

ралізовані.

Там не потрібні професійні психотерапевти. Там —

люди, що пройшли через схожий страшний досвід війни,

збираються разом і діляться один з одним своїм болем,

досвідом, надією. Вони розуміють один одного з півсло"

ва. Це допомагає! Це може вберегти від самогубств,

насильства, алкоголю та наркотиків. До того ж, такі гру"

пи не потребують великих фінансових витрат.

Зцілюємося разом: побратими. Ще один проект —

тренінг "Побратими". Це не "реабілітація" в класично"

му розумінні, ніхто не збирається нікого лікувати чи

насильно допомагати. Люди приходять із власної волі, і

в процесі отримують певні інструменти, які допоможуть

їм самостійно навчитися жити разом з усім пережитим.

Ще одна відмінна і дуже важлива особливість: тренінги

проводитимуться не людьми в білих халатах, а самими

бійцями АТО. Солдати з солдатами, офіцери з офіце"

рами. Ця програма розроблена датчанкою Дітті Марчер,

яка впродовж 30 років працює з ПТСР після безлічі

конфліктів по всьому світу. У Данії (у цій країні на 6,5

мільйонів жителів припадає кілька сот тисяч учасників

бойових дій) ця програма дає вражаючі результати: гру"

па ветеранів, які повернулися до мирного життя, роз"

робила програму по роботі з дітьми з неблагополучних

сімей, і за три роки рівень дитячої та підліткової зло"

чинності в окремо взятому місці впав із 60 до 15 %. Це

тільки один із прикладів.

Вже набрано першу групу з 25 українських військо"

вих, які повернулися з АТО, проведено перший тренінг,

який дав досить помітні результати. Головна ідея цьо"

го унікального тренінгу — зцілення з побратимами.

Учасниками є безпосередньо самі бійці, ветерани,

люди, які пережили катування на війні, отримали

фізичні або психологічні травми, але залишилися мо"

тивованими до навчання й подальшої допомоги своїм

бойовим товаришам. Також важливо, щоб бійці не

приймали психотропних засобів, у т.ч. транквілізаторів,

наркотичних анальгетиків, не були залежними від ал"

коголю. У всьому світі військовослужбовці рідко са"

мостійно звертаються за допомогою до психологів, бо

не відчувають того необхідного рівня довіри, іденти"

фікації, як це може бути в спілкуванні з побратимами.

Подібна програма дає змогу комбатам отримати дос"

туп до важливих інструментів взаємодопомоги та за"

побігти наслідкам психотравмуючих подій. Результа"

том першого тренінгу стане випуск 25 інструкторів"

бійців по роботі з ПТСР і 3 тренерів, які зможуть про"

водити подібне навчання й надалі в різних регіонах,

військових частинах, спільнотах бійців.

Сім'я та друзі. Хлопець повертається з війни додо"

му, в маленьке містечко чи селище. Все, що у нього є,

— це сім'я та друзі. Наші захисники — це одна частина

проблеми, є ще їхні батьки, дружини і діти. З ними та"

кож потрібно працювати, вони мають знати, як себе

поводити з рідною людиною, яка повернулася іншою.

Адже в критичних умовах відбувається дуже швидке

дорослішання, переосмислення цінностей, перегляд

життєвих позицій. До повернення потрібно підготувати"

ся. Найважливіше — відчуття, що його вдома розумі"

ють, люблять і чекають. Психологи радять запросити

воїна в школу з розповіддю для старшокласників про

війну. Це буде корисно як для нього самого, так і для

дітей. Для підлітків, які шукають себе, це наочний при"

клад того, як можна впоратися з тією чи іншою пробле"

мою. Адже з будь"якої ситуації робляться висновки.

Коли ти починаєш усіх звинувачувати — це шлях у ніку"

ди, зовсім інше — коли відкривається нова можливість.

Скільки часу займає реабілітація людини? Найваж"

ливіші перші 3 тижні. Потрібно максимально допомог"

ти людині. Про що можна говорити? Не слід ятрити рани.

Важливо переключати увагу з минулого на сьогодення.

Думати про те, що далі. Чому стаються біди? Людина

живе переживаннями в минулому і тривожиться про
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майбутнє. А от сьогоднішній день випадає з життя. Сім'ї

можуть серйозно допомогти солдатам, якщо зрозумі"

ють, що і як відбувається, якщо будуть знати, що, коли

і як робити.

Психологічна пружність — запорука виживання під

час війни. Ізраїль за багато років навчився відвойовува"

ти мир у війни, жити в нелегких реаліях. Головний пси"

хіатр Армії оборони Ізраїлю Мікі Дорон — про те, що

допомагає його нації вистояти та зберегти психічне здо"

ров'я під час війни.

Довгоочікувана зустріч: солдат повернувся із зони

АТО. І привіз війну — передова тепер у вас вдома. Нічні

жахіття, безсоння, агресія й галюцинації... Ви не розу"

мієте, що з ним відбувається. Намагаєтеся оточити лас"

кою й відігріти любов'ю, але він — у броні, нікого не

хоче бачити. Якщо час зазвичай лікує, то з війною все

інакше — це хвороба, яка після закінчення бойових дій

не проходить, а іноді нагадує про себе через роки. І

допомогти в цій ситуації можуть тільки професіонали"

психологи, що працюють із проблемою ПТСР (посттрав"

матичний стресовий розлад або "афганський",

"в'єтнамський" синдром). Ви, напевно, здивуєтеся, але

таких фахівців у нас чимало: вони приймають безкош"

товно в спеціалізованих центрах по всій Україні, кон"

сультують по телефону. Ось тільки телефони частіше

мовчать. Адже в нашому суспільстві культура психоло"

гічної допомоги практично не розвинена. В Україні ще

не побудовано алгоритм роботи з цією проблемою (втім,

як і з багатьма іншими). Українські психологи в швид"

кому темпі вивчають досвід інших країн, проходять тре"

нінги з випробуваних та успішних методик лікування

ПТСР. У зв'язку з цим дуже цінним є досвід Ізраїлю. Ця

країна за багато років навчилася відвойовувати мир у

війни, жити в нелегких реаліях. І перемагати.

Фахівці Центру кризової інтервенції (Львів), що роз"

робляють та оперативно втілюють програму "Безпечне

місто", метою якої є максимально підготувати населен"

ня до незвичних для нас умов — жити у стані неоголо"

шеної війни, запросили поділитися з українцями своїм

досвідом Мікі Дорона — головного психіатра Армії

оборони Ізраїлю. Він є розробником та реалізатором

програми реабілітації для солдат та військовослуж"

бовців. Про успіхи ізраїльських фахівців у цій сфері го"

ворять цифри: у європейських країнах на посттравма"

тичний синдром страждають в середньому від 8,5% до

12% населення, в Ізраїлі — 8,25%. Якщо говорити про

ветеранів війни, то, за словами М. Дорона, цей показ"

ник навіть нижче 4%. Ця країна зуміла підвищити пси"

хологічний ресурс свого народу для уникнення травма"

тизації військовослужбовців, їх сімей та суспільства в

цілому. Психіатр наголошує, що під час війни потрібно

працювати не тільки з самими постраждалими, але й з

їхніми родинами, спільнотою, з країною в цілому, на"

цією.

Ніхто з нас не застрахований від важких травматич"

них ситуацій (наприклад, насилля, пограбування, згвал"

тування, природних катаклізмів, війни, катастроф), що

супроводжуються прямою загрозою життю. Реакція на

будь"яку травматичну подію є природною для всіх

ссавців — ми тікаємо, боремося, або ціпеніємо. В давні

часи це допомагало нам вижити: втекти від загрози, або

ж завмерти, щоб нас не помітили. Як правило, людина

не може це контролювати. Як тільки трапляється якась

стресова подія, наш розум діє автоматично. Це схоже

на те, ніби ви намагаєтеся стрибнути з високої скелі та

відчуваєте, що не можете зробити кроку вперед. Симп"

томи посттравматичного стресу (ПТСР) відомі людству

давно: наприклад, Гомер в "Іліаді" описує страждання

воїнів після бою, почуття провини за смерть товаришів і

безсоння.

Рівень стресу в людини ніколи не буває на нулі (мож"

ливо, тільки тоді, коли ви спите). Звичайно, коли стаєть"

ся якась подія, цей рівень піднімається. Важливим є те,

що з часом рівень стресу зменшується. Головне питан"

ня: скільки часу потрібно, щоб повернутися в достат"

ньо спокійний стан? Гострий стресовий розлад — це

наша реакція на фізичний та ментальний стрес. Можуть

початися запаморочення, тривога, нерозуміння того, що

відбувається, зменшення концентрації, погіршення па"

м'яті, дезорієнтація. Як правило, з часом ці симптоми

зникають.

Проблема виникає, коли рівень стресу не знижуєть"

ся. Людина продовжує страждати — від пам'яті про

травматичну подію, сновидінь"жахіть. Відбувається ди"

станціювання і відчуження від друзів та родичів, спос"

терігається схильність до агресії. Можливі антисоціаль"

на поведінка чи протиправні дії; зловживання алкого"

лем і наркотиками, особливо для усунення гостроти

хворобливих переживань та спогадів; депресія, суїци"

дальні думки або спроби; вегетативні порушення і не"

специфічні соматичні скарги (наприклад, головний біль).

Людина, що страждає на ПТСР, буде намагатися уника"

ти всього, що нагадує травматичну ситуацію.

Гострий посттравматичний стрес триває до трьох

місяців. Після цього переходить у хронічний стан. За

словами М. Дорона, якщо діагностувати гострий ПТСР

відразу, протягом першого тижня, можна очікувати

зменшення симптоматики через чотири тижні. Посттрав"

матичний синдром може переслідувати людину протя"

гом усього життя. Існує також відтермінований ПТСР:

військові тримають себе в руках на полі бою, але одно"

го дня вони ламаються...

ПТСР не є окремою проблемою пацієнта. В осіб з

посттравматичним синдромом низька самооцінка.

Якщо один з батьків страждає на ПТСР, дуже часто в

таких сім'ях спостерігаються знущання над дитиною

— емоційно, вербально і фізично. У таких дітей відбу"

вається певний рівень деградації — вони повертають"

ся назад у своєму розвитку, будуть відставати від од"

нолітків.

Як виживати в умовах війни? Передусім, необхідно

робити все для того, аби підвищити психологічну

пружність. Адже в появі розладів важлива не стільки

сила дії на психіку людини травматичного фактора,

скільки її здатність подолати цю травму і повернутися

до попереднього способу життя. Це і є психологічна

пружність. Згадайте, коли пружину стискають, а потім

відпускають, вона повертається у попередній стан.

Існує психологічна пружність людини і цілого су"

спільства. М. Дорон розповів, що його модель психоло"

гічної пружності складається з трьох складових: фізич"

на вісь, ментальна та вісь соціальної системи. Усі вони

взаємозалежні та переплітаються. Ми по"різному реа"

гуємо на травму: хтось плаче, інші займаються якоюсь
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монотонною працею, треті — моляться. Кожний вико"

ристовує свій метод. Фізична вісь — людина прагне

до фізичної активності.  Ментальна вісь — наша

здатність працювати зі змінами, відчуття універсаль"

них законів порядку. Людина звертається до релігії,

медитації, прикмет, намагається зрозуміти символіч"

ний зміст того, що відбулося. Наприклад, релігійні

люди мають відчуття загального універсального поряд"

ку в світі: якщо відбувається якась подія, вони вважа"

ють, що Господь хотів, щоб це сталося (так Бог мене

перевіряє). Вісь системи соціуму — сім'я, робота, ак"

тивність у спільноті. Нам дуже важливо вірити в те, що

громада має здатність вижити. Ось чому в Ізраїлі після

терористичної атаки міська адміністрація зачищає

місце злочину якомога швидше — як правило, протя"

гом декількох годин. Наприклад, ранком відбувся те"

ракт, вибух, в обід це місце виглядає так, начебто нічо"

го не сталося. Це змушує людей вірити, що вони сильні

і вони вистоять.

В Ізраїлі розроблена та успішно реалізується про"

грама для жінок — майбутніх мам, яка вчить, як пра"

вильно виховувати дітей з раннього віку, аби допомог"

ти їм стати, умовно кажучи, готовими до правильного

вибору. В ізраїльських чоловіків і жінок не виникає за"

питання про те, йти воювати чи ні. Жінки не падають в

ноги чоловіків та синів з криком: не пущу на війну! Вони

просто знають, що так має бути.

Психологічна пружність громади (міста чи області)

складається з багатьох елементів: це довіра до влади,

довіра одне до одного, знання і розуміння своїх безпе"

кових можливостей і ресурсів.

Одним із найважливіших факторів є готовність і ще

раз готовність — на особистісному рівні, на рівні сім'ї,

офісу, школи, країни, національному рівні. Усі (особ"

ливо діти) повинні знати, що робити, якщо щось станеть"

ся. Куди йти? Кому дзвонити? Що брати з собою? Що

може статися пізніше? Роздаються брошури, магніти з

інформацією. Наприклад, у дитячих садках південної

частини Ізраїлю (межує з Сектором Гази, тому дуже ча"

сто потерпає від ракетних ударів) дітей навчають алго"

ритму дій за допомогою... пісеньок. Коли вмикаються

сирени, малюки починають діяти, наспівуючи пісню: "Я

іду в бомбосховище!". Тобто дитина знає, що треба ро"

бити, у неї немає розгубленості.

В Ізраїлі проводяться постійні навчання для тих, хто

надає першу медичну допомогу. Існують спеціальні на"

вчальні воркшопи для шкіл, персоналу, який працює на

швидких, для військових медиків. У закладах, де готу"

ють офіцерів, їх обов'язково навчають, що таке травма

і що потрібно робити у ситуації, коли хтось із солдатів

страждає від гострої стресової реакції.

Так само, як з пораненням, потрібно намагатися

допомогти солдату, що страждає на ПТСР, якнайшвид"

ше. Американці свого часу отримали такий досвід: під

час першої іракської війни солдатів з психічними роз"

ладами лікували подалі від боїв у шпиталях, де було

багато гарненьких медсестер. Хто ж захоче після цього

повертатися на війну?! Ідея полягає в тому, щоб лікува"

ти якомога ближче до поля бою. Тоді можна очікувати,

що солдат повернеться і нестиме свою службу. На рівні

бригади є мінімум два офіцери по ментальному здоро"

в'ю, у кожній дивізії — психіатр. Це дає можливість ліку"

вати військових до того, як вони потраплять у шпиталь.

Частина терапії — це мотивувати солдата повертатися

у свій батальйон, розуміти себе як функціональну оди"

ницю.

Однією з проблем в Ізраїлі є те, що ветеран не при"

ходить за психологічною допомогою одразу. Людина

може зрозуміти, що з нею щось не так, навіть через

сім"вісім років. Отже, потрібен чіткий інструктаж для

родин, матерів і дівчат хлопців, які повернулися з АТО.

Вони мусять знати, що таке посттравматичний синдром

та інші стресові розлади, пов'язані з військовими дія"

ми; як себе можуть поводити військові, що поверта"

ються з війни.

"Ми використовуємо соцмережі, щоб дати зрозумі"

ти жінкам, що таке ПТСР, і переконати їх змусити чо"

ловіків отримати терапію, — наголошує М. Дорон. —

Часто трапляються випадки, коли військові повертають"

ся додому, страждають на ПТСР і думають, що вони такі

єдині, в інших — все гаразд. Його дружина страждає з

ним, вона також приймає на себе цю проекцію. Для збе"

реження психічного здоров'я солдат є дуже важливим,

що в Ізраїлі щодва"щочотири тижні вони повертаються

до своїх домівок, до того ж так можна помітити перші

негаразди. Щоб впіймати ПТСР на ранньому етапі, ми

телефонуємо солдатам, дізнаємося, чи страждають

вони на певні симптоми".

Існують фактори вразливості, які збільшують

ймовірність розвитку ПТСР. Якщо ви надто молодий чи

похилого віку, ваша психологічна пружність буде на

низькому рівні. Так, діти реагують на своїх батьків дуже

потужним способом. Коли ми бачимо дитину, яка страж"

дає на ПТСР, у 80% цих сімей один із батьків також

страждає на цей синдром. Дітям потрібно, щоб їхні сім'ї

були в порядку.

Інший фактор ризику — низький соціальний статус:

відсутність друзів або сім'ї, безробіття. Сім'я та друзі

надають відчуття додаткової сили військовим.

Дуже важливим є віра в те, що країна любить своїх

захисників. Коли американські солдати повернулися

додому після В'єтнаму, відбувалися демонстрації, де їх

називали вбивцями дітей. Це призвело до різкого підви"

щення ПТСР серед військових.

Є різні моделі та підходи до лікування посттравма"

тичного синдрому, що передбачають психологічну та

медикаментозну терапію. М. Дорон розповів, що свого

часу в Ізраїлі лікарі почали говорити про використання

марихуани, щоб допомогти людям, які страждають на

ПТСР: "Це є дуже великою помилкою. Не існує жодно"

го підтвердження, що цей наркотик допомагає від ПТСР.

Я хочу подивитися, як ви потім заберете марихуану в

людини, хворої на цю недугу".

Наразі в Ізраїлі для лікування ПТСР добре себе за"

рекомендувала мультимодальна система SEE FAR CBT

(розроблена професором, президентом ізраїльського

"Центру запобіганню стресу в населення" Мулі Лаадом

та Мікі Дороном).

"Ми вчимо пацієнтів з ПТСР, що таке посттравма"

тичний стресовий розлад, — розповідає психіатр. —

Після роботи з почуттям безпеки, коли ми доходимо до

стану спокою, ми переходимо на рівень уяви. Адже

ПТСР — це хвороба уяви. Ми використовуємо картини,

образи, людина їх вибирає сама. В уяві ми робимо екс"
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позицію, пропрацьовуємо травму через картинки. 82%

успіху доводить, що техніка працює. У роботі з дітьми

(8—12 років) ми досягли 87% успіху. Ми працюємо за

цією методикою вже 10 років. Психологічна пружність

дітей, які пройшли через це навчання, є значно кращою,

ніж у групі, де застосували інший метод терапії.

У своїй методиці ми використовуємо багато психо"

навчання, адже вважаємо, що пацієнт повинен знати, від

чого він страждає. Дехто може нафантазувати собі

будь"що, нерідко ставлять запитання: може, я божев"

ільний? Якщо кожен з них буде знати, що саме відбу"

вається і як ПТСР може виражатися, він почуватиметь"

ся значно краще. Наприклад, якщо мені лікар каже, що

після операції у мене буде боліти в цьому місці два —

три дні, а після цього все буде добре, це покращує моє

самопочуття. Ваш розум може допомогти вам більше,

ніж медикаменти. Ми використовуємо цю силу".

Людина має неабиякі внутрішні ресурси, щоб дава"

ти раду стресу. Є таке поняття, як посттравматичний

психологічний ріст. Умовно кажучи: що нас не вбиває,

те робить сильнішим. На тлі бойових дій на сході країни

у Львові втілюють новітні програми та підходи до без"

пеки в місті, при міській раді працює група фахівців Цен"

тру кризової інтервенції. Тетяна Карпюк (голова цент"

ру), яка п'ять років працювала на Близькому Сході, зок"

рема, у найгарячішій точці — Іраку, каже: "З усіх країн,

де мені довелося працювати, Україна виявилася чи не

найбільш готовою давати раду з таким стресом.

Діяльність волонтерських організацій на інтуїтивному

рівні була дуже правильною. Тому психологічний стан

людей тривожний, непевний, але нормальний у цій си"

туації. Нині дуже важливо особливу увагу приділити

солдатам та їхнім сім'ям. Крім того, зараз у суспільстві

є великий запит на довіру та підтримку. І тут вже зав"

дання влади забезпечити це".

У нас, українців, є велика психологічна перевага

перед ворогом — ми воюємо на власній території. Ми з

квітами, сльозами радості та відкритими обіймами зус"

трічаємо наших захисників. Ми вистоїмо в цій війні. Що

нас не вбиває, те робить нас сильнішими.

 За даними Громадської організації (далі — ГО)

"Патріот", після звершення АТО біля 6 млн українців

знадобиться психологічна реабілітація та соціальна

адаптація.

Як стверджує військовий психолог, член ГО "Украї"

нська асоціація спеціалістів з визначення наслідків кри"

зових подій" А. Козінчук, є певна різниця між "синдром

АТО" та "афганським синдромом". Так, одним із фак"

торів, який впливає на посттравматичний синдром — на

якій землі воюють військовослужбовців. Бійці, які по"

вернулися з Афганістану, задавали питання: "Що ми там

робили? Для чого нас туди післали?". Українські воїни

воюють на своїй землі, захищають свій народ і цілісність

своєї держави. Це зовсім інший стан. Але воєнний досвід

кардинально змінює людину. Людина йде на війну з пев"

ною системою цінностей — сім"я, робота, зарплати

тощо. Але потім ці бійці попадають під обстріли, втра"

чають друзів…Відбувається переоцінка цінностей. Коли

воїн повертається до мирного життя, він вже не розуміє

чому для більшості цікавими є гроші. Потрібно зрозу"

міти, що світ не змінився, змінився сам воїн — він став

відноситися до себе набагато чесніше. Для нього тепер

важливіше: як він відноситься до своєї сім'ї, іншим лю"

дям. І завдання суспільства, яке направило цю людину

на війну, навчитися поважати ті цінності, з якими він

повернувся з війни [1].

Посттравматичний стресовий стан — це не тільки

проблема людини, яка повернулася із зони АТО. Це

проблема всієї його сім'ї. Тобто людей, яким потрібна

професійна психологічна допомога, де"факто буде раз

в десять більшою, ніж кількість воїнів, які брали участь

у війні… Якщо їм не допомогти, держава може отрима"

ти цілий шар людей, які страдатимуть від алкоголізму,

які ведуть асоціальний спосіб життя, агресивно налаш"

тованих.

ВИСНОВКИ
1. Здійснено аналіз системи медичного забезпечен"

ня антитерористичної операції на сході України на ос"

нові чого обгрунтовано необхідність залучення до її

проведення потенціалу цивільної системи охорони здо"

ров'я та формування єдиного медичного простору.

2. Введено у науковий обіг наступне визначення тер"

міна "медична реабілітація": це — диференційована

етапна система лікувально"профілактичних заходів,

спрямованих на відновлення функціонального стану

організму і здоров'я військовослужбовців до оптимуму

працездатності за допомогою наступного і послідовно"

го використання підібраного комплексу методів меди"

каментозного, хірургічного, імунологічного, фізіотера"

певтичного, психологічного, фізичного і психофізіоло"

гічного впливу на функціонально або патологічно

змінені системи організму.

3. Здійснено аналіз низки інформаційних матеріалів

із Інтернет"ресурсу, які можна об'єднати спільною на"

звою "Війна — це тільки початок, або як допомогти тим,

хто нас захищав?".

4. Доведено, що основними напрямами подальших

наукових розвідок у контексті досліджуваної пробле"

ми слід вважати такі: визначення ролі та місця військо"

вих санаторіїв (у тому числі центрального підпорядку"

вання) в територіальній системі медичного забезпечен"

ня; подальше з'ясування доцільності здійснення сана"

торно"курортної реабілітації військовослужбовців у

ранні терміни після операції; визначення шляхів рефор"

мування та удосконалення системи санаторно"ку"

рортного лікування військовослужбовців Збройних Сил

України в сучасних умовах.
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