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досліджень у сфері екстреної медичної допомоги; перегляд існуючих і 

розробка нових ефективних механізмів кадрової політики служби екстреної 

медичної допомоги; підвищення обсягів невідкладної допомоги, що 

надається амбулаторно-поліклінічними закладами.
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Протягом свого життя людина потрапляє в різні ситуації та зазнає 

впливу багатьох факторів, окремі з яких з огляду на свою загрозливість, 

інтенсивність та непере дбачу ваність є травматичними. Вже рік триває 

військова агресія росії та масштабні бойові дії на території України. За таких 

умов кожна людина може відчувати стрес та глибокі переживання, страх, 

тривогу, як за себе, так і за близьких та рідних. Стрес є захисною реакцією на 

зовнішні подразники. Вона проявляється фізично, психічно, емоційно та дає 

змогу адаптуватися до цих змін. Особливих випробувань зазнають мирні 

жителі, що перебувають у зоні конфлікту, вимушені переселенці, родини 

загиблих; військовослужбовці - як ті, хто бере участь у бойових діях, так і 
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демобілізовані, та їхні сім’ї; волонтери і всі, хто працює з потерпілими. Цим 

людям важко адаптуватися до нових складних обставин, нелегко і в 

повсякденному житті. У них може погіршуватися і фізичне, і психічне 

здоров’я, загострюватися наявні проблеми та з’являтися нові. На жаль, до 

травматичних належать і події, що торкаються не однієї чи кількох осіб, а 

охоплюють цілі спільноти, ставлять під загрозу та змінюють життя 

мешканців селищ, міст, регіонів, країн. До них належать стихійні лиха, 

терористичні акти і, звісно, воєнні дії. При чому люди стають свідками 

смертей, втрачають житло, піддаються тортурам та стикаються з 

необхідністю переселятися на нові місця і починати життя спочатку. Саме 

такі події через раптовість виникнення, масштабність охоплення і наслідків, а 

також складність адаптації до нових умов становлять найбільший ризик з 

погляду розвитку, загострення та хронізацїї стресових розладів [2].

Події в зоні бойових дій мають сильний вплив на психіку їх учасників, 

піддають їх якісним змінам, що можуть проявлятися від чітко виражених 

форм до зовні мало помітних, прихованих, мов би «відстрочених» в часі, 

реакцій. Наслідки війни впливають не тільки на психофізичне здоров’я 

військовослужбовців, але і на їх психологічну врівноваженість, світогляд, 

стабільність ціннісних орієнтацій тощо. Відомо, що бойова обстановка 

вимагає від людини величезної психоемоційної напруги, значних витрат 

нервової системи, для якої багато емоцій є найсильнішим подразником, що 

впливає як безпосередньо на неї, так і побічно - через найважливіші органи і 

системи організму (серце, легені, шлунок, надниркові залози, печінку, 

щитовидну залозу тощо) [3].

Безперервні бойові дії змушують командирів підрозділів і солдатів 

виконувати обов’язки при несприятливих умовах, формують відповідну 

поведінку і викликають помилки в бойовій роботі і, можливо, призводять до 

виникнення бойового стресу. У бойових умовах, перебування психіки під 

постійним впливом негативних стресових чинників може перерости у бойову 

психічну травму з тяжкими наслідками для здоров'я людини.
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Діяльність військовослужбовців у бойовій обстановці настільки 

насичена емоційними переживаннями, що емоційна напруга вважається 

однією з характерних особливостей військової праці. Вплив на психіку 

людини на війні здійснюється безліччю чинників. Солдатів випробовує під 

час бою фізіологічний, емоційний і соціальний стрес.

Найбільш характерною психологічною рисою бойової обстановки є 

постійна загроза життю військовослужбовця. В умовах цієї загрози він 

вимушений діяти і, цілком природно, постійно реагує на неї. Ця реакція 

проявляється через почуття страху, що повторюється. Усе це, за певних умов, 

може зломити психічний опір організму, привести до емоційного зриву. 

Відомо також, що якщо стресові умови впливають на військовослужбовця 

тривалий час його перебування у бойовій обстановці, то у нього може 

виникнути психологічне виснаження. Постійна напруга накопичується на 

основі страху смерті й інстинкту самозбереження. Почуття страху у бою є 

природним для будь-якої людини. Переживання страху є нормальною 

реакцією людини на чинники, що його викликають [4].

Для того щоб відновитися після пережитого стресу та повернутися до 

продуктивного життя, людина має впоратися з емоційними переживаннями і 

разом з тим подолати тривожні схеми світосприймання, адже пережиті 

загрози змушують очікувати на подібне і в майбутньому [2].

З отриманими психотравмами необхідно працювати комплексно, і чим 

раніше надана спеціальна медико-психологічна допомога, тим краще прогноз 

розвитку особистості на майбутнє. Відсутність спеціальних медико- 

психологічних заходів з відновлення травмованої, деформованої психіки 

(психологічна реабілітація) веде до хронічного перебігу психічних розладів.

Психологічна реабілітація - це комплекс заходів, що здійснюються з 

метою збереження, відновлення або компенсації порушених психічних 

функцій, якостей, особистого та соціального статусу особи, сприяння 

психосоціальній адаптації до зміненої життєвої ситуації, осмислення досвіду, 

отриманого в екстремальній ситуації, та застосування його в житті. Це
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діяльність, що здійснюється суб’єктами психологічної роботи, спрямована на 

відновлення психічних функцій, особистісних властивостей і системи 

відносин особистості військовослужбовця, що дозволяють йому успішно 

вирішувати бойові завдання і функціонувати в мирному соціумі. Тобто її 

об’єктом є особи, які отримали бойову психічну травму, яка проявляється 

гостро або відстрочена в часі. Психологічна допомога та реабілітація 

військовослужбовців, які отримали бойові психогенні травми та розлади, 

здійснюється як безпосередньо у підрозділах (шляхом само-чи 

взаємодопомоги силами особового складу підрозділів), так і в пункті 

психологічної допомоги та реабілітації бригади при тісній взаємодії із 

спеціалістами медичної служби [1].

Основна мета психологічної реабілітації - ефективне та раннє 

повернення поранених та інвалідів до побутових і трудових процесів, у 

суспільство та сім'ю, відновлення особистих властивостей людини як 

повноправного члена суспільства. Оптимальним кінцевим результатом 

реабілітації може бути повне відновлення здоров'я, відновлення психічної 

рівноваги, створення умов для адаптації воїнів, які отримали психічні травми 

та повернення до мирної професійної праці.
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В статті 15 Законі України «Про правовий режим воєнного стану» 

вказано, що військові адміністрації населених пунктів на відповідній 

території здійснюють повноваження із управління закладами охорони 

здоров'я.

Міністерству охорони здоров’я України 3 лютого 2022 року ухвалило 

Наказ № 210 «Про затвердження Стандарту екстреної медичної допомоги 

«Медичне сортування пацієнтів різних вікових груп у відділенні екстреної 

(невідкладної) медичної допомоги»». Даний Стандарт ухвалювався з метою 

уніфікації послідовності та пріоритетності надання медичної допомоги в 

залежності від тяжкості стану пацієнтів задля раціонального використання 

людських та матеріальних ресурсів закладів охорони здоров’я. Отже, з 

одного боку людиноцентричний підхід - забезпечення пріоритетності в 

наданні екстреної (невідкладної) медичної допомоги, тим хто нагально її 

потребує, з іншої стабілізаційний підхід - забезпечення функціонування 

закладів охорони здоров’я при великій кількості пацієнтів з максимально 

швидкою мобілізацією ресурсів/персоналу закладів охорони здоров’я для 
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