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Думки, зауваження, висновки або рекомендації, викладені в цьому документі, належать авторам і 
не обов’язково відбивають погляди ПРООН, ООН, Європейського Союзу або/чи уряду Королівства 
Нідерландів.

Для довідки

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма ро-
звитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей 
жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогоспо-
дарська організація ООН (ФАО). 

Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейсь-
кий інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Данії, Канади, Нідерландів, 
Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії
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АТО — Антитерористична операція (2014–2018 рр.)

ВООЗ — Всесвітня організація охорони здоров’я

ГІ — глибинні інтерв’ю

ДОЗ — Департамент охорони здоров’я (обласних державних адміністрацій)

ЗОЗ — заклад охорони здоров’я

ЗПТ — замісна підтримувальна терапія, лікування опіоїдної залежності

КДЦ  — консультативно-діагностичний центр

Мінсоцполітики — Міністерство соціальної політики України

МОЗ — Міністерство охорони здоров’я України

МРТ — магнітно-резонансна томографія

НСЗУ — Національна служба здоров’я України 

НУО — неурядові організації

ОМС — органи місцевого самоврядування 

ООС — операція Об’єднаних сил 

ПРООН — Програма розвитку ООН в Україні

ПТСР — посттравматичний стресовий розлад

СЖО — складні життєві обставини

УБД — учасник бойових дій

УЗД — ультразвукова діагностика

СПИСОК	СКОРОЧЕНЬ
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Це дослідження було проведене у грудні 2021 р. – січні 2022 р. у межах проєкту з 
розробки рекомендацій щодо створення програмного документа «Національної політики 
медичного обслуговування ветеранів АТО/ООС», який впроваджується Міжнародним 
благодійним фондом «Українська фундація громадського здоров’я» за підтримки 
Програми розвитку ООН в Україні. 

Попри те, що дослідження та аналітичний звіт були підготовлені до початку повномасш-
табної війни в Україні у лютому 2022 року, дослідники вважають, що аналіз, представле-
ний у цьому документі, збереже свою актуальність у найближчий повоєнний період та 
забезпечить цінні відомості та засновані на фактах рекомендації для відповідних програм 
відповідальних відомств і сторін. Кількість екскомбатантів/екскомбатанток очікувано зро-
сте, а відтак ще гостріше постане їхня потреба у медичній допомозі та реабілітації, а 
також відповідних політичних рішеннях для її забезпечення. 

Внаслідок довготривалих подій збройного конфлікту на сході Украї-
ни, велика кількість військових постраждали фізично та ментально. 
Кількість учасників бойових дій за вісім років станом на 1 жовтня 
2021 року становила 481 685 осіб1. За даними статистики Міністер-
ства у справах ветеранів, для отримання первинної медичної допо-
моги лише 42% або 124 028 осіб з-поміж екскомбатантів/екском-
батанток АТО/ООС (від кількості екскомбатантів/екскомбатанток, 
які перебувають на обліку в закладах охорони здоров’я) підписало 
декларацію з лікарями первинної ланки. Це означає, що більша 
частина екскомбатантів/екскомбатанток може знаходитись поза 
медичною системою, отримувати послуги в паралельних медич-
них системах або сплачувати за своє лікування на первинному, 
вторинному та третинному рівнях з власної кишені. Також у попе-
редніх дослідженнях щодо потреб екскомбатантів/екскомбатанток 

1	 Лист	Міністерства	 соціальної	 політики	України	№  11452/05/10.2-2,	 від	 01.11.2021	Про	 надання	 інформації	 щодо	 кількості	
ветеранів	війни

ВСТУП

Актуальність
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висвітлено необхідність у наданні якісної медичної допомоги, а та-
кож проблему стигматизації екскомбатантів/екскомбатанток щодо 
відсутності належного та всеохопного забезпечення гарантованими 
державою медичними послугами (зокрема протезування, реабіліта-
ція, зубопротезування тощо), лікарськими засобами та медичними 
виробами.

Протягом військової служби військовослужбовці мають доступ до 
лікування в медичних закладах, підпорядкованих Міністерству обо-
рони. Проте після звільнення з неї доступ до медичних закладів цієї 
системи стає обмеженим. Таким чином, екскомбатанти/екскомба-
тантки повинні переходити до отримання послуг в закладах загаль-
ної системи охорони здоров’я, що, згідно зі статистикою, наданою 
Міністерством у справах ветеранів, є проблематичним. В контексті 
необхідності надання якісної медичної допомоги та більшої інтеграції 
екскомбатантів/екскомбатанток у загальну систему охорону здо-
ров’я, виникає необхідність аналізу їхніх потреб у медичних послугах, 
наявних прогалин в отриманні медичних послуг і шляхів розв’язання 
пріоритетних проблем.

Мета дослідження: оцінка доступності та задоволеності медичною 
допомогою екскомбатантів/екскомбатанток в Україні для подаль-
шої розробки пакета проєктів правових актів для забезпечення 
ефективного впровадження Національної політики медичного об-
слуговування екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС. 

Завдання: 

1. Оцінити рівень розуміння екскомбатантами/екскомбатантками 
АТО/ООС першої точки входу в систему надання медичної допо-
моги у разі появи скарг на стан здоров’я. 

2. Дослідити суб’єктивну оцінку екскомбатантами/екскомбатант-
ками поточного стану їхнього фізичного та психічного здоров’я. 

3. Дослідити особливості взаємодії екскомбатантів/екскомбатан-
ток із лікарями первинної ланки, рівень задоволеності їхніми 
послугами, розпочинаючи з моменту укладання декларації. 

4. Дослідити доступ і задоволеність екскомбатантів/екскомба-
танток спеціалізованою (вторинною) медичною допомогою із 
фокусом на серцево-судинні, неврологічні захворювання, ура-
ження опорно-рухового апарату, розлади психіки та поведінки, 
запальні захворювання нирок і сечового міхура, захворювання 
репродуктивної системи. 

Методологія  
дослідження

ВСТУП
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5. Оцінити доступ екскомбатантів/екскомбатанток до послуг з 
фізичної та психологічної реабілітації, а також рівень задоволе-
ності цими послугами.

6. Проаналізувати доступ екскомбатантів/екскомбатанток до бе-
зоплатних лікарських засобів та медичних виробів.

7. Визначити перешкоди щодо протезування екскомбатантів/екс-
комбатанток, зокрема зубопротезування, ендопротезування, 
очне протезування, слухопротезування та протезування кінцівок.

8. Проаналізувати доступ і задоволеність екскомбатантів/екском-
батанток санаторно-курортним лікуванням.

9. Оцінити рівень довіри екскомбатантів/екскомбатанток до стей-
кхолдерів національного та регіонального рівнів. 

10. Оцінити рівень обізнаності екскомбатантів/екскомбатанток про 
свої права як пацієнтів в отриманні медичних послуг (у тому 
числі про державні та місцеві програми).

Екскомбатанти/екскомбатанток АТО/ООС – солдати, прапорщики, 
офіцери, добровольці, котрі перебували в зоні збройного конфлікту 
на сході України та брали участь в Антитерористичній операції/опе-
рації Об’єднаних сил.

1. Чимало екскомбатантів/екскомбатанток погано обізнані щодо 
релевантної точки входу в систему надання медичної допомоги 
у разі появи скарг на стан здоров’я. 

2. Значна частка лікарів первинної ланки не досить добре обізнані 
в особливостях надання медичної допомоги екскомбатантам/
екскомбатанткам, а також не завжди знають, до якого саме 
закладу або спеціаліста направити далі пацієнта. 

3. Причинами несвоєчасного звернення екскомбатантів/екском-
батанток за первинною чи спеціалізованою/високоспеціалізо-
ваною допомогою є недовіра до рівня кваліфікації та досвіду 
лікарів, побоювання щодо необхідності сплачувати  за послуги, 
нерозуміння куди саме необхідно звернутися за допомогою, 
недоброзичливе ставлення медичного персоналу, довгі черги, 
територіальні та логістичні перешкоди. 

4. Більшість пацієнтів з-поміж екскомбатантів/екскомбатанток 
віддають перевагу лікуванню у госпіталях ветеранів війни через 
більш прийнятні психологічні, економічні та організаційні умови.

Цільова група  
дослідження

Гіпотези  
дослідження
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5. Кращий доступ до медичних послуг і послуг з реабілітації мають 
мешканці столиці та обласних центрів: екскомбатанти/екском-
батантки, які залучені до діяльності НУО відповідного спряму-
вання, пройшли курси соціально-психологічної адаптації, є учас-
никами соціальних проєктів, програм. 

6. Екскомбатанти/екскомбатантки, які мають належну підтрим-
ку з боку соціального, передусім родинного оточення, мають 
кращий доступ до послуг з діагностики, лікування, реабілітації, 
протезування тощо. 

7. Попит екскомбатантів/екскомбатанток на послуги з реабілітації, 
протезування тощо є незадоволеним через їхню низьку якість, чер-
ги на їх отримання, бюрократичні та логістичні перешкоди тощо.

8. Екскомбатанти/екскомбатантки мають невисокий рівень довіри 
до органів виконавчої влади на національному та регіональному 
рівнях, що також впливає на своєчасність звернення за медич-
ною допомогою. 

9. Чимало екскомбатантів/екскомбатанток погано обізнані у своїх 
правах в розрізі надання медичної допомоги в рамках Програ-
ми медичних гарантій, а також стосовно поточних державних 
програм із різних видів медичних послуг, пов’язаних з екском-
батантами/екскомбатантками АТО/ООС. 

Дослідження передбачало поєднання кількісних та якісних соціо-
логічних методів збору даних. В дослідженні кожна наступна актив-
ність базувалася на результатах попередньої (рис. 1). 

Методи  
дослідження

1-й етап. 
40 ГІ з представниками цільових груп, а саме: 

• ветерани АТО — 14 осіб; 

• медичні працівники, що надають медичну допо-
могу ветеранам АТО — 11 осіб; 

• представники НУО, котрі працюють у проєктах, 
спрямованих на надання допомоги ветеранам 
АТО та членам їх сімей — 8 осіб; 

• представники місцевих органів влади, дотичні до 
роботи з ветеранами та членами їх сімей — 5 осіб; 

• родини ветеранів АТО — 2 особи. 

2-й етап. 
Кількісне опитування ветеранів 
АТО/ООС та лікарів, які працю-
ють в ЗОЗ вторинного рівня за 
методом особистого інтерв’ю 
у форматі face-to-face та/або 
телефонного інтерв’ю. Всього 
було опитано 300 респондентів, 
включаючи 200 ветеранів АТО/
ООС та 101 лікар. 

Рис. 1. Методи збору даних

ВСТУП
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Для проведення дослідження було обрано 3 області, які представ-
ляють Схід, Південь і Захід України, і водночас є раніше менш дослі-
дженими з питань здоров’я екскомбатантів/екскомбатанток, а саме:

• Миколаївська область;

• Харківська область;

• Хмельницька область.

Метод опитування — особисті глибинні інтерв’ю (offline, Zoom).

Всього проведено 40 інтерв’ю з представниками ключових груп до-
слідження, а саме: екскомбатантами/екскомбатантками АТО/ООС 
та членами їх сімей, представниками установ та організацій, котрі 
надають медичні послуги екскомбатантам/екскомбатанткам або 
сприяють їх наданню, у т.ч. лікарі, представники органів місцевої 
влади, територіальних органів Міністерства у справах ветеранів 
України, ветеранських НУО. Детальніший розподіл кількості прове-
дених глибинних  інтерв’ю представлено у Таблиці 1.

Таблиця 1.
Кількість проведених глибинних інтерв’ю залежно від регіону та цільової групи респондентів

Цільова група
Область

Всього
Миколаївська Харківська Хмельницька

Екскомбатанти/екскомбатантки 
АТО/ООС

6 3 5 14

Медичні працівники, які 
надають медичну допомогу 
екскомбатантам/екскомбатанткам 
АТО/ООС

3 5 3 11

Представники НУО, котрі 
працюють у проєктах, 
спрямованих на надання допомоги 
екскомбатантам/екскомбатанткам 
АТО/ООС та членам їх сімей

1 5 2 8

Представники місцевих 
органів влади, дотичні до 
роботи з екскомбатантами/
екскомбатантками та членами їх 
сімей

2 1 2 5

Родини екскомбатантів/
екскомбатанток АТО/ООС

1 1 0 2

Загалом: 13 15 12 40

Географія  
дослідження

Якісне  
опитування
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Методи опитування: особисті інтерв'ю face-to-face або телефонні 
інтерв’ю. 

Тип вибірки — цільова, квотна для екскомбатантів/екскомбатанток 
АТО/ООС і лікарів, які мають досвід надання медичних послуг екс-
комбатантам/екскомбатанткам за регіонами дослідження. Всього 
було опитано 300 респондентів, включно з 200 екскомбатантами/
екскомбатантками АТО/ООС (серед них 187 осіб — чоловіки, 13 
осіб — жінки) та 101 лікар. Більш детальна інформація щодо розпо-
ділу респондентів залежно від регіону дослідження, цільової групи 
та статі представлена у Таблиці 2.

Таблиця 2. 
Розподіл респондентів залежно від регіону, цільової групи та статі*

Область

Цільові групи респондентів

Екскомбатанти/екскомбатантки  
АТО/ООС

Медичні працівники, які мають 
досвід надання медпослуг екс-
комбатантам/екскомбатанткам

Кількість осіб
Стать

Кількість осіб
Чол. Жін.

Миколаївська 68 61 7 34

Харківська 69 67 2 33

Хмельницька 63 59 4 34

Всього 200 187 13 101

* Відповідно до інструментарію дослідження, питання щодо статі медичних працівників не ставилося.

Рекрут респондентів здійснювався інтерв’юерами відповідно до 
сформованих Замовником списків контактів потенційних респон-
дентів. Джерелами отримання первинних контактів були відповідні 
територіальні відділення Міністерства у справах ветеранів України 
та НУО (зокрема регіональні спілки екскомбатантів/екскомбатан-
ток АТО/ООС). Більшість контактів екскомбатантів/екскомбатанток 
АТО/ООС були отримані інтерв’юерами методом «снігової кулі» в ході 
проведення інтерв’ю з респондентами даної цільової групи.

Для аналізу були використані стенограми інтерв’ю (під час прове-
дення усіх глибинних інтерв’ю здійснювався аудіозапис).

Якісні дані було також використано при підготовці анкет для про-
ведення кількісного опитування екскомбатантів/екскомбатанток і 
лікарів.

Кількісне  
опитування

Аналіз даних

ВСТУП
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Для обробки даних кількісного компонента дослідження (опитуван-
ня екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС та лікарів) використо-
вувалася програма статистичної обробки даних SPSS. 

Під час підготовки аналітичного звіту за результатами дослідження, 
використовувалися такі методи аналізу даних:

• розрахунок одно- та двовимірних розподілів відповідей респон-
дентів;

• результати ГІ аналізувалися за допомогою методу аналітичної 
індукції, що передбачає класифікацію даних, їх кластеризацію та 
аналітичні узагальнення.

З метою досягнення завдань дослідження, аналіз кількісних та 
якісних даних проведено у комплексі. Це дозволило детальніше 
проаналізувати наявні проблеми доступності та якості медичних 
послуг для екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС, врахувати 
погляди представників різних цільових груп, дотичних до даної 
проблематики.

Обмеження дослідження визначаються передусім специфікою його 
цільової групи. Брак точних даних щодо розподілу екскомбатантів/
екскомбатанток АТО/ООС на національному та регіональному рівнях 
за соціально-демографічними ознаками унеможливлює побудову 
репрезентативної вибірки. З огляду на це та фінансові обмеження, 
було надано перевагу зручним за типом і невеликим за обсягами 
вибіркам для кількісних опитувань. Відповідно, обсяг вибірок не є 
достатнім для проведення глибокого кількісного аналізу (зокрема 
розрахунку двовимірних розподілів відповідей респондентів, напр., 
за ознакою наявності інвалідності або окремих нозологій). У ви-
бірках переважно представлені міські мешканці, які більш активно 
взаємодіють з ветеранськими НУО, що допомагали із рекрутом 
екскомбатантів/екскомбатанток. Це унеможливлює вивчення осо-
бливості поглядів екскомбатантів/екскомбатанток, які мешкають у 
сільській місцевості та мають вкрай обмежений доступ до медичних 
і реабілітаційних послуг. 

Крім того, обмежена вибірка не дозволила вивчити думки екском-
батантів/екскомбатанток стосовно доступності та рівня задово-
леності такою пільгою як безоплатне слухопротезування. Тому в 
подальших дослідженнях слід застосовувати цільову вибірку, що 
дозволить більш широко вивчити проблеми у забезпеченні дер-
жавних гарантій для екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС у 
медичній сфері. 

Обмеження  
дослідження
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Суттєво вплинула на доступ до медичних послуг, необхідних екс-
комбатантам/екскомбатанткам, пандемія COVID-19. Внаслідок по-
ширення епідемії відбулось перепрофілювання чималої кількості 
закладів охорони здоров’я, у т.ч. госпіталів ветеранів війни, під від-
ділення для хворих на COVID-19. Це ускладнило рекрут медичних 
працівників, які працюють з екскомбатантами/екскомбатантками та 
надають їм специфічні, зокрема реабілітаційні послуги, а також по-
значилось і на модальності відповідей лікарів і пацієнтів госпіталів. 

Збір, зберігання та аналіз емпіричних даних дослідження базувалися 
на дотриманні етичних стандартів, а також захисті права учасників 
дослідження на добровільність, анонімність та конфіденційність. 
Зокрема гайди та анкети не містили жодних персональних даних, 
які дозволяли б ідентифікувати особу респондента. 

Перед початком дослідження всі потенційні респонденти були по-
інформовані про мету та завдання дослідження, особливості його 
перебігу, а також про гарантії анонімності та конфіденційності для 
респондентів, їхнє право на добровільну участь в дослідженні та на 
її припинення в будь-який момент. 

Етичні засади  
дослідження

ВСТУП



14 Оцінка доступності та задоволеності медичною допомогою в Україні екскомбатантами/екскомбатантками АТО/ООС

1.1. Екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС

Всього було опитано 200 екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС, які проживають у 
Хмельницькій, Харківській та Миколаївській областях. Більшість екскомбатантів/екском-
батанток АТО/ООС (67% або 134 осіб з 200) — мешканці обласного центру, майже третина 
(28% або 56 осіб з 200) — міські жителі та зовсім незначна частка — мешканці СМТ або 
сіл (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Розподіл опитаних екскомбатантів/екскомбатанток  
АТО/ООС, за регіонами й типом поселення, осіб

Більшість опитаних екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС (94%) — чоловіки віком від 
18 до 59 років. З них 52% — віком 18–39 років, 44% — віком 40–59 років, вік решти респон-
дентів (4%) становить 60 років і старше (рис. 1.2).

СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ	РЕСПОНДЕНТІВ

Хмельницька 63 

Харківська 69 

Миколаївська 68 134 56 6 4
Обласний 

центр
Інше місто СМТ Село

Область Тип поселення

1.
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Рис. 1.2. Розподіл опитаних екскомбатантів/екскомбатанток 
АТО/ООС за статтю та віком, %

Усі опитані екскомбатанти/екскомбатантки у різні роки проходили військову службу в зоні 
проведення АТО/ООС. Але найбільшу частку з них (52–53%) складають особи, які перебу-
вали у зоні бойових дій на сході України у 2015–2016 роках (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Роки служби екскомбатантів/екскомбатанток у зоні  
АТО/ООС

Кожен п’ятий респондент з-поміж екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС (20%) має 
інвалідність внаслідок участі у бойових діях, ще 2% — перебувають на різних етапах її 
оформлення. 

94%
чоловіки

6%
жінки 18–39 

років

54%

52%

40–59 
років

38%

44%

60 років  
і страше

8%

4%

Стать респондентів Вік респондентів

1. СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕСПОНДЕНТІВ
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1.2. Лікарі

В цій групі був опитаний 101 респондент — лікарі, які мають досвід надання медичних послуг 
екскомбатантам/екскомбатанткам АТО/ООС, і зараз працюють у Хмельницькій, Харківській 
та Миколаївській областях. У кожній області опитано по 33–34 особи. Переважна більшість 
опитаних лікарів (81 особа зі 101) — мешканці обласного центру (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Розподіл респондентів за регіоном проживання і типом 
поселення, осіб

Понад половина лікарів (59 осіб зі 101) працюють у військових госпіталях або госпіталях 
ветеранів війни та надають стаціонарну медичну допомогу. Кожний п’ятий працює у міській 
чи районній поліклініці/лікарні або у спеціалізованому закладі охорони здоров’я (Інститут 
нейрохірургії, Інститут фтизіатрії тощо), надаючи спеціалізовану медичну допомогу амбу-
латорно (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Розподіл респондентів залежно від ЗОЗ, в яких вони 
працюють і формою надання медичної допомоги, осіб

Переважна більшість опитаних (78 осіб) — це лікарі-спеціалісти (хірург, невролог, стоматолог 
тощо), кожний четвертий (23 особи) — сімейний лікар або терапевт. 

Хмельницька 34

Харківська 33

Миколаївська 34 81 18 0 2
Обласний 

центр
Інше місто СМТ Село

Область Тип поселення

Військовий гос-
піталь/госпіталь 
ветеранів війни 

59

Спеціалізований 
ЗОЗ 22

Районна/міська 
поліклініка (КДЦ)/
лікарня

20

Заклад охорони здоров’я

59
у стаціонарі

42
амбулаторно
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2.1. Самооцінка екскомбатантами/екскомбатантками 
стану здоров’я

Стан здоров’я екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС, а, відповідно, і його самооцінка, 
залежить від різних чинників. Насамперед — це вік респондентів (чим старші респонденти, 
тим нижча самооцінка власного здоров’я), наявність або відсутність попередніх захво-
рювань, інвалідність внаслідок поранення, контузії, одержаних під час участі у бойових 
діях тощо.

За даними кількісного опитування, практично всі екскомбатанти/екскомбатантки, які ма-
ють інвалідність (39 осіб із 40), усвідомлюють наявність тих чи інших проблем зі здоров’ям. 

Більш детальне уявлення про проблеми зі здоров’ям, які мають екскомбатанти/екскомба-
тантки після поранень, дають матеріали глибинних інтерв’ю.

«Я	був	тяжко	поранений	в	голову	(чи	то	міна,	чи	гранатомет,	але	мені	
знесло	праву	сторону	голови).	Око	також	штучне.	В	результаті	поранен-
ня	у	мене	з’явилася	епілепсія	посттравматична,	ноги	тягне	і	всю	праву	
сторону	віднімає.	Після	поранення	багато	чого	сталося...	я	вже	переніс	
три	інсульти.	Якщо	не	буду	приймати	препарати,	то	нічого	хорошого	зі	
мною	не	буде.	Я	на	препаратах	довічно»	

(екскомбатант АТО/ООС, Харківська область).

Проблеми зі здоров’ям мають не тільки екскомбатанти/екскомбатантки з інвалідністю, а й 
значна частка з усіх опитаних екскомбатантів/екскомбатанток. Умовний рейтинг наявних 
проблем зі здоров’ям серед опитаних екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС очолюють 
такі захворювання, як: захворювання зубів та ясен;  опорно-рухового апарату; неврологічні 
захворювання тощо (див. рис. 2.1.1).

ПОТРЕБИ	У	МЕДДОПОМОЗІ	
ТА «ТОЧКИ	ВХОДУ»

2.
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 Рис. 2.1.1. Наявні захворювання екскомбатантів/екскомбатанток 
АТО/ООС, осіб

Втім, попри наявність проблем зі здоров’ям, ба більше, навіть маючи інвалідність I–II групи, 
екскомбатанти/екскомбатантки здебільшого оцінювали власний стан здоров’я як «добрий» 
або «задовільний» (3–4 бала з 5-ти).  Це підтверджують і результати кількісного опитуван-
ня, за даними якого середнє значення самооцінки екскомбатантами/екскомбатантками 
власного  здоров’я становить 3,5 бала з 5. Така оцінка може бути повʼязана з наявними в 
суспільстві гендерними стереотипами про те, що екскомбатанти/екскомбатантки, намага-
ючись демонструвати стійкість, приховують свою вразливість.

«Ну,	на	пять	баллов	я	не	оценю,	потому	что	пять	баллов	—	это	целиком	
здоровый.	Ну,	где-то	на	троечку…»	

(екскомбатант АТО/ООС, 1 група інвалідності внаслідок  
вогнепального поранення хребта, м. Хмельницький)

«По	п’ятибальній	шкалі	стан	мого	здоров’я	схарактеризував	би	на	4.	
За всі	роки	я	ще	ні	разу	в	лікарні	не	звертався.	Не	було	такої	потреби.	
Хоча	після	демобілізації	спина	болить»	

(екскомбатант АТО/ООС, м. Хмельницький)

«У	мене	було	важке	поранення,	з	ампутацією	обох	рук	і	ока.	До	цього	
часу	непокоять	фантомні	болі	та	знаю,	що	у	багатьох	хлопців	ця	проблема	
зберігається.	Також	наслідки	контузії	(голова	болить,	іноді	тиск	зміню-
ється).	Але	враховуючи	те,	що	я	працюю,	то	особливо	не	приділяю	цьому	
достатньої	уваги,	можливо	дарма»	

(екскомбатант АТО/ООС, 1 група інвалідності, м. Миколаїв)

Серед усіх опитаних екскомбатантів/екском-
батанток АТО/ООС, які зазначили, що мають 
проблеми зі здоров’ям (n=115)

Серед усіх опитаних екскомбатантів/екском-
батанток АТО/ООС, які зазначили, що мають 
проблеми зі здоров’ям (n=115)

1. Стоматологічні захворювання61

2. Захворювання опорно-рухового 
апарату
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3. Неврологічні захворювання49

4. Серцево-судинні захворювання46

5. Захворювання шлунково-кишкового 
тракту
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1. Неврологічні захворювання30

2. Захворювання опорно-рухового 
апарату
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5. Захворювання шлунково-кишкового 
тракту

13
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Про поширеність гендерних стереотипів на кшталт «чоловік має бути мужнім, сильним і не 
повинен скаржитися на здоров’я», свідчить той факт, що 43% екскомбатантів/екскомба-
танток АТО/ООС (або 85 осіб з 200) зазначили, що не мають жодних проблем зі здоров’ям. 
З них 79% — це чоловіки віком 18–39 років. 

Менш оптимістичними щодо стану здоров’я екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС ви-
явилися лікарі (рис. 2.1.2). Переважна більшість з них (63 особи зі 101) вважає, що учасники 
АТО/ООС мають неврологічні захворювання, 54 осіб — серцево-судинні захворювання, 46 
осіб — захворювання опорно-рухового апарату. Про наявність проблем психологічного 
характеру зазначили 47 лікарів.  

 

Рис. 2.1.2. Розподіл ствердних відповідей респондентів  
про наявність захворювань у екскомбатантів/екскомбатанток 
АТО/ООС, осіб

Наявність у екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС серйозних захворювань підтверджу-
ють і дані якісного компонента дослідження. Зокрема на думку експертів з-поміж лікарів 
та представників НУО, майже всі учасники АТО/ООС мають проблеми зі здоров’ям, найпо-
ширенішими серед яких є: 

• посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) — психічний розлад, різновид неврозу в 
результаті переживання однієї чи кількох психотравматичних подій, таких, наприклад, 
як військові дії, загроза смерті або перебування свідком чужої смерті, поранення, у т. ч. 
важке поранення тощо. Основні прояви — це проблеми зі сном, пам'яттю та емоційною 
сферою (наприклад, соціальна ізольованість або, навпаки, агресивність, загострене 
відчуття несправедливості тощо). За словами опитаних лікарів і екскомбатантів/екс-
комбатанток АТО/ООС, симптоми ПТСР особливо посилюються у перші півроку-рік 
після демобілізації;

Неврологічні захворювання

Серцево-судинні захворювання

Психологічні проблеми

Захворювання опорно-рухового апарату

Відсутність кінцівок, інших частин тіла

Захворювання шлунково-кишкового тракту

Алко-, наркозалежність

Стоматологічні захворювання

63 49

54 46

47

46 56

19

18 28

15

10 61

6

лікарі екскомбатанти/екскомбатантки АТО
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0
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• травми, у т. ч. ампутація різних частин тіла (кінцівок, ока) внаслідок кульових і мінно-ви-
бухових поранень;

• неврологічні захворювання, у т. ч. внаслідок контузії, черепно-мозкових травм тощо;

• серцево-судинні захворювання;

• захворювання опорно-рухового апарату, у т. ч. суглобів, хребта внаслідок носіння бро-
нежилетів, військового спорядження, перебування в окопах тощо;

• стоматологічні захворювання та щелепно-лицеві травми.

психосоматичні за-
хворювання внаслідок 
стресу, хронічної втоми 

та емоційного переванта-
ження (цукровий діабет, 

онкологія тощо)

посттравматичний  
стресовий розлад  

(ПТСР)

захворювання  
опорно-рухового  

апарату, у т.ч. суглобів, 
хребта (остеохондроз, 

артрит тощо)

стоматологічні захворю-
вання та щелепно-лицьові 

травми

травми, у т.ч. ампутація 
різних частин тіла внаслі-
док кульових і мінно-вибу-

хових поранень

неврологічні захворюван-
ня у т.ч. внаслідок контузії, 
черепно-мозкових травм 

тощо

серцево-судинні  
захворювання

Проблеми  
зі здоров’ям

Рис. 2.1.3. Найпоширеніші, на думку експертів, наявні проблеми  
зі здоров’ям у екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС 
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Крім того, зростає кількість екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС із психосоматичними 
захворюваннями, які нерідко виникають або загострюються внаслідок стресу, хронічної 
втоми та емоційного перевантаження. Це так звані захворювання «чиказької сімки»2, до 
яких належать у т. ч. виразка шлунку, ревматоїдний артрит, цукровий діабет та онкологічні 
захворювання.

«У	людей	в	возрасте	старше	40	лет,	которые	прошли	войну	в	2014–15–16	
годах,	достоверно	выше	заболеваемость	болезнями	из	так	называемой	
«Большой	чикагской	семерки».	Сейчас	еще	добавляется	онкология.	
То есть	смертность	среди	мужчин,	прошедших	войну,	достоверно	выше,	
чем	среди	альтернативной	выборки	мужчин,	которые	не	были	на	войне,	
в	том	числе	от	онкологических	и	сердечно-сосудистых	заболеваний»

(лікар, м. Харків)

«Сейчас	уже	таких	тяжелых	в	плане	сохранения	жизни	пациентов	мало.	
Но много	пациентов	с	посттравматическим	болевым	синдромом	—	па-
циенты	после	минно-взрывных	ранений,	после	осколочных	и	пулевых	
ранений.	Много	пациентов	с	эпилептическими	синдромами,	ликвор-
ной	дисфункцией,	нарушением	функции	головного	мозга	и	спинного	
мозга»

(лікар-нейрохірург, м. Харків)

«После	возвращения	из	зоны	АТО/ООС	меня	начали	«догонять»	болез-
ни	спины,	коленей…	все-таки	были	нагрузки	и	напряжение	постоянное,	
недосып	и	марш-броски,	длительные	походы	с	разгрузками	и	оружием.	
Сейчас	лечусь	и	стараюсь	поддерживать	спортивный	образ	жизни,	чтобы	
поддерживать	свою	спину	и	колени» 

(екскомбатант АТО/ООС, м. Харків)

«У	меня	есть	проблемы	со	здоровьем.	Я	натаскался	раненых	[прим.	
респондент —	парамедик].	Ну,	вы	сами	понимаете,	что	парни	до	ста	
килограмм	весят...плюс	аммуниция	у	них,	плюс	экипировка.	Это	где-то	
килограмм	120–130	в	среднем.	Я	этих	ребят	вытягивал	и	«сорвал»	себе	
поясницу» 

(екскомбатант АТО/ООС, м. Хмельницький).

2	 «Чиказька	сімка»,	або	«свята	сімка»	(в	народі	—	«хвороби	на	нервовому	ґрунті»)	—	група	патологій,	у	яких	емоції	пацієнта	
відіграють	 значну	 роль,	 була	 описана	 лікарем	 та	 психоаналітиком	Францом	 Габріелем	Олександром	 у	 1950	 році.	До	 цього	
списку	увійшли	такі	відомі	патологічні	стани	як	виразка	шлунку,	гіпертонія,	бронхіальна	астма,	ревматоїдний	артрит,	запальне	
захворювання	кишок,	гіпертиреоз,	атопічний	дерматит.	Достеменно	відомо,	що	у	разі	перелічених	захворювань	зв'язок	між	їх	
появою	та	психологічними	розладами	найбільш	виражений.	Проте	з	появи	списку	минуло	багато	часу,	і	сьогодні	його	можна	
розширити	 іншими	проблемами,	 які	розглядаються	як	психосоматичні	одиниці.	Наприклад,	ожиріння,	 безсоння,	мігрень,	
порушення	апетиту,	неврози	тощо.

2. ПОТРЕБИ У МЕДДОПОМОЗІ ТА «ТОЧКИ ВХОДУ»
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Переважна більшість екскомбатантів/екскомбатанток мають про-
блеми зі здоров’ям внаслідок перебування у зоні АТО/ООС. Хоча й 
оцінюють його здебільшого як «задовільно» або «добре». Наявні ген-
дерні стереотипи змушують екскомбатантів/екскомбатанток прихо-
вувати свою вразливість і перешкоджають своєчасному зверненню 
до лікарів по медичну допомогу. Проте така поведінка нерідко є 
результатом ресоціалізації, у т.ч. внаслідок професійно проведеної 
психологічної реабілітації.  

2.2. Звернення екскомбатантів/екскомбатанток  
по первинну медичну допомогу і задоволеність нею

Відповідно до медичної реформи, основною «точкою входу» для отримання населенням 
медичної допомоги сьогодні є сімейний лікар, який у разі потреби формує електронне на-
правлення для проходження медичного обстеження, консультації «вузьких спеціалістів», 
планової госпіталізації тощо. Відповідно, для отримання медичної допомоги у людини 
повинна бути підписана декларація з сімейним лікарем. Така система надання медичної 
допомоги стосується й екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС.

За даними кількісного опитування, 80% екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС мають 
підписані декларації з сімейним лікарем (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Розподіл відповідей екскомбатантів/екскомбатанток 
АТО/ООС на запитання: «Чи підписана у вас декларація з сімей-
ним лікарем?» 

На думку опитаних експертів (лікарі, представники влади та НУО), проблем у екскомба-
тантів/екскомбатанток АТО/ООС щодо підписання декларацій з сімейними лікарями не 
виникало. Всі, хто мав потребу, підписали декларацію з сімейним лікарем без будь-яких 
проблем. Це підтвердили й самі респонденти. Проте така ситуація здебільшого притаманна 
для екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС, хто соціалізувався після демобілізації, має 
роботу і підтримку близьких та родичів.

Висновок: 

Так — 80%

Ні — 20%
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«Сейчас	практически	у	всех	экскомбатантов/экскомбатанток	АТО/ООС	
подписаны	декларации	с	семейными	врачами.	Экскомбатанты/экском-
батантки	с	инвалидностью	однозначно	все.	Те,	кто	не	получил	инвалид-
ность,	тоже	заключают,	потому	что	люди	пытаются	трудоустраиваться,	
диспансеризация	нужна.	Потом	все	прекрасно	понимают,	что	в	случае	
плановой	госпитализации	без	семейника	сейчас	ничего	не	сделаешь»

 (лікар, Харків)

Разом з тим, серед екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС є частка осіб, хто внаслідок 
різних причин опинився в складних життєвих обставинах, залишився без житла і, відповід-
но, без реєстрації. Для цієї когорти екскомбатантів/екскомбатанток підписання декларації 
з сімейним лікарем і, відповідно, отримання медичної допомоги є проблематичним. 

«Вони	зараз	всі	підписують	декларації.	Крім	тих,	у	кого	немає	постій-
ної	адреси.	От	з	тими	дуже	важко.	Тому,	що	знаєте,	буває	всяке…	жінка	
вигнала	і	сама	кудись	виїхала.	Всі	документи	залишились	у	неї,	у	т.ч.	й	
посвідчення	УБД…	Це	така	дуже	важка,	знаєте,	складова	життя…	тому	що	
їх	виписують…	А	якщо	їх	виписали,	то	хто	декларацію	з	ними	підпише?..	
Самі	ж	розумієте…	Є	троє	у	мене	таких.	Це	дуже	важко»	

(волонтер, м. Харків)

У теперішній час екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС звертаються до сімейного лікаря 
зазвичай у таких випадках як:

• проходження вакцинації від COVID-19

• отримання направлення на консультацію або лікування у заклад охорони здоров’я, який 
надає спеціалізовану медичну допомогу

• проходження медичного обстеження для встановлення або підтвердження інвалідності 
(МСЕК)

• проходження медичної комісії для отримання санаторно-курортного лікування 

«Декларація	підписана	в	грудні	2020	року.	Звертався	декілька	разів	до	
сімейного	лікаря,	хворів	на	COVID,	за	направленням	на	аналізи.	Після	
цього	звертався	для	продовження	плану	реабілітації,	який	раз	на	два	
роки	потрібно	проходити	особам	з	інвалідністю	внаслідок	війни.	І	ця	
процедура	зараз	замикається	на	сімейних	лікарях.	Звертався	з	цього	
приводу	і	потім	коли	робив	щеплення,	щоби	прискорити	внесення	до	
ДІЇ	сертифіката,	оскільки	треба	було	їхати	закордон,	власне	все.	Проблем	
при	зверненні	до	сімейного	лікаря	не	виникало»	

(екскомбатант АТО/ООС, 1 група інвалідності, м. Миколаїв)

2. ПОТРЕБИ У МЕДДОПОМОЗІ ТА «ТОЧКИ ВХОДУ»
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«Декларацию	я	подписала	в	июле	этого	года	[прим.	2021	год]	из-за	того,	
что	без	нее	нельзя	вакцинироваться.	Но	к	семейному	врачу	я	еще	ни	разу	
не	обращалась»	

(екскомбатантка АТО/ООС, м. Миколаїв)

За даними кількісного опитування, екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС задоволені 
обраними сімейними лікарями (середнє значення рівня задоволеності становить 3,8 бала з 
5-ти). У разі виникнення або загострення проблем зі здоров’ям вони зазвичай звертаються 
по допомогу до сімейного лікаря. Про це зазначили 58% респондентів (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Розподіл відповідей екскомбатантів/екскомбатанток 
на запитання: «До кого ви зазвичай звертаєтесь у разі виникнен-
ня або загострення проблем зі здоров’ям?», %   
(сума відповідей перевищує 100%, оскільки респонденти могли обирати всі слуш-
ні варіанти)

Більшість екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС при зверненні до сімейного лікаря 
не зустрічалися з жодними проблемами, про що зазначили 62% респондентів. Але решта 
респондентів при зверненні до сімейного лікаря стикалася з різними перешкодами, ос-
новними з яких є:

• великі черги на прийом до лікаря 

• складно записатися на прийом до лікаря у найближчий час через відсутність вільних 
місць (рис. 2.4)

До сімейного лікаря/терапевта 58

У госпіталь ветеранів війни 34

До лікарів- спеціалістів у держав-
ну поліклініку або лікарню

29

У приватну клініку або  
до приватних лікарів

8

Намагаюсь не звертатися  
до лікарів, лікуюсь самостійно

6

Інше 2
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Не стикалися із жодними пробле-
мами

62

Великі черги на прийом до лікаря 21

Складно записатися на прийом 
через відсутність вільних місць

16

Лікар не посприяв у отриманні 
безкоштовних ліків

8

Лікування, призначене лікарем, 
не допомогло

6

Некоректне ставлення лікаря/
медсестри

6

Лікар відмовив у направленні до 
«вузьких» спеціалістів

2

Лікар, з яким підписана деклара-
ція, звільнився

1

Рис. 2.4. Розподіл відповідей екскомбатантів/екскомбатанток 
АТО/ООС на запитання: «Чи зустрічалися Ви з якими-небудь про-
блемами при зверненні до сімейного лікаря?», %  
(сума відповідей перевищує 100%, оскільки респонденти могли обирати всі слуш-
ні варіанти)

Результати якісного опитування підтверджують наявність суб’єктивних і об’єктивних 
причин, через які екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС вкрай рідко звертаються за 
консультаційними послугами та лікуванням до сімейних лікарів. 

Суб’єктивними причинами не звернення до сімейного лікаря є:

 n відсутність потреби  у зверненні до сімейного лікаря через задовільний стан здоров’я

 n самолікування – у більшості випадків, якщо захворювання триває без тяжкого перебігу 
та ускладнень, екскомбатанти/екскомбатантки намагаються лікуватися самотужки, у 
т.ч. народними засобами

 n поширені стереотипи щодо поведінки  — «терпіти біль — це мужньо», «немає часу хворі-
ти», «ніколи ходити по лікарях, треба заробляти гроші», «саме пройде» тощо

«Лікарем	задоволений,	проте	звертаюсь	не	дуже	часто.	За	4	роки	
разів	3	звернувся	через	стан	(грип,	ГРВ).	А	як	довідку	отримати	чи	
ще	щось,	то	частіше	звертаюсь.	Зараз	я	ось	захворів,	то	вдома	чаї	п’ю.	
Але	взагалі	вдома	не	сиджу	і	немає	навіть	часу,	коли	лікуватися»

(екскомбатант АТО/ООС, м. Хмельницький)

2. ПОТРЕБИ У МЕДДОПОМОЗІ ТА «ТОЧКИ ВХОДУ»
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«В	задовільному	стані	вони	до	нас	не	звертаються.	Це	або	середній,	або	
важкий	стан.	В	легкому	стані	вони	сидять	вдома.	А	коли	їм	стає	зле,	тоді	
вони	йдуть	до	лікаря»	

(лікар, м. Харків)

 n страх виявити хворобу/почути «страшний» діагноз

«К	сожалению,	очень	редко	обращаюсь	к	семейному	врачу.	Хотелось	
бы	чаще,	но	из-за	постоянной	боязни,	что	сейчас	у	тебя	там	что-то	
выявят,	обращаюсь	реже,	чем	нужно.	При	этом	отношения	с	ним	
отличные»

(екскомбатант АТО/ООС, м. Харків)

Основними об’єктивними бар’єрами та перешкодами, що значно зменшують доступ екс-
комбатантів/екскомбатанток до послуг сімейного лікаря, є:

 n неможливість отримати пріоритетне (першочергове) обслуговування відповідно до 
законодавства через відсутність «вільних місць», великі черги до сімейного лікаря, 
особливо у період пандемії на COVID-19

«Из	трудностей	—	это	большие	очереди.	Даже	если	записываешься,	
все	равно	находишься	в	большой	очереди.	Особенно	сейчас	в	период	
пандемии,	когда	идет	большое	количество	людей,	то	электронная	
очередь	не	работает.	Люди	все	равно	стоят	в	очереди.	И	это	тяжело»	

(дружина екскомбатанта АТО/ООС, м. Миколаїв)

«Специфику	этих	пациентов	очень	многие	семейные	врачи	не	понима-
ют.	Они	как-то	мало	информированы,	что	ли?	По	закону	экскомбатант/
экскомбатантка	вроде	должны	получить	приоритетное	обслуживание,	а	
на	практике:	«Я	вас	туда	не	посылал…	ждите	в	порядке	очереди	и	т.д.»

(лікар, м. Харків)

 n не налагоджена комунікація з сімейним лікарем, у т. ч. відсутність інформування про 
звільнення/заміну лікаря

«За	моїми	спостереженнями,	практично	кожен	третій	із	пацієнтів	не	
знає	свого	сімейного	лікаря,	тому	що	сімейний	лікар	не	дає	телефон,	
не	доступний,	до	нього	можна	потрапити	на	прийом	записавшись	
лише	через	реєстратуру..»	

(лікар, м. Миколаїв)
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«Було	таке,	що	декларація	підписана,	але	лікар	звільнився….	Був	один,	
а	став	інший.	І	ніхто	не	попереджував,	і	не	казав:	«Ось	той	звільнився	і	
ви	тепер	з	іншим.	Будуть	проблеми	чи	питання,	звертайтеся	до	нього».	
Не було	такого.	А	як	йому	тепер	взяти	сертифікат,	якщо	лікар	звільнився?	
Де	шукати	нового	сімейного	лікаря,	як	уже	всі	зайняті?»

(представник НУО, м. Харків)

 n віддаленість лікувального закладу від місця проживання

«В	отдаленных	районах	ситуация	и	для	обычных	граждан	не	очень	
веселая,	не	говоря	уже	о	экскомбатантах.	Потому	что	в	связи	с	рефор-
мированием	системы	здравоохранения,	позакрывались	очень	многие	
маленькие	поликлиники.	И	людям	приходится	по	30–40–50	кило-
метров	ехать,	чтобы	просто	получить	консультацию	специалиста»	

(лікар, м. Харків)

 n брак навичок медичного персоналу роботи з електронною системою E-Health для фор-
мування електронних направлень

«В	наших	поликлиниках	семейные	врачи	—	это	в	основном	пенсио-
неры.	Они	не	умеют	обращаться	с	компьютером.	Вот	и	выстраива-
ется	очередь	в	кабинет,	где	молоденькая	медсестра	все	это	вводит	в	
компьютер…»

(лікар, м. Миколаїв)

Крім того, для екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС з інвалідністю внаслідок участі 
у бойових діях серйозними та поширеними перешкодами в отриманні медичної допомоги 
у ЗОЗ первинної ланки є:

 o проблеми з безбар’єрним простором (тобто відсутність пандусів або їх невдала кон-
струкція, відсутність ліфтів-підйомників тощо)

 o недоступність громадського транспорту

«У	нас	(спинальников)	как?	Когда	уже	припечёт,	тогда	мы	идём	к	
семейному	врачу.	Это	проблема	и	на	это	надо	потратить	время…	
Надо	искать	транспорт,	чтобы	ехать	в	поликлинику.	Потому	что	об-
щественный	транспорт	—	не	доступен.	Потом	щемиться	в	эти	узкие	
лифты…	это	такой	квест…	Короче	говоря,	это	мрак!»	

(екскомбатант АТО/ООС, 1 група інвалідності., м. Харків)

2. ПОТРЕБИ У МЕДДОПОМОЗІ ТА «ТОЧКИ ВХОДУ»
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Переважна більшість екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС 
мають підписані декларації з сімейним лікарем, оскільки це основна 
умова для отримання медичної допомоги, у т.ч. спеціалізованої. Не 
зважаючи на те що респонденти цілком задоволені обраними сімей-
ними лікарями, вони досить рідко звертаються до них за медичною 
допомогою. У більшості випадків сімейний лікар виконує функцію 
диспетчера, надаючи направлення для проходження медичного 
обстеження, консультації «вузьких спеціалістів», госпіталізації, випи-
суючи рецепт на безоплатні ліки тощо. Наявність таких перешкод як 
електронний запис на прийом до лікаря, відсутність вільних місць 
на найближчий час у розкладі лікаря, довгі черги під кабінетом, ар-
хітектурна недоступність ЗОЗ та недоступність транспорту – все це 
обмежує доступність екскомбатантів/екскомбатанток до отримання 
первинної медичної допомоги, зокрема до послуг сімейного лікаря. 

Висновок:
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3.1. Вторинна медична допомога

Внаслідок реформування системи охорони здоров’я, в країні змінився порядок надання 
медичної допомоги. Сьогодні безкоштовну спеціалізовану медичну допомогу населення 
(у т.ч. екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС) можуть отримати лише за електронним 
направленням сімейного лікаря, з яким у пацієнта укладена декларація, або лікуючого 
лікаря вторинної ланки. «Швидка допомога» та екстрена госпіталізація надається без на-
правлення чи декларації з лікарем (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Точки входу екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС 
у систему надання спеціалізованої медичної допомоги

ДОСТУПНІСТЬ	 
СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ	МЕДИЧНИХ	
ПОСЛУГ	І	ЗАДОВОЛЕНІСТЬ	
НИМИ	ЕКСКОМБАТАНТІВ/
ЕКСКОМБАТАНТОК

Направлення до 
лікаря-спеціаліста

Направлення на 
госпіталізацію

Надає допомогу 
амбулаторно

Направлення на 
госпіталізацію

Рекомендують 
звернутися 
до сімейного 
лікаря

Госпіталізація

Точка входу 1

Сімейний лікар

Точка входу 2

Екстренна медична 
допомога

Точка  
входу 1

3.
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Для отримання пацієнтом послуг за направленням немає значення, виписав його лікар 
комунального чи приватного закладу або лікар ФОП. Як зазначили експерти, екскомба-
танти/екскомбатантки можуть отримати спеціалізовану медичну допомогу за направ-
ленням безоплатно в будь-якому закладі, що має договір із НСЗУ на надання відповідних 
послуг. Проте базовим закладом для надання такої допомоги є госпіталь ветеранів війни.

«Якщо	у	людини	виникають	якісь	проблеми	зі	здоров’ям,	то	сімейний	
лікар	дає	направлення	в	госпіталь	ветеранів	війни.	Сімейні	лікарі	знають,	
що	це	є	базова	установа.	Починаючи	з	2015	року,	коли	в	нас	з’явилася	
нова	пільгова	категорія	—	екскомбатанти/екскомбатантки,	учасники	
АТО/ООС,	учасники	Революції	Гідності,	усі	вони	лікуються	в	госпіталі.	
Зараз	не	настільки	завантажені	такі	заклади,	щоб	в	них	утворювалась	
черга,	лікар	виписує	направлення	і	без	проблем	тоді	госпіталізують,	про-
водять	стаціонарне	лікування»	

(представник міського управління охорони здоров’я, м. Хмельницький)

Результати дослідження свідчать про те, що вибір закладу охорони здоров’я для отримання 
спеціалізованої медичної допомоги є суто індивідуальним і залежить від багатьох факторів. 
Зокрема стану здоров’я, бажання і можливостей пацієнта, а також можливостей закладу. 
Особливо актуально це стало в умовах пандемії, коли деякі лікувальні заклади, у т.ч. вете-
ранські шпиталі, було перепрофільовано у стаціонари для пацієнтів з СOVID-19.

«Це	тимчасове	перепрофілювання.	Наскільки	я	знаю,	не	весь	госпіталь	
перепрофільований,	є	частина	відділень,	які	функціонують.	Наприклад,	
працює	кардіологічне	відділення.	Ми	поки	що	перенаправляємо	екском-
батантів/екскомбатанток	в	основному	не	в	госпіталь,	а	в	обласну	клінічну	
лікарню,	яка	не	є	перепрофільованою	під	COVID-19»	

(лікар, м. Шепетівка, Хмельницька обл.)

Чимало осіб, які уже завершили військову службу, лікуються у «цивільних» медичних за-
кладах (обласна/міська/районна лікарня або КДЦ), намагаючись у такий спосіб позбутися 
негативних спогадів, пов’язаних з перебуванням у госпіталі після поранення. Крім того, є 
частка екскомбатантів/екскомбатанток, які взагалі уникають лікування.

«[…]	деякі	екскомбатанти/екскомбатантки	повертаються,	і	не	дуже	схиль-
ні	до	спілкування	з	лікарями.	Не	хочуть	звертатися,	вважають,	що	нібито	
їх	стан	не	такий	тяжкий,	інколи	бояться	лікарів	і	уникають	спілкування.	
Є	такі.	Це	велика	проблема»	

(лікар, м. Харків)

«Я	особо	не	любитель	госпиталей,	и	вот	не	знаю,	у	меня,	наверное,	еще	
с	тех	времен	госпитализации,	то	ли	страх,	то	ли	отвращение,	неприязнь	
осталась	к	этому.	Стараюсь	как	можно	меньше	попадать.	Даже	не	особо	
горю	желанием	на	какое-то	профилактическое	лечение	ложиться	[…]»	

(екскомбатант АТО/ООС, 1 група інвалідності, м. Хмельницький)
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Але більшість екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС все ж таки віддають перевагу лі-
куванню у відомчих ЗОЗ, зокрема у військовому госпіталі та/або госпіталі ветеранів війни. 
Суттєво менше охочих отримувати медичну допомогу в районних або міських лікарнях. 
Про це зазначили як екскомбатанти/екскомбатантки, так і експерти.

Переваги лікування екскомбатантів/екскомбатанток у госпіталі (військовому або ветеранів 
війни) полягають у такому:

 n послуги надаються комплексно, їх якість є вищою, ніж у звичайній лікарні

«У	військовому	госпіталі	всі	послуги	якісніші.	У	госпіталі	для	ветера-
нів	війни	сильне	хірургічне	відділення.	Там	доволі	порядні	та	серйозні	
люди	працюють	[…]»	

(екскомбатант АТО/ООС, м. Хмельницький)

«Багато	хто	звертається	у	військовий	госпіталь,	а	не	в	звичайну	лікарню.	
Бо	в	госпіталі	краще	лікують,	якість	послуг	краща,	навіть	до	стоматологів	
туди	ходять.»	

(екскомбатант АТО/ООС).

«У	цивільних	лікарнях	в	нас	не	дуже	люблять	класти	пільгових	паці-
єнтів.	Всі	ж	розуміють,	що	лягти	«по	пільгах»	в	таку	лікарню	—	це	
взагалі	залишитися	без	нічого.	А	шпиталь	—	там	все	в	комплексі,	
реабілітаційний	центр	дуже	гарний.	Цей	заклад	для	екскомбатантів/
екскомбатанток	(госпіталь	у	Харкові)	один	із	найкращих	в	Україні.	
Його	можна	порівняти	із	Циблями,	Ірпенем	[…]»	

(екскомбатант АТО/ООС, м. Харків)

 n брак у районній/міській лікарні спеціалістів відповідної кваліфікації (зокрема лікарі не 
мають досвіду надання медичної допомоги військовим)

«Госпіталі	ветеранів	війни	—	це	передусім	підготовлений	персонал,	
тому	що	пересічний	пацієнт	і	пацієнт,	який	побував	у	зоні	бойових	
дій,	відрізняються.	У	них	(екскомбатантів/екскомбатанток)	загостре-
не	відчуття	справедливості,	багато	поєднаних	захворювань	і	взагалі	
до	них	має	бути	комплексний	медико-психологічний	підхід.	Ми	
розуміємо	цю	специфіку	і	враховуємо	її»	

(лікар, м. Хмельницький)

 n можливість отримати безкоштовно медичну діагностику і допомогу

«Я	в	лікарню	взагалі	не	хочу	йти,	бо	там	це	одне	непорозуміння	—	за	
все	вимагають	гроші»	

(екскомбатант АТО/ООС, м. Хмельницький)

3. ДОСТУПНІСТЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ І ЗАДОВОЛЕНІСТЬ НИМИ ЕКСКОМБАТАНТІВ/
ЕКСКОМБАТАНТОК
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«Дело	в	том,	что	в	госпитале	есть	медикаменты,	там	ничего	не	нужно	
покупать.	А	в	обычную	больницу	ложишься	и	тебе	сразу	список	дают:	
бумажное	полотенце,	вату,	спирт,	шприцы,	бинты,	моющие	средства...	
И все	это	ты	должен	купить!	Потому	что	у	них	ничего	нет,	как	они	го-
ворят.	А в	госпиталях	есть	все!	Они	знают,	что	к	ним	приходят	только	
военные	(бывшие	и	действующие	УБД).	Приходи	и	лечись!»	

(екскомбатант АТО/ООС, м. Миколаїв)

 n безпечний і психологічно комфортніший простір, де вони знаходяться серед тієї ж 
групи, до якої належать (менше негативних емоцій, пов’язаних з чергою, негативними 
висловлюваннями на їхню адресу тощо).

«Я	спочатку	дзвоню	до	свого	лікаря	в	госпіталі,	питаю,	чи	вона	є	на	місці,	
бо	вона	вже	знає	всі	мої	проблеми,	і	кажу,	що	я	хочу	лягти	полікуватися.	
А	потім	дзвоню	до	сімейного	лікаря	і	кажу,	що	мені	потрібна	путівка	
(направлення).	Мені	приходить	смс-ка	і	в	ту	дату,	на	яку	я	домовився	з	
лікарем,	я	лягаю	в	госпіталь.	Тому	що	мені	більше	подобається	лікуватися	
в	госпіталі	зі	своїм	лікарем.	Вона	більше	працює	з	такими,	як	я,	більш	ком-
петентна	в	цих	проблемах,	які	в	мене	виникають.	Мені	так	комфортніше»	

(екскомбатант АТО/ООС, 3 група інвалідності,  м. Хмельницький)

«У	цивільний	заклад	приходиш	і	там	трошки	не	розуміють	твої	пробле-
ми…там	до	тебе	відносяться,	як	до	всіх.	А	хлопцям	хочеться	більш	поваги,	
як	до	захисника,	як	до	людини,	яка	має	право	на	більшу	увагу.	В	шпиталі	
вони	всі	рівні,	тут	ставлення	до	них	набагато	доброзичливіше,	уважніше	
і	терпиміше,	ніж	в	цивільних	закладах	медицини	міста»	

(представник НУО, м. Харків)

Разом з тим, скорочення фінансування в результаті реалізації другого етапу медичної 
реформи, негативним чином позначилося на якості послуг, які надаються у госпіталях 
ветеранів війни. Як екскомбатант/екскомбатантки, так і експерти зазначали, що внаслідок 
нестачі фінансування значно погіршилися умови перебування й лікування в цих закладах, 
насамперед через:

 o погане харчування

«Зараз	потрапити	на	лікування	легше.	Але	якість	лікування,	харчування	
і	перебування	в	рази	зменшилася.	Госпіталі	прирівняли	до	звичайних	
лікарень	і	зрізали	їм	фінансування.	Так,	як	зараз	годують	екскомбатан-
тів/екскомбатанток	в	госпіталі	(я	думаю,	що	в	більшості	госпіталів	така	
проблема)	—	це	просто	знущання.	Я	бачив,	як	харчують	засуджених	у	
тюрмі…	то	екскомбатанти/екскомбатантки,	які	віддали	частину	здоров’я,	
харчуються	набагато	гірше,	ніж	люди,	які	скоїли	злочин.	Якщо	раніше	(до	
медреформи)	було	5-разове	харчування,	то	зараз	зробили	3-разове.	Якщо	
раніше	давали	котлету,	нормальну	кашу,	пюре,	суп	нормальний	з	м’ясом,	
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то	зараз	це,	як	ми	називаємо,	шпаклівка	—	переварена	перловка	і	одна	
маленька	шпротина.	Для	нормального	чоловіка	—	це	ж	не	харчування»	

(екскомбатант АТО/ООС, 3 група інвалідності, м. Хмельницький)

 o незадовільні побутові умови

 o скорочення переліку доступних медичних послуг внаслідок закриття відділень (у т.ч. 
відновлювального лікування) та скорочення кадрів

«Через	недостатнє	фінансування	в	нашому	госпіталі	скоротили	54	праців-
ники,	просто	закрили	фізіотерапевтичне	відділення	(скасували	процеду-
ри,	масажі,	можливість	займатися	на	дошці	Євмінова).	Тобто	доступність	
ніби	покращилася,	але	якість	лікування	зараз	навіть	2	балів	не	дотягує	по	
5-бальній	системі»	

(екскомбатант АТО/ООС, м. Хмельницький) 

 o брак необхідних безкоштовних ліків

«Якісь	ліки	там	(в	госпіталі)	є	безкоштовні,	але	кількість	тих	ліків…	
Хлопці,	я	знаю,	докуповують,	тому	що	їм	кажуть:	«Цього	немає,	але	воно	
тобі	треба,	то	ти	докупи».	Вони	(лікарі)	вже	просто	знають,	що	я	—	така	
скандальна	людина…	тому	якщо	його	немає,	то	мені,	мабуть,	просто	його	
не	призначать,	щоб	не	було	скандалу»

(екскомбатант АТО/ООС, 3 група інвалідності, м. Хмельницький)

«Раніше	набагато	краще	було	фінансування	і	набагато	краще	медичне	
забезпечення	було.	Зараз	все	це	біднішає,	через	те,	що	не	вистачає	фінан-
сування,	не	вистачає	коштів.	Особисто	для	мене	—	це	проблема.	Бо	я,	
як	лікар,	хочу	лікувати	за	новими	протоколами.	Хочу	щось	призначити	
із	новіших	засобів,	які	більш	перевірені,	але	на	жаль	таких	препаратів	не	
має	у	нас	в	госпіталі.	Тому	особисто	для	мене	це	проблема»	

(лікар, м. Миколаїв)

«На	Баварії	(Харківський	обласний	госпіталь	ветеранів	війни)	гарний	
центр.	Я	там	із	січня	2015	року	лікуюся.	Але	коли	він	був	під	Міністер-
ством	охорони	здоров’я,	то	там	і	харчування	було	кращим,	і	ліків	було	
більше.	Коли	його	передали	в	НСЗУ,	все	дуже	погіршилося.	Харчуван-
ня —	просто	жахливе!	Я	там	скільки	років	лікуюся,	мені	лише	один	раз	
видали	ліки	проти	епілепсії.	Всі	інші	рази	я	везу	ліки	із	собою.	Всі	легенькі	
препарати	там	є	(від	тиску,	наприклад),	а	от	спеціалізованих	—	немає»

 (екскомбатант АТО/ООС, 2 група інвалідності, Харківська область)

 o скорочення терміну перебування на лікуванні з 14 до 5–7 днів

3. ДОСТУПНІСТЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ І ЗАДОВОЛЕНІСТЬ НИМИ ЕКСКОМБАТАНТІВ/
ЕКСКОМБАТАНТОК
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«Якщо	раніше	я	лягав	в	госпіталь,	мене	там	могли	тримати	2	тижні	та	
навіть	більше	при	потребі.	А	зараз	5–7	днів	—	це	максимум.	Тобто	3	дні,	
поки	аналізи	зроблять,	а	тоді	тільки	призначили	лікування	і	вже	випису-
ють.	Яке	лікування	може	бути	за	5–7	днів?	Лікарі	самі	кажуть,	що	це	не	
лікування,	а	так	для	галочки,	щоб	був	папірець,	що	ти	в	госпіталі	лежав»

 (екскомбатант АТО/ООС, м. Хмельницький)

Необхідність оформлення електронного направлення до вузьких спеціалістів через сімей-
ного лікаря створює певні бар’єри у доступі екскомбатантів/екскомбатанток до спеціалі-
зованої медичної допомоги. Зокрема на думку опитаних екскомбатантів/екскомбатанток 
АТО/ООС, процедура отримання електронного направлення значно уповільнює можливість 
отримати необхідну медичну допомогу. Оскільки потрапити «сьогодні-на-сьогодні» на при-
йом до сімейного лікаря, тим більше до вузького спеціаліста, неможливо. І ось чому: спо-
чатку треба записатися до сімейного лікаря, а зробити це можна лише в той день і час, які 
вільні в електронній системі. Потім відстояти чергу аби потрапити на прийом до сімейного 
лікаря (в період карантину до сімейних лікарів були довгі черги, попри електронний запис 
пацієнтів). Після отримання електронного направлення необхідно в реєстратурі записатися 

Складна процедура отримання 
безоплатних послуг 57

Низька якість безоплатних послуг 56

Довгі черги на отримання безоплатних 
послуг 52

Неможливість отримати послуги 
безоплатно, висока вартість необхідних 
медичних послуг

49

Погані побутові умови (напр., відсутність 
ремонту, погане харчування у стаціонарі) 44

Архітектурна недоступність (відсутність 
пандусів, непрацюючі ліфти тощо) 38

Неможливість здати всі необхідні аналізи, 
пройти обстеження в одному місці 36

Лікування виявилося неефективним (Вам 
НЕ стало краще) 34

Недоброзичливе ставлення персоналу 22

Рис. 3.2. Перелік перешкод (сума відповідей «серйозні» та «дуже 
серйозні») для екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС в отри-
манні спеціалізованої медичної допомоги , % серед тих, хто протя-
гом останнього року звертався за такою допомогою (n=107)
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на прийом до вузького спеціаліста, але знову таки, лише на той день і час, які вільні. Відтак 
у кращому випадку потрапити до лікаря можна протягом тижня, а в гіршому — чекати до-
водиться тиждень, а інколи й більше. 

За даними кількісного опитування, екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС, які протягом 
останнього року зверталися по спеціалізовану медичну допомогу (n=107), частково задо-
волені отриманими послугами. Середнє значення рівня задоволеності екскомбатантами/
екскомбатантками АТО/ООС отриманими медичними послугами становить 3,4 балів з 5-ти.  

На рівень задоволеності респондентів безоплатними медичними послугами, які надають 
ЗОЗ вторинного рівня, значною мірою (сума відповідей «серйозні» та «дуже серйозні») впли-
ває низка перешкод, зокрема таких як: складна процедура отримання безоплатних послуг 
(57%), низька їх якість (56%), довгі черги (52%), неможливість безоплатно отримати послуги 
(необхідність доплачувати за послуги) (49%), погане харчування і побутові умови  у стаціо-
нарах (44%), архітектурна недоступність, особливо для людей з інвалідністю (38%) (рис. 3.2).

Це цілком збігається з даними якісного опитування. За результатами глибинних інтерв’ю 
основними перешкодами в отриманні спеціалізованої медичної допомоги для екскомба-
тантів/екскомбатанток АТО/ООС, незалежно від регіону проживання, є:

 o великі черги до сімейного лікаря, попри електронний запис 

 o неможливість потрапити на прийом сьогодні на сьогодні або найближчими днями 
(запис на прийом до вузького спеціаліста здійснюється на кілька днів вперед через 
відсутність вільних місць)

 o брак лікарів-спеціалістів

 o обмеження кількості пацієнтів за один прийом

«Звичайно	проблеми	є.	Не	всі	сьогодні	ще	ментально	звикли	до	нових	
правил	після	реформи	про	роз’єднання	первинної	та	вторинної	ланки.	
Найчастіше	проблема	в	тому,	що	запит	до	вузького	фахівця	може	бути	
не	сьогодні,	а	на	кілька	днів	вперед.	Це,	звичайно,	створює	якісь	певні	
незручності	як	для	сімейних	лікарів,	тому	що	це	потрібно	додатково	по-
яснювати,	так	і	для	тих	пацієнтів,	які	звертаються	за	даною	допомогою»

(представник міського управління охорони здоров’я, м. Хмельницький)

«До	вузьких	спеціалістів	звертаюся	у	районну	лікарню	в	м.	Чугуєві	що-
місяця.	Хоча	б	просто	показатися.	Лікарів	не	вистачає,	черги	великі,	спо-
чатку	електронне	направлення	отримуєш,	потім	талон.	А	лікар	приймає	
усього	кілька	годин.	Сімейний	лікар	дає	направлення	до	вузького	спеці-
аліста,	а	потім	я	маю	отримати	ще	талон,	а	їх	6–7	штук.	Іноді	—	всього	4	
талони.	Це	дуже	складно!	Я	маю	постійно	показуватися	невропатологу,	
де	я	перебуваю	на	обліку.	У	мене	поранення	пов’язане	із	нервами	—	мін-
но-вибухове	осколкове	поранення	в	голову»	

(екскомбатант АТО/ООС, 2 група інвалідності, Харківська область)

3. ДОСТУПНІСТЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ І ЗАДОВОЛЕНІСТЬ НИМИ ЕКСКОМБАТАНТІВ/
ЕКСКОМБАТАНТОК
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«К	семейному	врачу	пока	запишешься,	пока	попадешь	—	это	пройдет	
неделя-две.	Потом	он	даст	тебе	электронное	направление	к	узким	спе-
циалистам.	Идёшь	дальше	в	поликлинику,	либо	в	больницу.	Смотришь	
когда	они	принимают	и	записываешься	на	тогда,	когда	у	них	есть	время.	
Ведь	они	принимают	всех	по	этим	электронным	записям.	Тоже	встаёшь	
в	очередь	и	ждёшь	еще	неделю-две.	А	за	это	время	можно	уже	раз	10	
умереть,	если	что-то	серьёзное»	

(екскомбатант АТО/ООС, м. Хмельницький)

Неможливість швидко потрапити до сімейного лікаря, брак спеціалістів — все це зокрема 
значною мірою уповільнює строки проходження медичних комісій, які потрібні екскомба-
тантам/екскомбатанткам для отримання санаторно-курортного лікування, підтвердження 
інвалідності тощо. Зокрема, як зазначали екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС, про-
ходження медичної комісії для підтвердження інвалідності (МСЕК) подекуди затягується з 
кількох тижнів до 1 місяця і більше. Внаслідок чого поширеними стають корупційні пропо-
зиції щодо прискорення процесу проходження МСЕК. 

«Чого	лише	вартує	пройти	цю	комісію	(медогляд)	перед	тим,	як	потра-
пити	на	МСЕК.	В	цих	лікарнях	внаслідок	медреформи	все	скоротили.	
В мене	проблеми	зі	слухом.	Я	на	обліку	в	4-й	поліклініці,	а	в	нас	сурдолог	
тільки	в	1-й	поліклініці.	Получається,	що	тобі	надавали	цих	талончиків,	
ти	приходиш	до	них	записуватися	і…	Якщо	раніше	цю	комісію	можна	
було	пройти	за	тиждень,	максимум	півтора,	то	зараз	це	затягується	до	
місяця,	при	тому	що	ти	ходиш	по	цих	лікарнях,	як	на	роботу	

(екскомбатант АТО/ООС, м. Хмельницький)

Мало того, на думку екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС, сама система встановлення 
групи інвалідності через проходження МСЕК сьогодні є дуже корумпованою. Частіше за 
інших про це згадували екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС з Хмельницької області. 

«Я	уже	четвертый	год	добиваюсь	группы	инвалидности.	Каждый	год	я	
лежу	в	госпитале,	езжу	в	Днепр	на	обследование.	Приношу	эти	доку-
менты…	и	в	нашем	областном	центре	постоянно	мне	заглядывают	в	руки,	
постоянно	требуют	взятку	800–1000	долларов.	Как	вы	понимаете	—	пока	
не	дашь	на	лапу,	ничего	не	получишь.	И	эту	женщину,	начальницу	МСЕ-
Ка,	уже	взяли	в	этом	году	с	поличным	за	то,	что	она	брала	взятки.	Это	у	
неё	уже	не	первый	случай,	что	её	берут	с	поличным.		И	ничего…	как	взяли	
ее,	так	и	отпустили.	И	дальше	она	сидит	в	этом	МСЕКе»	

(екскомбатант АТО/ООС, м. Хмельницький)

«Основна	проблема	—	це	те,	що	вимагають	кошти	при	оформленні	групи	
інвалідності.	В	обласному	МСЕКу	—	взагалі	чудеса	творяться:	хочеш,	
щоб	тобі	подовжили	групу	на	рік?	Не	хочеш	їхати	в	Дніпро	в	інститут	
інвалідності?	Давай	200	доларів	і	проблему	буде	вирішено»	

(екскомбатант АТО/ООС, 2 група інвалідності, м. Хмельницький)
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Ще одним з бар’єрів у доступі екскомбатантів/екскомбатанток до спеціалізованої медич-
ної допомоги є недоступність безкоштовної діагностики такої, як МРТ і УЗД. Як зазначали 
представники НУО і екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС, не всі державні заклади 
охорони здоров’я забезпечені необхідним обладнанням для таких видів діагностики. Осо-
бливо гостро ця проблема відчувається екскомбатантами/екскомбатантками АТО/ООС, 
які проживають у невеликих містах і селах. 

«Всі	апарати	МРТ,	які	є	в	місті,	—	приватні.	У	міській	лікарні	до	2020	
року	був	апарат,	який	їй	належав,	і	УБД	мали	можливість	безкоштов-
но	зробити	МРТ.	Він	поламався,	його	продали.	І	зараз	в	тому	самому	
кабінеті	працює	приватна	фірма,	яка	не	бажає	УБД	надавати	будь-які	
пільги.	Майже	в	кожного	учасника	АТО/ООС	є	проблеми	невроло-
гічного	характеру	і	їм	часто	потрібно	проходити	МРТ.	На	сьогодні	
для	міста	—	це	глобальна	проблема.	Зараз	щоб	пройти	безкоштовно	
МРТ,	потрібно	пройти	в	поліклініці	не	знаю	скільки	спеціалістів,	має	
підписати	голова	ЛКК,	хоча	раніше	вистачало	просто	направлення	
профільного	лікаря»

 (представник НУО, м. Хмельницький)

«Мне	надо	сделать	УЗИ,	МРТ,	но	здесь	нет	такой	возможности.	Не-
обходимо	ехать	100	километров	до	Николаева	или	200	километров	до	
Одессы.	А,	если	учесть,	что	сейчас	«красные	зоны»,	карантин,	то	вообще	
никуда	не	доедешь.	Да	и	денег	это	стоит	немалых.	У	меня	такой	возмож-
ности	сейчас	нет»	

(екскомбатантка АТО/ООС, м. Очаків, Миколаївська область)

«У	нас	в	лікарні	четвертий	рік	не	встановлено	апарат	променевої	
терапії.	Його	придбали	й	4	роки	ніяк	встановити	не	можуть.	Щоб	
зробити	променеву	терапію,	треба	їхати	в	іншу	область.	Є	спеціалісти,	
є	обладнання,	є	приміщення	для	цього	апарату,	але	ніяк	встановити	
його	не	можуть»

(представник влади, Миколаївська ОДА)

За результатами опитування лікарів, їхні відповіді щодо основних перешкод в отриманні 
екскомбатантами/екскомбатантками спеціалізованої медичної допомоги цілком збігають-
ся з думками екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС. Крім того, як вважають лікарі, ос-
новною проблемою є складна бюрократична система і недосконалість механізму надання 
першочергової безоплатної медичної допомоги, гарантованої державою. В результаті чого 
більшість безоплатних медичних послуг залишаються декларативними, оскільки на прак-
тиці їх досить складно отримати (рис. 3.3). Також  актуальною є проблема територіальної 
недоступності, коли для отримання медичної послуги екскомбатантам/екскомбатанткам 
необхідно їхати або в обласний центр, або в інше місто.  

3. ДОСТУПНІСТЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ І ЗАДОВОЛЕНІСТЬ НИМИ ЕКСКОМБАТАНТІВ/
ЕКСКОМБАТАНТОК
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Рис. 3.3. Актуальні  обмеження і перешкоди, з якими, на думку 
лікарів,  стикаються екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС 
при отриманні медичної допомоги, осіб 
(сума перевищує n=101, оскільки респонденти могли обрати всі 
слушні варіанти)

Екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС можуть отримати спе-
ціалізовану медичну допомогу за направленням безоплатно в 
будь-якому закладі, що має договір з НСЗУ на надання відповідних 
потребам пацієнта послуг. Але до недавнього часу екскомбатанти/
екскомбатантки здебільшого надавали перевагу лікуванню у госпі-
талях для ветеранів війни. Після запровадження реформи охорони 
здоров’я ситуація значно змінилася: з одного боку — покращився до-
ступ до лікування у госпіталі ветеранів війни. З іншого — зменшився 
перелік медичних послуг, погіршилась їх якість і умови перебування 
в цих закладах. Обов’язкова умова для отримання спеціалізованої 
медичної допомоги — звернення до сімейного лікаря — ускладнює 
доступ екскомбатантів/екскомбатанток до спеціалізованої медичної 
допомоги, адже в умовах карантину внаслідок COVID-19 суттєво 
зросла завантаженість сімейних лікарів.

Територіальні обмеження (потрібно їздити в обласний 
центр чи інше місто) 33

Складно отримати передбачені законодавством пільги, 
що стосуються медичної та психологічної допомоги 25

Складно оформити інвалідність 25

Складно отримати комплексну допомогу 18

Відсутність кваліфікованих фахівців, які вміють працю-
вати з екскомбатантами 14

За більшість послуг необхідно платити 11

Складно отримати психологічну допомогу 9

Висновок: 
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3.2. Реабілітація екскомбатантів/екскомбатанток  
АТО/ООС

Тема повернення учасників АТО/ООС до мирного життя шляхом реабілітації залишається 
сьогодні дуже актуальною. Відповідно до Закону України «Про реабілітацію осіб з інва-
лідністю», реабілітація — це комплекс медичних, психологічних, педагогічних, фізичних, 
професійних, трудових, фізкультурно-спортивних, соціально-побутових заходів та послуг, 
спрямованих на надання особам допомоги у відновленні та компенсації порушених або 
втрачених функцій організму для досягнення і підтримання соціальної та матеріальної 
незалежності, трудової адаптації та інтеграції в суспільство, а також забезпечення осіб з 
інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації та медичними виробами3. 

Для збереження або відновлення фізичного та психологічного здоров'я учасників бойових 
дій, досягнення ними соціально-психологічного благополуччя, в Україні функціонує мережа 
госпіталів ветеранів війни та інших ЗОЗ, де демобілізовані учасники АТО/ООС можуть про-
йти комплексну реабілітацію — медичну, фізичну, психолого-психіатричну, елементи соці-
ально-побутової реабілітації, підготовку до протезування. Відповідні послуги фінансуються 
НСЗУ в рамках двох пакетів медичних гарантій «Медична реабілітація дорослих та дітей 
від 3 років з ураженнями опорно-рухового апарату» та «Медична реабілітація дорослих та 
дітей від 3 років з ураженнями нервової системи».

Нижче ми більш детально розглянемо думки опитаних щодо окремих складових реабілітації.

3.2.1. Фізична реабілітація

Фізична реабілітація або фізична терапія (англ. Physical therapy) — це застосування з лікун-
вальною і профілактичною метою фізичних вправ і природних факторів у комплексному 
процесі відновлення здоров'я, фізичного стану та працездатності пацієнтів. Ці послуги на-
даються виключно фахівцем із фізичної реабілітації або під його керівництвом і контролем. 
Вона охоплює обстеження/вивчення, оцінку, діагностування, прогнозування, планування 
догляду/втручання та повторне обстеження.4 

Головним завданням фізичної реабілітації є:

• функціональне відновлення (повне або часткове) порушених чи втрачених функцій 
організму

• пристосування до повсякденного життя і праці з метою матеріальної незалежності, 
трудової адаптації та інтеграції у суспільство

• диспансерний нагляд за реабілітованим

3	 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2961-15#Text

4	 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B
0%D0%BF%D1%96%D1%8F

3. ДОСТУПНІСТЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ І ЗАДОВОЛЕНІСТЬ НИМИ ЕКСКОМБАТАНТІВ/
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2961-15#Text
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0
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Загальноприйнятими засобами фізичної реабілітації є масаж, лікувальна фізична культура 
(ЛФК), апаратна фізіотерапія, механотерапія тощо. 

За результатами якісного дослідження, ситуація щодо доступності фізичної реабілітації 
для екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС в Хмельницькій, Харківській і Миколаївській 
областях неоднозначна. 

З одного боку, держава чимало робить для того, аби демобілізовані та звільнені в запас 
учасники АТО/ООС мали змогу безкоштовно пройти комплексну (у т.ч. фізичну) реабіліта-
цію в обласних госпіталях ветеранів війни за місцем проживання та в закладах, що під-
порядковані МОЗ України. Зокрема для цього в Хмельницькому і Харківському обласних 
госпіталях ветеранів війни створені відділення відновлювального лікування або відділення 
реабілітації. Найближчим часом таке відділення відкриється і в Миколаївському обласному 
госпіталі ветеранів війни. Крім того, фізичну реабілітацію можна пройти у багатопрофільних 
лікарнях за умов підписання ними договору с НСЗУ на відповідний пакет реабілітаційних 
послуг. Зокрема така можливість є у екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС в Хмель-
ницькій області. Там на базі багатопрофільної лікарні (м. Шепетівка) відкрито реабілітаційне 
відділення і будь-який пацієнт у разі потреби може отримати фізіотерапевтичні процедури, 
передбачені цим пакетом послуг. Також у м. Хмельницький на базі лікувально-діагностич-
ного центру (чотирьох об’єднаних міських поліклінік) відкрито відділення відновлювального 
лікування для хворих з ураженнями опорно-рухового апарату і для хворих з ураженням 
нервової системи. 

Крім госпіталів ветеранів війни фізичну реабілітацію екскомбатанти/екскомбатантки 
АТО/ООС можуть отримати в таких санаторно-лікувальних закладах на території областей, 
як: 

• Хмельницька область — бальнеологічний курорт «Сатанів» і санаторій «Перлина Поді-
лля»

• Харківська область — курорт «Березівські мінеральні води»

• Миколаївська область — санаторій-профілакторій «Інгул» (рис. 3.4)  

За даними кількісного опитування, 40% екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС після 
демобілізації потребували фізичної реабілітації. І більшість з них (54 особи з 80) мали змогу 
пройти її у різних медичних закладах, лідерами, серед яких є госпіталь ветеранів війни або 
військовий госпіталь (про що зазначила 41 особа з 80) (рис. 3.5). 
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Харківська областьХмельницька область Миколаївська область

Обласний госпіталь ветера-
нів війни — відкрито відді-
лення реабілітації

Лікувально-діагностичний 
центр м. Хмельницький — 
амбулаторне відділення 
відновлювального лікуван-
ня для хворих з ураженням 
опорно-рухового апарату 
і для хворих з ураженням 
нервової системи

Відділення відновлюваль-
ного лікування на базі 
багатопрофільної лікарні 
(м. Шепетівка)

Бальнеологічний курорт 
«Сатанів», санаторій «Пер-
лина Поділля»

фізкультурно-спортивна 
реабілітація (м. Хмельниць-
кий — 3 члени національної 
збірної України Warrior 
Games)

Обласний госпіталь 
ветеранів війни — 
відкрито відділення 
реабілітації

Курорт «Березівські 
мінеральні води»

Реабілітаційний центр 
на базі НУО «Вете-
ранське братерство» 
(м. Харків)

фізкультурно-спортив-
на реабілітація (НУО, 
приватні спортивні 
клуби)

Обласний госпіталь 
ветеранів війни — 
планується відкриття 
відділення реабілітації

Санаторій-профілак-
торій «Інгул»

фізкультурно-спор-
тивна реабілітація 
(приватні спортивні 
клуби)

Рис.  3.4. Заклади, які надають послуги з фізичної реабілітації  
у регіонах дослідження

Рис. 3.5. Проходження екскомбатантами/екскомбатантками  
АТО/ООС фізичної реабілітації, осіб

Не проходили 26

Проходили в госпіталі для ветеранів/військовому госпіталі 41

Проходили в приватному медзакладі або закордоном 7

Проходили в іншому державному медзакладі 6

3. ДОСТУПНІСТЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ І ЗАДОВОЛЕНІСТЬ НИМИ ЕКСКОМБАТАНТІВ/
ЕКСКОМБАТАНТОК
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На думку переважної більшості опитаних лікарів (69 осіб зі 101), послуги з фізичної реабіліта-
ції для екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС є цілком доступними та якісними (рис. 3.6).

Рис. 3.6. Розподіл думок лікарів щодо доступності безоплатної фі-
зичної реабілітації для екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС, 
(n=80), осіб

69 12 7 13
Доступні  

та досить якісні
Доступні, але 

неякісні
Малодоступні 
(довгі черги, 

складна процеду-
ра оформлення)

Важко відповісти

Проблем не виникало 34

Відсутність всіх необхідних засобів реабілі-
тації, тренажерів тощо 15

Брак необхідних спеціалістів 13

Реабілітація виявилася неефективною (Вам 
НЕ стало краще) 7

Висока вартість реабілітації 2

Недоброзичливе ставлення персоналу 2

Архітектурна недоступність (відсутність 
пандусів, непрацюючі ліфти тощо) 2

Інше 1

Рис. 3.7. Проблеми, з якими зустрічались опитані екскомбатанти/
екскомбатантки АТО/ООС при проходженні фізичної реабілітації 
(n=54), осіб
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З цим частково погоджуються і самі екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС. У більшості 
з тих, хто пройшов фізичну реабілітацію, проблем при цьому не виникало, про що зазначи-
ли 34 особи з 54. Проте решта екскомбатантів/екскомбатанток все ж таки зустрічалися з 
проблемами, які негативним чином позначаються на якості даної послуги. Зокрема мова 
перш за все йде про відсутність необхідних сучасних засобів фізичної  реабілітації та брак 
спеціалістів (про що зазначили 15 і 13 осіб з 54) (рис. 3.7).

На відміну від результатів кількісного опитування, при проведенні глибинних інтерв’ю 
респонденти частіше наголошували на тому, що останнім часом фізична реабілітація стає 
все менш доступною для екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС. Основними перешко-
дами в отриманні фізичної реабілітації, на думку як експертів, так і самих екскомбатантів/
екскомбатанток АТО/ООС є: 

 o перепрофілювання обласних клінічних госпіталів ветеранів війни в заклади для ліку-
вання пацієнтів, хворих на COVID-19

«На	жаль,	так	складається	ситуація,	що	ми	маємо	включатися	в	на-
дання	допомоги	пацієнтам	з	СOVIDом.	Зараз	іде	вже	друга	хвиля	
епідемії,	тому	ми	змушені	виписувати	всіх	пацієнтів	і	перепрофільо-
вувати	госпіталь	в	спеціалізовані	відділення»	

(лікар, Хмельницька область)

 o незручний графік роботи амбулаторних реабілітаційних відділень для екскомбатантів/
екскомбатанток, які мають роботу

«Графік	роботи	амбулаторних	реабілітаційних	відділень	не	розра-
ховано	на	людей,	які	працюють.	Екскомбатанти/екскомбатантки	
можуть	займатися	у	будні	дні	ввечері	після	роботи	й	у	вихідні	дні.	
А клініка	в	цей	час	закрита	[…]»	

(представник НУО, м. Миколаїв)

 o відсутність спеціалізованих державних центрів з єдиною програмою надання фізичної 
реабілітації

 o закриття приватних реабілітаційних центрів через відсутність фінансування, високу 
орендну плату за приміщення тощо

«Частные	центры	сейчас	закрываются.	У	нас	был	один	парень,	ко-
торый	ставил	ребят	на	ноги	с	межпозвоночными	грыжами,	с	прот-
рузиями.	В	свое	время	парень	машину	продал,	чтобы	купить	обору-
дование	для	реабилитации.	Но	сейчас	он	закрывается,	потому	что	
его	«задавили»	коммунальными	платежами»	

(лікар, м. Харків)

 o брак кваліфікованих фахівців-реабілітологів

3. ДОСТУПНІСТЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ І ЗАДОВОЛЕНІСТЬ НИМИ ЕКСКОМБАТАНТІВ/
ЕКСКОМБАТАНТОК
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«Загалом	для	України	реабілітація	—	це	досить	нова	сфера	діяльності.	
Передусім	є	проблема	з	підготовленими	фахівцями	з	реабілітації.	Від-
повідно	до	Закону	про	реабілітацію	в	медичній	сфері,	який	вийшов	
тільки	у	2020	році,	ерготерапевтами	мають	бути	фахівці	з	вищою	осві-
тою,	не	нижче	магістра.	Якщо	обладнання	можна	достатньо	швидко	
придбати,	то	для	того,	аби	підготувати	фахових	спеціалістів —	по-
трібен	час»	

(лікар, Хмельницька область)

 o обмежений перелік безкоштовних для відпочивальників послуг з фізичної реабілітації 
в санаторно-лікувальних закладах

«В	санаторіях	безкоштовним	є	мінімальний	набір	послуг.	Напри-
клад,	безкоштовний	масаж	—	це	тільки	одна	зона	(шия,	поперек	
або	щось	інше).	Якщо	більше,	то	це	вже	треба	доплачувати.	Я	з	цим	
стикався	практично	в	усіх	закладах»	

(екскомбатант АТО/ООС, 1 група інвалідності, м. Миколаїв)

 o недостатнє інформування екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС про те, де і за яких 
умов вони можуть отримати послуги з фізичної реабілітації

«Раніше	у	госпіталі	весь	перший	поверх	займало	відділення	реабілі-
тації,	і	хлопці	там	лікувалися.	Але	на	сьогодні	це	неможливо,	тому	
що	він	закритий	під	COVID.	Я	навіть	не	знаю,	чи	є	в	Хмельницькій	
області	такі	центри,	де	може	надаватися	фізична	реабілітація?»	

(екскомбатант АТО/ООС, м. Хмельницький)

«Я	потребую	фізичної	реабілітації.	В	мене	нога	поранена	і	постійно	
треба	займатися	зарядкою,	спортом.	Але	я	не	знаю,	де	можна	в	місті	це	
робити.	Тому	я	вдома	виконую	сам	ті	вправи,	що	мені	порекомендував	
хірург	Львівського	госпіталю.	Я	постійно	цим	займаюсь.	Інакше,	ходив	
би	горбатий	і	з	палками»	
(екскомбатант АТО/ООС, м. Хмельницький)

Окремої уваги заслуговує ситуація з фізкультурно-спортивною реабілітацією. Значний 
внесок у цю справу роблять НУО, волонтери, які безпосередньо працюють з екскомбатан-
тами/екскомбатантками АТО/ООС і втілюють у життя програми відповідного спрямування. 
Тоді як держава не виділяє коштів ані на розвиток цієї важливої складової фізичної реабі-
літації, ані на підтримку екскомбатантів/екскомбатанток, які самотужки досягли успіхів і 
представляють нашу державу на міжнародному рівні у змаганнях Warrior Games5. До речі 
Хмельницька область, у порівнянні з Харківською і Миколаївською областями, є лідером по 
чисельності екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС, які входять до складу національної 
збірної України у Warrior Games (4 особи). 

5	 Warrior	Games	(Ігри	воїнів)	—	міжнародний	мультиспортивний	захід	для	військовослужбовців	та	екскомбатантів/екскомбатанток,	
що	отримали	поранення,	травми	чи	захворювання	під	час	виконання	службових	обов’язків.	Warrior	Games	організовує	Міністерство	
оборони	США	з	2013	року.	Країни-учасниці:	США,	Австралія,	Канада,	Великобританія,	Данія,	Нідерланди,	Грузія,	Україна.	
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Висновок: 

«Насправді,	держава	для	цього	нічого	не	робить.	Наприклад,	у	нашо-
му	місті	я,	як	зацікавлена	особа,	шукаю	волонтерів,	які	оплачують	нам	
спортивні	зали,	де	ми	проводимо	заняття,	займаємося.	А	чиновники	
тільки	розводять	руками.	Вони	постійно	кажуть:	«Вибачте,	в	нас	не-
має	коштів,	і	ми	не	можемо	офіційно	вам	допомагати»	або	якісь	інші	
відмазки	знаходять.	У	нас,	в	Хмельницькому,	вже	є	велика	команда.	
І з	нашої	команди	4	учасники	вже	пройшли	відбір	в	«Warrior	Gаmes»,	
хлопці	працювали,	старалися.	А	влада	навіть	елементарно	поїздку	до	
Києва	нам	організувати	не	змогла.	Ми	добиралися	своїми	силами»

 (екскомбатант АТО/ООС, 3 група інвалідності, м. Хмельницький)

Попри те, що в Україні чимало зроблено для фізичного відновлення 
екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС, їх соціалізації та реін-
теграції в суспільство, ця складова реабілітації не відповідає ані 
потребам і запитам екскомбатантів/екскомбатанток, ані сучасним 
світовим стандартам реабілітації. Відносно доступними є стаціо-
нарні відділення реабілітації та санаторно-курортне лікування. Але 
ці послуги є морально застарілими та лише частково задовольня-
ють потреби екскомбатантів/екскомбатанток, тоді як ефективна 
фізична реабілітація має відбуватися на регулярній основі. Немає 
державних центрів фізичної реабілітації з єдиним уніфікованим під-
ходом і програмою реабілітації. Фізкультурно-спортивна реабілітація 
здебільшого тримається на ініціативах місцевих НУО, волонтерах і 
громадських активістах.

3.2.2. Психологічна реабілітація

Будь-яка війна підриває психологічне здоров’я людини, тому потреба екскомбатантів/
екскомбатанток у психологічній реабілітації є дуже актуальною. На думку експертів з-по-
між лікарів, представників НУО, психологічної реабілітації потребують майже всі учасники 
АТО/ООС. Як зазначали лікарі, у випадку недостатнього лікування з часом післявоєнні 
симптоми не просто повертаються, а й посилюються. Екскомбатантів/екскомбатанток, 
які пережили страхіття війни, часто мучать безсоння, відсутність емоцій, дратівливість, 
несправедливість. Для того, щоб люди могли нормально адаптуватися до мирного життя, 
вони повинні пройти лікування. 

«Практически	все	экскомбатанты/экскомбатантки	АТО/ООС	нуж-
даются	в	психологической	и	психиатрической	помощи.	Практически	
100% —	это	пациенты	с	хроническим	посттравматическим	синдромом,	
«полевым»	его	еще	называют.	Есть	пациенты	с	депрессиями,	суицидаль-
ными	мыслями,	наркотической	и	алкогольной	зависимостями	[…]»

 (лікар-нейрохірург, м. Харків)

3. ДОСТУПНІСТЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ І ЗАДОВОЛЕНІСТЬ НИМИ ЕКСКОМБАТАНТІВ/
ЕКСКОМБАТАНТОК
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«Тривожність	є,	депресія	буває.	Бо	до	нашого	брата	відношення	як	до	
скотів:	на	роботу	не	влаштуєшся,	усюди	потрібно	добиватися	правди	та	
стукати	кулаком.	І	це	набридає	найбільше.	Переростає	не	стільки	навіть	
у	депресію,	скільки	в	психоз.	Куди	не	підеш	—	усюди	потрібно	щось	
доводити,	підтверджувати.	В	пенсійний	фонд	пішов	—	доводь,	в	лікарні	
те	саме.	Чому	ти	там	був	і	ви	мене	туди	не	посилали.	Але	я	ж	нікого	не	
вимагаю	слів	«дякую»,	але	ж	мінімальна	повага	повинна	бути»	

(екскомбатант АТО/ООС, 2 група інвалідності, м. Харків)

Базовими закладами для отримання безкоштовної психологічної реабілітації є обласні гос-
піталі ветеранів війни та санаторії-профілакторії. На думку експертів, послуги з психологічної 
реабілітації цілком доступні для екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС. Всі пацієнти, які 
лікуються в госпіталі, проходять профілактичні огляди у лікаря психолога. Якщо пацієнт 
потребує допомоги, то він має можливість пройти відповідний курс психотерапії. 

«Найбільш	доступна	психологічна	реабілітація	—	в	госпіталі	ветеранів	
війни.	Також	я	знаю,	що	екскомбатантів/екскомбатанток	АТО/ООС	
спрямовують	в	санаторії	саме	для	психологічної	реабілітації.	Вони	можуть	
поїхати	навіть	з	родинами.	Хлопці	їздили	в	Трускавець,	в	Одеську,	Хер-
сонську	області	і	в	Немирів…	там,	де	є	саме	психологічна	реабілітація»	

(представник НУО, Хмельницька область)

Також безкоштовну психологічну допомогу екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС 
можуть отримати в закладах, що підпорядковані МОЗ України, за умов підписання ними 
договору с НСЗУ на відповідний пакет послуг. Зокрема екскомбатанти/екскомбатантки 
АТО/ООС із Хмельниччини мають можливість пройти курс психологічної реабілітації у кабі-
неті психічного здоров’я, який створено у 2018 році на базі однієї із поліклінік лікувально-ді-
агностичного центру. З самого початку цей кабінет був орієнтований на пацієнтів з-поміж 
учасників АТО/ООС і мав назву «Кабінет постстресової ситуації», і прийом вів лікар-психіатр. 
Згодом кабінет розширили та ввели посаду психолога. На сьогодні пацієнтами цього ка-
бінету можуть бути особи не лише пільгових категорій, але й всі, хто має в цьому потребу. 
При цьому направлення сімейного лікаря не потрібно, що значно спрощує процедуру от-
римання відповідної допомоги. 

На думку переважної більшості лікарів, послуги з психологічної реабілітації є цілком до-
ступними та якісними, про що зазначили 59 осіб з 101 (рис. 3.8).

Проте, як зазначали експерти, не всі екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС розуміють і 
не всі визнають, що їм така допомога потрібна. За даними кількісного опитування, третина 
екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС (37%) зазначили, що потребували психологічної 
реабілітації. І половина з них зустрічалися з проблемами при намаганні отримати психо-
логічну допомогу. Зокрема 33 особи з 75 не знайшли кваліфікованого спеціаліста. Ще 17 
осіб не задоволені якістю роботи психолога, оскільки не відчули покращення свого психо-
емоційного стану (рис. 3.9). 
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59 11 12 19
Доступні  

та досить якісні
Доступні, але неякісні Малодоступні (довгі 

черги, складна проце-
дура оформлення)

Важко відповісти

Проблем не виникало 25

Не знайшли кваліфікованого спеціаліста 33

Робота з психологом виявилася неефектив-
ною (Ваш стан НЕ покращився) 17

Висока вартість послуг психологів 6

Недоброзичливе ставлення спеціалістів 2

Рис. 3.8. Оцінка лікарями рівня доступності для екскомбатантів/
екскомбатанток АТО/ООС послуг з психологічної реабілітації, рес-
пондентів

Рис. 3.9. Проблеми, з якими зустрічалися екскомбатанти/екском-
батантки АТО/ООС при намаганні отримати психологічну реабілі-
тацію, (n=75), осіб

За даними якісного опитування, виявилося, що нерідко УБД важко йдуть на контакт, адже 
думають, що час усе вилікує і зазвичай тримають все в собі. Крім того, в суспільстві ще 
досі панує негативне ставлення і побоювання щодо психологічної допомоги, яка нерідко 
ототожнюється з психіатричним діагнозом і тавром на подальшому житті. І відповідно не 
звертаються по неї. 

«Деякі	екскомбатанти/екскомбатантки	мають	проблеми	з	комунікацією	
внаслідок	як	раз	таких	психологічних	розладів.	Вони	побоюються	лікарів	
і	уникають	спілкування.	Навіть	якщо	їм	пропонують	путівки	на	психоло-
гічну	реабілітацію	від	соціального	захисту,	вони	чомусь	вважають,	що	це	
вони	нібито	пацієнти	психіатрів.	А	ми,	кажуть,	не	хворі	психічно	і	тому	
відмовляються	від	путівок	і	не	хочуть	їхати	на	психологічну	реабілітацію.	
Це	велика	проблема»		

(лікар, м. Харків)

3. ДОСТУПНІСТЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ І ЗАДОВОЛЕНІСТЬ НИМИ ЕКСКОМБАТАНТІВ/
ЕКСКОМБАТАНТОК
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За словами експертів, частіше усвідомлює наявність психологічних проблем і шукають 
шляхи розв’язання близьке оточення екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС, ніж вони 
самі. Тому психологічну допомогу потрібно надавати не лише екскомбатантам/екскомба-
танткам, але й членам їх сімей (батькам, дружинам), оскільки це перші люди, яких вони 
зустрічають після повернення з війни. 

«Найчастіше	цю	проблему	підіймають	родичі,	які	розуміють,	що	щось	
відбувається	і	шукають	шляхи	вирішення.	Звертаються	до	інших	лікарів,	
за	порадою,	за	допомогою,	шукають	різні	варіанти.	Комусь	допомагає	
психотерапевт,	комусь	—	психолог,	а	хтось	потребує	і	стаціонарного	
лікування	в	спеціалізованих	закладах.	По-різному	буває…»	

(представник влади, м. Хмельницький)

Результати опитування екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС частково підтверджують 
той факт, що найчастіше вони проходили психологічну реабілітацію під час перебування у 
госпіталі для ветеранів війни або під час санаторно-курортного лікування. Також є поодино-
кі випадки звернення екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС до приватних психологів, 
де вони змогли за власний кошт отримати індивідуальні психологічні консультації. 

«Я	обращался	к	психологу	в	частном	порядке	платно. Было	где-то	заня-
тий	10.	Это	были	индивидуальные	занятия.	У	меня	был	посттравматичес-
кий	синдром,	мне	конкретно	надо	было,	чтобы	со	мной	одним	работали,	
а	не	с	группой	людей.	Как	я	читал,	там,	все-таки,	разбирают	общие	про-
блемы,	палочки	раскладывают,	рисуют	что-то.	Мне	бы	это	не	помогло»	

(екскомбатант АТО/ООС, м. Миколаїв)

В цілому ставлення екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС до психологічної реабілітації 
є неоднозначним. З одного боку, є екскомбатанти/екскомбатантки, які, на жаль, не бажають 
говорити про свої психологічні проблеми та переживання, тим більше просити про психо-
логічну допомогу. І не звертаються по допомогу до спеціалістів через суб’єктивні причини: 
власні стереотипи, страх, недовіру, непоінформованість. 

«Я	не	скажу,	що	я	в	цьому	мав	потребу,	і	в	мене	достатньо	хороший	пси-
хологічний	стан.	Хоча	у	мене	безсоння,	я	до	цього	часу 	дуже	страждаю	
від	цього.	Але	на	це	не	вистачає	часу,	щоб	серйозно	підійти.	До	того	ж	
у	багатьох	санаторіях	це	відбувається	занадто	нав’язливо:	вам	треба	до	
психолога,	зайдіть	до	психолога	обов’язково…	Мене	це	не	особливо	не-
покоїло,	тому	я	особливо	й	не	шукав	[...]»	

(екскомбатант АТО/ООС, 1 група інвалідності, м. Миколаїв)

З іншого — екскомбатанти/екскомбатантки, які пройшли психологічну реабілітацію у дер-
жавних закладах, змінюють своє ставлення до такого виду реабілітації на краще і вважають 
психологічну допомогу конче необхідною, особливо для тих, хто лише повертається із зони 
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АТО/ООС. Всі екскомбатанти/екскомбатантки, які мають позитивний досвід психологічної 
реабілітації, рекомендують своїм побратимам якомога раніше звернутися по допомогу 
до відповідних фахівців. Це допоможе їм якомога раніше відновити ментальне здоров’я і 
ресоціалізуватися у суспільстві.

«Я	весь	час	говорю	своїм	хлопцям,	що	крім	себе	ми	нікому	не	потрібні,	
за	винятком	мами,	рідних,	близьких.	Нам	ніхто	не	допоможе,	якщо	ми	
самі	не	захочемо	і	не	зробимо	крок	назустріч.	Я	теж	думав:	«А,	психолог,	
що	він	допоможе?	Що	я	—	хворий	на	голову?»	Але	зараз	я	зрозумів	що	
в	цьому	немає	нічого	поганого.	Десь	на	3–4-й	прийом	ти	вже	починаєш	
довіряти	людині	й	розкриваєшся.	І	це	дає	результати:	ти	стаєш	повно-
цінною	людиною,	нормальною,	можеш	нормально	реагувати	на	якісь	
стресові	ситуації,	контролювати	свою	агресію»	

(екскомбатант АТО/ООС, 3 група інвалідності,  м. Хмельницький)

Проте і експерти, і екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС зазначали, що сьогодні існують 
проблеми, які негативним чином позначаються на доступності та якості послуг з психоло-
гічної реабілітації. Основними з яких є:

 o відсутність єдиної державної програми психологічної реабілітації екскомбатантів/екс-
комбатанток АТО/ООС  

«Я	считаю	большой	проблемой,	что	в	первые	полгода-год	у	нас	нет	
никакого	сопровождения,	патроната.	Хотя	бы	первые	3	месяца	или	
полгода,	надо	чтобы	раз	в	неделю	встречался	психолог	с	экскомба-
тантами/экскомбатантками.	Я	думаю,	это	очень	сильно	бы	помогало.	
Я слушаю	лекции	своего	товарища,	он	психолог.	И	сейчас	я	понимаю,	
что	если	бы	в	тот	момент,	когда	я	вернулся,	была	бы	возможность	
общаться	с	психологом	и	такими	же	людьми	как	я,	я	бы	быстрее	
социализировался.	И	многим	ребятам	это	было	бы	очень	полезно.	
Но	пока	такой	государственной	программы	нет	и 	это	–	проблема»

 (екскомбатант АТО/ООС, м. Харків)

«Має	бути	на	рівні	держави	програма	реабілітації	як	у	Литві.	Там	від	
Міністерства	оборони	Литви	є	реабілітаційний	центр,	в	якому	обов’яз-
ково	кожний	військовий,	який	повертається…	Нагадаю,	там	немає	війни,	
там	миротворці!	Так	от	всіх,	хто	повертається	з	цих	миротворчих	військ,	
обов’язково	відправляють	в	реабілітаційний	центр.		Хочеш	не	хочеш	—	
тебе	ніхто	не	питає.	Ти	зобов’язаний	21	день	провести	там:	з	психологом,	
з	тренажерними	залами,	басейном	і	кріосаунами	і	т.п.	Тобто	пройти	
повний	курс	релаксу.	І	тоді	людина	вже	зовсім	інша.	Ну,	чомусь	у	нас	
такого	і	досі	немає?»	

(представник НУО, Харківська область)

3. ДОСТУПНІСТЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ І ЗАДОВОЛЕНІСТЬ НИМИ ЕКСКОМБАТАНТІВ/
ЕКСКОМБАТАНТОК
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 o брак фахових психологів, які працюють з військовими

«В	нас	також	є	реабілітаційний	центр.	Він	гарно	зроблений,	але	фа-
хівців	там	немає,	які	б	могли	дати	кваліфіковану	пораду,	викликали	
б	довіру	у	екскомбатантів/екскомбатанток…»	

(екскомбатант АТО/ООС, 3 група інвалідності,  м. Хмельницький)

«Я	знаю	такие	организации,	где	есть	специалисты,	но	ребята	их	не	во-
спринимают	и	стараются	туда	не	ходить,	как	бы	они	их	не	приглашали.	
Их	надо	обучать,	этих	вот	специалистов.	Опыта	может	быть	такого	нет…
как	бы	не	пытались,	ну	нет	пока	таких	специалистов»	

(представник НУО, м. Харків)

 o недовіра до психологів, у т.ч. через їх недостатню кваліфікацію, порушення професійної 
етики тощо

«У	мене	у	військовому	шпиталі	був	неприємний	досвід	роботи	з	
психологом.	Бо	деякі	психологи	починають	корони	одягати	й	не	ро-
зуміють,	з	ким	вони	працюють.	А	деякі	—	не	вміють	тримати	язика	за	
зубами.	Я	знаю,	що	на	«п’ятихвилинках»	один	психолог	розповідала	
про	проблеми	пацієнтів,	як	анекдоти	аби	розвеселити	всіх.	І	все,	що	
у	людини	в	голові,	просто	так	нестримно	розповідала.	Її	потім	за	це	
прибрали,	бо	це	дуже	непрофесійно»	

(екскомбатант АТО/ООС, 2 група інвалідності, м. Харків)

«Это	вопрос	доверия	к	врачу,	к	медицинской	организации,	к	психологу.	
К	сожалению,	с	2014	по	2016	год	очень	много	плохого	сделали	домо-
рощенные	психологи.	Этим	пытался	заниматься	каждый,	кто	закончил	
курсы.	И	сейчас	на	восьмом	году	войны	у	нас	не	выработана	система	со-
провождения	военнослужащих	от	начала,	когда	человек	идет	на	службу	
и	в	конце,	когда	возвращается	со	службы	[…]»	

(лікар, м. Харків)

 o брак фінансування

«Немає	фінансування	і	це	велика	проблема.	Так,	звісно,	у	нас	є	психо-
логи,	не	просто	психологи,	у	нас	військові	психологи,	які	працювали	
з	хлопцями,	які	повернулися	ще	з	Афгану.	Очолює	все	це	взагалі-то	
полковник	медичної	служби	у	відставці.	Жінка,	яка	в	миротворчих	
військах	була	на	трьох	війнах,	в	тому	числі	й	на	нашій,	тут.	Рятувала	
хлопців.	Тому	у	нас	все	на	серйозному	рівні,	але	ж	ресурсу	не	виста-
чає.	Психологи	ж	не	можуть	працювати	вісім	років	безкоштовно.	
Вони	ж	якось	мають	і	свої	родини	годувати?!»	

(представник НУО, Харківська область)
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 o формальне ставлення до надання послуг з психологічної реабілітації — така ситуація 
здебільшого спостерігається у закладах санаторно-курортного лікування, де робота 
психолога зводиться до мінімуму (тестування, заповнення необхідних паперів) і є суто 
формальною, так би мовити, для «галочки»

«Ми	в	Сатанів	їздили,	то	на	путівці	так	і	написано	для	психологічної	
реабілітації.	Але	психолог	зі	мною	один	раз	спілкувався.	Я	думаю,	це	
мало	бути	з	найпершого	дня,	а	було	вже	при	виїзді.	Вона	викликала	
мене,	ми	звірилися	з	якоюсь	таблицею,	я	відповів	на	запитання	і	все.	
Більше	я	її	не	бачив,	один	раз	тільки»	
(екскомбатант АТО/ООС, 2 група інвалідності, м. Хмельницький)

«Я	в	2015–2016	гг.	был	в	Сергеевке	на	реабилитации.	Общался	с	пси-
хологом.	Она	мне	картинки	давала,	то	есть	тесты.	Я	заполнил	и	все.	
А чтобы	там	разговаривать	на	какие-то	темы,	то	она	не	разговаривала,	
не	общалась.	То	есть	чисто	для	галочки	свою	работу	сделала	и	всё.	Я	её	
прекрасно	понимаю,	сидеть	там	за	минимальную	зарплату[…]»	

(екскомбатант  АТО/ООС, м. Миколаїв)

«Закон	про	психологическую	реабилитацию	прописан	таким	образом,	
что	этим	в	основном	занимаются	санатории.	Но	они	традиционно	
имеют	свою	какую-то	одностороннюю	направленность.	К	сожалению,	
есть	ряд	печальних	ситуаций,	когда	психолог	санатория,	который	до-
лжен	заниматься	психологической	реабилитацией	участника	боевых	
действий,	совсем	не	понимает,	что	он	делает	и	пишет	такое,	что	хочется	
плакать	[…]»	

(лікар, м. Харків)

 o неефективне, нераціональне використання державних коштів на санаторно-курортне 
лікування для проходження психологічної реабілітації — протягом року кошти надхо-
дять нерівномірно. Це, по-перше, обмежує право екскомбатантів/екскомбатанток на 
проходження реабілітації у зручний для них час. А по-друге — кошти повертаються до 
державного бюджету як невикористані

«Хлопці	їздили	б	на	ту	реабілітацію,	якби	тільки	держава	надавала	ці	
кошти	рівномірно,	а	не	всі	разом	під	кінець	року	—	у	грудні.	По-пер-
ше,	немає	можливості	всіх	повідомити,	що	є	путівки.	А	по-друге,	
ніхто	не	хоче	їхати	на	Новий	рік	від	родини	на	реабілітацію»	

(представник НУО, Хмельницька область) 

3. ДОСТУПНІСТЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ І ЗАДОВОЛЕНІСТЬ НИМИ ЕКСКОМБАТАНТІВ/
ЕКСКОМБАТАНТОК
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попри те, що держава приділяє увагу проблемі психологічної реа-
білітації учасників АТО/ООС, на практиці цю послугу не отримують 
усі, хто її потребує. Сьогодні безкоштовно психологічну реабілітацію 
екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС можуть пройти в гос-
піталі ветеранів війни, закладах, підпорядкованих МОЗ, за умов 
підписання договору с НСЗУ на відповідний пакет послуг та в са-
наторіях-профілакторіях, які підпорядковані різним структурам і 
відомствам (Міністерству оборони, Міністерству соціальної політи-
ки, Міністерству охорони здоров’я тощо). Проблема полягає в тому, 
що серед військових та колишніх військових досі не сформовано 
практику звернення до психолога, психотерапевта, а примусово 
надати психологічну допомогу чи підтримку ніхто не може. Крім 
того, в країні катастрофічно не вистачає кваліфікованих психологів, 
які мають навички роботи з ПТСР внаслідок участі у бойових діях. 
Найважче отримати кваліфіковану допомогу екскомбатантам/екс-
комбатанткам АТО/ООС, які проживають в невеликих містах, смт і 
селах. Недостатнє фінансування, з одного боку, та нераціональне 
використання державних коштів, з іншого, негативним чином впли-
ває на якість послуг з психологічної реабілітації та зменшує доступ 
до них екскомбатантам/екскомбатанткам АТО/ООС. 

3.3. Безоплатне протезування та зубопротезування
Соціальні гарантії щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з 
інвалідністю в Україні визначено Законом України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю 
в Україні». Статтею 7 цього Закону передбачено, що медико-соціальна експертна комісія 
(далі — МСЕК) та лікарсько-консультативна комісія (далі — ЛКК) лікувально-профілактич-
ного закладу складає (коригує) індивідуальну програму реабілітації  особи з інвалідністю, 
в якій визначаються реабілітаційні заходи та строки їх виконання, та здійснює контроль 
за повнотою та ефективністю виконання цієї програми.

На даний час механізм забезпечення учасників АТО/ООС технічними та іншими засобами 
реабілітації визначено Порядком забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації 
людей з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, затвер-
дженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321 (в редакції поста-
нови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 362)  (далі — Порядок). Порядком 
передбачено позачергове безоплатне забезпечення учасників АТО/ООС технічними та 
іншими засобами реабілітації незалежно від встановлення інвалідності на підставі рішень 
військово-лікарських комісій. Згідно з пунктом 15 Порядку, облік учасників АТО/ООС, які 
мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, 
ведуть місцеві органи праці та соціального захисту населення за зареєстрованим місцем 
проживання осіб. Орган соціального захисту населення має право взяти на облік в установ-
леному Мінсоцполітики порядку учасника АТО/ООС за їх фактичним місцем проживання, 
перебування.   

Висновок: 
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Основними видами технічних та інших засобів реабілітації є:

• протезно-ортопедичні вироби, у тому числі ортопедичне взуття

• спеціальні засоби для самообслуговування та догляду

• засоби для пересування

• допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому

• меблі та оснащення

• спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією

Відповідно до Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, учасник 
АТО/ООС або його законний представник подає документи до управління праці та соціаль-
ного захисту населення за зареєстрованим місцем проживання учасника АТО/ООС або за 
фактичним місцем його перебування. 

Також учасник АТО/ООС або його законний представник обирає протезно-ортопедичне 
підприємство, на якому буде проведено протезування (ортезування) або забезпечено не-
обхідним технічним засобом реабілітації. Первинне і складне протезування та ортезування 
учасників АТО/ООС здійснюється у стаціонарному (реабілітаційному) відділенні підприєм-
ства або в клініці «Український науково-дослідний інститут протезування, протезобудування 
та відновлення працездатності», стаціонарних відділеннях закладів охорони здоров’я на 
підставі індивідуального плану реабілітації, визначеного лікарем підприємства або такої 
клініки. На обраному заявником підприємстві, проводиться огляд учасника АТО/ООС та 
подальший супровід із надання протезно-ортопедичної допомоги.

Згідно з Переліком підприємств, що відповідають кваліфікаційним вимогам на виготовлен-
ня, постачання, ремонт та технічне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації, 
затвердженого Наказом Міністерства соціальної політики України 02 лютого 2017 року 
№ 172 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 05 липня 2021 року 
№ 385), в кожному обласному центрі є відповідні протезно-ортопедичні підприємства. І, на 
думку експертів з-поміж представників влади, послуги з протезування є цілком доступними 
для екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС. 

Дещо іншої думки з цього приводу дотримуються лікарі. Лише чверть опитаних лікарів (22 
особи зі 101) вважають послуги з протезування доступними для екскомбатантів/екском-
батанток, проте не завжди якісними (9 осіб з 22). Майже третина лікарів (28 осіб) вважають 
ці послуги недоступними або малодоступними через складну процедуру оформлення, довгі 
черги та інші причини. Половина лікарів (51 особа) взагалі не змогли визначитися щодо 
цього питання (рис. 3.10). 

3. ДОСТУПНІСТЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ І ЗАДОВОЛЕНІСТЬ НИМИ ЕКСКОМБАТАНТІВ/
ЕКСКОМБАТАНТОК
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Мало доступні (довгі черги, складна проце-
дура оформлення) 23

Доступні та досить якісні 13

Доступні, але неякісні 9

Практично НЕ доступні 5

Важко відповісти 51

Рис. 3.10. Розподіл думок лікарів щодо доступності послуг з проте-
зування для екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС, осіб

Цілком зрозуміло, що дана послуга більш актуальна для тієї частки екскомбатантів/екс-
комбатанток АТО/ООС, хто має інвалідність внаслідок участі у бойових діях і користується 
технічними засобами реабілітації. За даними глибинних інтерв’ю з екскомбатантами/екс-
комбатантками цієї категорії виявилось, що вони обізнані про наявність протезно-орто-
педичних підприємств в їх регіонах. Проте продукція цих підприємств, на їхню думку, має 
дуже низьку якість. 

«У	нас	в	каждом	областном	центре	есть	протезное	предприятие.	И	в		
Хмельницком	есть	такое	предприятие.	Ну,	на	местах	все	оно	делается	
никак…	там	они	накосячат,	там	криво…ну,	есть	нюансы.»	

(екскомбатант АТО/ООС, 1 група інвалідності, м. Хмельницький)

Сьогодні з поміж різних протезно-ортопедичних підприємств найбільшим попитом серед 
екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС користується УкрНДІ протезування, протезобу-
дування та відновлення працездатності (далі — УкрНДІ протезування), який розташований 
у м. Харкові. В даному закладі учасники АТО/ООС можуть безкоштовно пройти комплексну 
діагностику і реабілітацію, під час якої проводиться навчання користуванню засобами 
протезно-ортопедичної допомоги та надаються практичні навички самообслуговування. 
Екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС високо оцінюють технічне оснащення УкрНДІ 
протезування, якість протезно-ортопедичної продукції та кваліфікацію медичного персоналу 
і лікарів-реабілітологів, і вважають його №1 в Україні.

«У	нас	в	стране	для	спинальников	в	остром	периоде	очень	мало	государ-
ственных	учреждений,	которые	этим	занимаются.	Из	них,	мне	известен	
только	один,	я	посещал	его	—	это	Харьковский	НИИ	протезирования.	
Когда	у	меня	встал	вопрос	с	ортезами,	мы	приехали	в	областной	центр	в	
Кировограде,	там	нам	говорят:	«Слушайте,	езжайте	в	Харьков	в	НИИ	
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протезирования,	там	вам	сделают	толково,	грамотно».	Для	участни-
ков	АТО/ООС	там	всё	на	безоплатной	основе.	Там	суперсовременные	
тренажеры	(тренажеры	ходьбы,	Lokomat,	тренажер	Джео).	Там	очень	
грамотный	коллектив	протезистов,	которые	постоянно	обучаются	за	
рубежом	(в	Германии,	Австрии,	Англии,	Японии).	Они	используют	все	
новейшие	разработки	в	протезировании…	По	своему	опыту	я	могу	ска-
зать,	что		Харьков	—	это	best	of	the	best»	

(екскомбатант АТО/ООС, 1 група інвалідності, м. Хмельницький)

«Після	поранення	мені	допомогли	люди	придбати	механічні	протези	у	
приватній	протезній	майстерні.	У	2014	році	інформації	було	дуже	мало,	
допомагали	волонтери,	збирали	кошти	й	інформацію,	щоб	протезуватися	
за	кордоном.		А	потім,	уже	коли	я	поставив	ці	протези,	до	мене	зверну-
лися	із	Харкова	з	протезного	інституту,	безпосередньо	зателефонували.	
Спочатку	планували	мене	відправляти	за	кордон	у	Сполучені	Штати	по	
такій	програмі	допомоги	держава-державі,	але	я	залишився	і	я	уже	до	
цього	часу	у	Харківському	протезному	інституті	обслуговуюсь.	Проте-
зист	—	це	дуже	важлива	особа	в	моєму	житті.	Наскільки	він	тебе	розуміє,	
тому	що	протези,	особливо	електронні,	—	дорогі,	вони	потребують	об-
слуговування,	частенько	регулювання.	І	тому	важливо,	щоб	був	контакт	
з	протезистом,	який	би	обслуговував	і	знав	всі	нюанси»	

(екскомбатант АТО/ООС, 1 група інвалідності, м. Миколаїв)

«На	первоначальном	этапе	многие	хотели	так	называемые	нейропротезы.	
Особенно	если	потеряна	рука	или	нога,	чтобы	оно	шевелилось,	это	стоит	
кучу	денег	и	у	нас	этого	не	делали.	Сегодня	Харьковский	НИИ	протези-
рования,	с	моей	точки	зрения,	совершает	титаническую	работу,	потому	
что	для	определенной	категории	людей	они	делают	индивидуальные	
протезы,	заказывают	дорогие	комплектующие	в	Германии,	в	Японии,	по	
своим	программам	отправляют	людей	на	реабилитацию.	Протезирова-
ние	стало	абсолютно	доступно»	

(лікар, м. Харків)

На жаль, такі позитивні зміни спостерігаються на прикладі одного закладу. Тоді як більшість 
державних протезно-ортопедичних підприємств не забезпечує потреб учасників АТО/ООС 
в якісному протезуванні. Основними причинами такої ситуації є:

• недостатнє фінансування, через що підприємства змушені закуповувати та використо-
вувати матеріали низької якості

• брак кваліфікованих спеціалістів (протезистів, реабілітологів)

• брак інформації про те, де і як можна отримати якісні функціональні протези (ортези), які 
виготовляються в Україні за новітніми технологіями іншими державними закладами, а 
не лише УкрНДІ протезування

3. ДОСТУПНІСТЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ І ЗАДОВОЛЕНІСТЬ НИМИ ЕКСКОМБАТАНТІВ/
ЕКСКОМБАТАНТОК
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«Дело	в	том,	что	протезирование,	которое	обеспечивает	государство,	
не	покрывает	потребности	человека	для	того,	чтобы	нормально	жить,	
например,	заниматься	спортом.	Мы	же	понимаем,	что	государство	выде-
ляет	на	это	минимальные	суммы,	используются	самые	низкокачественные	
материалы.	Поэтому	мы	все	время	пытаемся	ребят	отправить	на	протези-
рование	за	рубеж	(например,	в	Америку)	либо	сотрудничаем	с	частными	
клиниками	у	нас	в	Украине.	Потому	что	их	протезы	дают	возможность	
людям	не	существовать,	а	полноценно	жить	и	реализовывать	себя.	Как	
говорится	—	на	государство	надейся,	а	сам	не	плошай»	(екскомбатант	
АТО/ООС,	представник	НУО,	м.	Харків)

Ще однією важливою проблемою в отриманні послуг з протезування є те, що у Переліку 
технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечуються особи з інвалідністю, у т. ч. 
екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС, затвердженому постановою Кабінету Міністрів 
України від 5 квітня 2012 р. № 321 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 
квітня 2021 р. № 362) спеціальні засоби для самообслуговування та догляду є дуже обме-
женими. Зокрема не враховано потребу в ортопедичних носках для культі (надається лише 
комплект чохлів для кукси нижньої та/або верхньої кінцівки), інших витратних матеріалів 
для користування і обслуговування протезів.

«З	приводу	протезування,	зовсім	не	забезпечуються	хлопці	матеріалами,	
щоб	можна	було	тим	протезом	нормально	користуватися.	Є	потреба	в	
резинках,	які	перетираються…	або	спеціальні	носки,	які	одягаються	спо-
чатку	на	культю,	а	вже	потім	вона	вставляється		у	протез.	Цим	вони	зовсім	
не	забезпечуються,	але	це	такий	розхідний 	матеріал,	як	бинт	і	вата.	Тобто	
така	штука,	яку	неможливо	передбачити,	коли	воно	зітреться,	скільки	
його	буде	потрібно	і	т.	д.	На	це	ми	збираємо	кошти	й	купуємо	ці	штуки.	
Вони	дорого	коштують	—	від	10	до	25	тисяч	гривень»	

(представник НУО, м. Харків)

Окремої уваги заслуговує проблема забезпечення учасників АТО/ООС з інвалідністю засо-
бами пересування. Як зазначають деякі учасники АТО/ООС, які користуються кріслами-ко-
лясками, у порівнянні з минулими роками, ситуація дещо покращилася. Принаймні держава 
почала закуповувати якісні засоби пересування за кордоном. Проте постійні нововведення 
і зміни у нормативно-правових актах, що регламентують безоплатне забезпечення екском-
батантів/екскомбатанток цими засобами, некомпетентність фахівців відповідних установ 
роблять цю послугу для екскомбатантів/екскомбатанток недоступною. 

«Сейчас	выделяются	бюджетные	средства	и	закупаются	активные	ко-
ляски	хорошего	качества,	которые	делают	в	Германии.	Потому	что	у	
нас	до	недавнего	времени	из	активных	колясок	были	только	«Искра»	
производителя	«Артём-сварки».	Качество	у	них	было	никакое,	год-два	
и	они	просто	распадались.	Теперь	додумались	и	начали	закупать	коляски	
за	рубежом»	

(екскомбатант АТО/ООС, 1 група інвалідності, м. Хмельницький)
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«Есть	разные	коляски,	но	активного	типа	—	это	мечта!	Она	маленькая,	
узкая,	удобная,		легкая.	Можно	втащить	в	машину,	можно,	не	знаю,	в	ма-
газин		пойти,	с	собакой	гулять…	что	угодно	делать.	Вот	в	этом	году	сделал	
ИПР-ку	[прим.	індивідуальний	план	реабілітації],	подал	документы	на	
получение	новой	активной	коляски.	И	я	узнаю,	что	нам	уже,	оказывается,	
участникам	АТО/ООС,	активные	коляски	не	положено.	То	есть	для	нас	
их	отменили.	Мне	пришел	официальный	ответ,	что	согласно	изменениям	
к		постанове	Кабмина	№	321	от	5	квітня	2012	года,	которая	регламенти-
рует	обеспечение	техническими	средствами	реабилитации,	теперь	на	эти	
активные	коляски	имеют	право	претендовать,	я	вам	читаю,	дословно:	
«…користувач	перебуває	у	трудових	відносинах	(то	есть	где-то	должен	
официально	работать);	зареєстрований	як	фізична	особа-підприємець;	
проводить	незалежну	професійну	діяльність;	навчається;	служить;	займає	
виборну	посаду»6.	И	получается,	если	ты	не	работаешь,	не	служишь,	не	
депутат,	то	сиди	дома.	Тебе	положена	инвалидная	коляска,		как	в	этих	
фильмах,	ну	там	бабушек	катают,	дедушек.	Но	ведь	большинство	ребят	–	
это	крепкие,	активные	хлопцы.	То	есть	этой	постановой	прямо	говорят:	
«Экскомбатанты	–	сидите	дома!»		Я	написал	запрос	в	Министерство	
ветеранов	с	просьбой	либо	эту	норму	убрать,	либо	дополнить	ее	участ-
никами	АТО/ООС.	Со	мной	созванивались	из	Минветеранов,	в	общем	
работают.	И	также	написал	запрос	в	Офис	Президента.	Оттуда	тишина,	
никакой	обратной	связи	нет»	

(екскомбатант АТО/ООС, 1 група інвалідності, м. Хмельницький)

Окрім протезування, держава гарантувала учасникам АТО/ООС першочергове безоплатне 
зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів, кераміки, метало-
кераміки, цільнолитих, металопластмаси, нітрит-титанового покриття, бюгельного про-
тезування, імплантатів) (ст.12 п.2 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту»). Згідно з Інструкцією про порядок надання стоматологічної допомоги 
в закладах охорони здоров’я та медичних підрозділах ЗСУ за наказом Міністерства обо-
рони України від 18.08.2015 року № 414, яка регулює зазначене питання, під безоплатним 
зубопротезуванням мається на увазі виготовлення і встановлення «штамповано-паяних 
незнімних протезів, знімних пластинчатих протезів, суцільнолитих та пластмасових кон-
струкцій протезів за медичними показаннями». При цьому, фінансування витрат згідно зі 
статтею 17 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 
здійснюється коштом державних та місцевих бюджетів. 

За даними якісного опитування, в кожній з областей, охоплених дослідженням, прийняті 
обласні та міські цільові програми, які мали б забезпечити пільгові категорії населення (у 
т.ч. екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС) безоплатним зубопротезуванням. 

Проте, як виявилося, ці програми не забезпечують потребу екскомбатантів/екскомбатанток 
у зубопротезуванні в повному обсязі, оскільки в місцевих бюджетах не вистачає коштів. І 
це є основною проблемою в усіх 3-х областях. Навіть, якщо в межах програми закладені 

6	 Згідно	з	п.35	Порядку	забезпечення	ТЗР,	учасники	АТО/ООС	забезпечуються	відповідно	до	їх	функціональних	можливостей	
кріслами	колісними,	у	т.ч.	активним	кріслом	колісним.	Джерело:	https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/362-2021-%D0%BF#Text 

3. ДОСТУПНІСТЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ І ЗАДОВОЛЕНІСТЬ НИМИ ЕКСКОМБАТАНТІВ/
ЕКСКОМБАТАНТОК
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Було складно  
отримати послуги 21

Проблем  
НЕ було 13

Послуги низької 
якості 3

Серед тих, хто користувався послугою 
(n=37)

Безоплатне зубопротезування, %

18%
користувались 
послугою

82%
не користувались послугою

гроші на дороге високотехнологічне зубопротезування, отримати його можуть лише оди-
ниці. А лист-очікування переходить на наступний рік і з кожним наступним разом отримати 
цю послугу стає все важче. Оскільки утворюється велика черга і потреба у коштах для 
забезпечення всіх охочих отримати безоплатне зубопротезування зростає.

«У	нас	принята	областная	программа	«Турбота»	и	городская	программа,	
где	отдельной	строкой	прописали	вот	это	дорогостоящее	зубопротезиро-
вание.	Потому	что	мы	понимаем,	что	то,	что	выделяет	государство,	оно	
не	покрывает	этих	дорогих	вещей.	Проблема	только	одна	—	не	хватает	
денег	на	все.	Та	часть	людей,	которая	в	этом	году	должна	была	зубы	по-
лечить,	переходит	автоматически	на	следующий.	А	там,	сами	понимаете,	
опять	снежным	комом	будет	расти…»	

(представник влади, м. Миколаїв)

«Програми	зубопротезування	є	в	кожному	ОТГ,	місті	й	у	області	держа-
ви.	Але	під	кожну	програму	потрібно 	фінансування,	якого	нема.	В цьому	
році	на	жаль	було	виділено	нуль	коштів,	нуль	гривень	на	зубопротезуван-
ня.	Тому	програма	як	лежала	пуста,	так	і	лежить.	І	виходить,	що	Програ-
ми	є,	але	екскомбатанти/екскомбатантки	отримати	нічого	не	можуть,	
тому	що	немає	коштів	на	це	все»	

(представник НУО, м. Миколаїв)

Про відносну недоступність безоплатного зубопротезування свідчать і дані кількісного 
опитування: серед усіх опитаних екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС скористалися 
цією послугою 18% респондентів (або 37 осіб з 200). При цьому з них лише 6% респондентів 
(або 13 осіб з 37) зробили це без проблем. Тоді як більшість з тих, хто скористався послугою 
безоплатного зубопротезування (12% респондентів або 24 особи з 37)  при цьому зустріча-
лися з певними труднощами (наприклад, було складно отримати послугу, оскільки  довго 
чекали своєї черги або незадоволені якістю матеріалів тощо). (рис. 3.11).  

Рис. 3.11. Користування екскомбатантами/екскомбатантка-
ми АТО/ООС пільгою щодо отримання послуги  безоплатного 
зубопротезування і наявність бар’єрів
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Але окрім фінансових проблем, існують й інші перешкоди щодо отримання безоплатного 
зубопротезування екскомбатантами/екскомбатантками АТО/ООС, а саме:

 o використання матеріалів низької якості для виготовлення зубних протезів

	«В	государственных	учреждениях	материал,	который	заложен	в	
бесплатном	лечении	—	низкого	качества.	И	можно	ждать	месяцами…
заявку	подал,	но	получишь	через	полгода,	через	год	или	вообще	могут	
тебя	забыть…	и	тогда	ничего	не	получишь.	Те,	кто	получили	помощь,	
говорят,	что	это	не	худший	вариант.	И,	когда	у	тебя	совсем	проблемы	
с	зубами,	и	тебе	ставят	протезы	и	мосты	за	счет	государства…	ты	не	
платишь	за	это	деньги,	не	тратишь	бюджет	семьи,	то	конечно	это	
только	плюс»	

(екскомбатант АТО/ООС, м. Харків)

 o безоплатні зубні протези виготовляються за старими технологіями без урахування 
медичних показань і реальних потреб екскомбатантів/екскомбатанток

«Государство	очень	сильно	экономит	и	это	сказывается	на	качестве	
зубных	протезов.	Более	того,	эти	протезы	не	на	что	вешать…	если	у	
человека	только	передние	или	нижние	зубы,	нужны	импланты.	А	они	
не	входят	в	программу	бесплатного	протезирования»	

(представник НУО, м. Харків)

«Проблеми	часто	виникають,	тому	що	держава	не	фінансує.		Тому	став-
лять	жовтий	зубний	протез,	а	не	металокераміку.	В	мене	була	ситуація,	
коли	молодий	екскомбатант	27	років,	потребував	зубопротезування.	
Йому	говорять:	«У	нас	недофінасування,	ми	тобі	поставимо	жовті	зуби».	
Скажіть,	як	він	у	27	років	буде	ходити	з	жовтими	зубами?	Йому	треба	
створювати	сім’ю.	Хіба	дівчата	це	зрозуміють?	Якби	це	йому	було	вже	
років	50,	доросла	людина,	яка	має	сім’ю…	А	він	же	молодий	хлопець…»	

(екскомбатант АТО/ООС, 2 група інвалідності, м. Хмельницький)

«Это	очень	актуальная	проблема	для	многих	экскомбатантов/экс-
комбатанток,	которые	долгий	срок	находились	в	зоне	АТО/ООС.	
Есть	такие	серьёзные	случаи,	когда	мужчина	за	40,	а	жевать	нечем.	
А это	ЖКТ	и	всё	остальное	страдает.	Естественно,	надо	что-то	делать.	
Не жевать	же	кашки	бесконечно	и	перетертые	супы.	Но	вы	представ-
ляете	сколько	стоит	сам	имплант?Вот	и	приходится	выкручиваться,	
спонсоров,	волонтеров	искать…»	

(представник НУО, м. Харків)

3. ДОСТУПНІСТЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ І ЗАДОВОЛЕНІСТЬ НИМИ ЕКСКОМБАТАНТІВ/
ЕКСКОМБАТАНТОК
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Висновок: 

 o відсутність реєстру учасників АТО/ООС, які потребують лікування і протезування зубів, 
не дає можливість оцінити реальні фінансові витрати та відповідно виділити на це 
кошти

«Наприклад,	дайте	один	мільйон	гривень	—	і	протягом	одного	чи	
двох	місяців	цей	мільйон	закінчився.	Бо	зубопротезування	—	це	дуже	
дорога	річ.	Хто	міг,	пройшов	два-три	зуби	по	20	000	тисяч	поставили,	
а	інші	стоять	в	черзі,	бо	вже	грошей	на	це	немає.	Треба	просто	пораху-
вати	скільки	всього	екскомбатантів/екскомбатанток	(в	місті,	в	області,	
в	громаді),	скільки	буде	коштувати	протезування	і	підбити	суму…»	

(представник НУО, м. Миколаїв)

держава сьогодні гарантує учасникам АТО/ООС безоплатне проте-
зування та зубопротезування. Проте ця правова норма здебільшого 
має декларативний характер. В реальному житті для більшості екс-
комбатантів/екскомбатанток АТО/ООС ці послуги недоступні. Сьо-
годні в усіх регіонах прийняті відповідні програми, але державного 
фінансування на ці програми немає. Тож все покладається на місце-
вий бюджет, в якому катастрофічно не вистачає коштів. Відсутність 
або нестача фінансування впливає на якість протезно-ортопедичних 
виробів. Більшість державних підприємств виготовляють протези 
з матеріалів низької якості за старими технологіями, що не дозво-
ляє екскомбатантам/екскомбатанткам вести повноцінне, активне 
життя. Постійні зміни у нормативно-правових актах, що регулюють 
порядок забезпечення екскомбатантів/екскомбатанток технічними 
засобами реабілітації, відсутність необхідних допоміжних засобів 
для експлуатації протезно-ортопедичної продукції роблять послуги 
з безоплатного протезування, гарантованих державою, недоступни-
ми. Брак інформації про державні підприємства, які виготовляють 
високотехнічну протезно-ортопедичну продукцію з використанням 
сучасних якісних матеріалів, змушує екскомбатантів/екскомбатан-
ток та представників НУО шукати допомоги за кордоном або звер-
татись до приватних підприємств і, відповідно, платити великі гроші.

Подібна ситуація складається і щодо пільгового зубопротезуван-
ня. Держава компенсує витрати на зубопротезування за умови, 
що це будуть недорогоцінні метали, а так звані штамповано-паяні 
чи знімні протези. Іншими словами, з переліку викреслене високо-
технологічне протезування та імплантація. Таке обмеження позбав-
ляє екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС права вибору. 

Відсутність на місцевому рівні реєстру учасників АТО/ООС, які по-
требують лікування і протезування зубів, унеможливлює оцінку ре-
альних фінансових затрат і, відповідно, ускладнює виділення коштів.
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3.4. Забезпечення безоплатними медичними препара-
тами та засобами

Згідно зі ст. 12 Закону України «Про Статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захи-
сту», учасники бойових дій мають право на безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, 
імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів. 

Зважаючи на наявність регламентованих норм, необхідні процедури з виконання законів, 
а це акти Кабінету Міністрів України, міністерств, органів місцевого самоврядування тощо. 
Механізми видачі безкоштовних ліків встановлено Постановою КМУ від 17 серпня 1998 р. 
№ 1303. У цій постанові зазначено, що витрати, пов’язані з відпуском лікарських засобів 
безоплатно і на пільгових умовах, покриваються коштом асигнувань, що передбачаються 
державним та місцевими бюджетами на охорону здоров’я.

Перелік лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закупо-
вувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з 
державного та місцевих бюджетів, встановлено постановою КМУ України № 1071 від 05 
вересня 1996 року.

Треба зазначити, що відпуск ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виро-
бів медичного призначення за рецептами лікарів проводиться лише у разі амбулаторного 
лікування основного захворювання, за яким пацієнту надано пільги. Отримати їх можна 
лише у державних (у т. ч. відомчих) та комунальних медичних закладах.

Як зазначалося в попередніх розділах, в кожній області прийнята відповідна програма 
(наприклад, в Миколаївській, Харківській областях – програма «Турбота»), в межах якої з 
місцевого бюджету виділяються кошти на забезпечення екскомбатантів/екскомбатанток 
АТО/ООС пільгами, у т.ч. безоплатними ліками та лікарськими засобами. 

За даними кількісного опитування, переважна більшість лікарів (78 осіб зі 101) зазначили, 
що в медичних закладах, у яких вони працюють, більшість препаратів надаються екском-
батантам/екскомбатанткам АТО/ООС безоплатно (рис. 3.12). 

Рис. 3.12. Розподіл відповідей опитаних лікарів на запитання: «Чи 
надаються у вашому медзакладі безоплатні медичні препарати та 
лікарські засоби екскомбатантам/екскомбатанткам АТО?, осіб

50 28  5  10 1   2 3   2
Всі/більшість препаратів 
надаються безоплатно

Частина препаратів 
надається безоплатно

Всі/більшість препара-
тів необхідно купувати

Інше

стаціонар

амбулаторія
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Було складно  
отримати послуги 23

Проблем  
НЕ було 20

Послуги низької 
якості 9

Серед тих, хто користувався послугою 
(n=52)

Безоплатне забезпечення  
медикаментами, %

74%
не користувались послугою

26%
користувались 
послугою

Результати якісного опитування цілком підтверджують думку лікарів щодо доступності 
даної послуги для екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС. За словами лікарів, всі препа-
рати, які входять в національний перелік, екскомбатанти/екскомбатантки можуть отримати 
або безкоштовно, або зі знижкою. Про це їх інформує сімейний лікар. 

Але на практиці екскомбатанти/екскомбатантки рідко користуються цією пільгою: 74% 
опитаних екскомбатантів/екскомбатанток зазначили, що вони не мають такого досвіду. 
Серед респондентів, які мали досвід отримання безоплатних лікарських засобів (26% або 
52 особи), більшість (32 особи з 52) зустрічалися з проблемами, включно з труднощами 
при оформленні рецептурних документів для отримання безоплатних ліків, невдоволенням 
якістю запропонованих медичних препаратів та лікарських засобів (рис. 3.13).

Рис. 3.13. Користування екскомбатантами/екскомбатантками 
АТО/ООС пільгою щодо отримання безоплатних медичних препа-
ратів та засобів і наявність бар’єрів 

За результатами якісного опитування екскомбатантів/екскомбатанток виявилося, що біль-
шість з них не обізнані про послугу і відповідно не користуються нею. Частіше ігнорують 
можливість отримати таку пільгу екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС із молодшої 
вікової групи (до 30 років), без серйозних проблем зі здоров’ям та соціалізовані у суспіль-
стві (мають роботу, сім’ю тощо).

«Я	про	это	ничего	не	знаю,	потому	что	мне	это	не	интересно	и	не	надо.	
Я	обычный	человек,	если	простудился,	пошел	в	аптеку,	купил	лекарства	
и	на	этом	все…»		

(екскомбатант АТО/ООС, м. Хмельницький)

«Після	повернення	із	зони	АТО/ООС	у	мене	не	виникало	такої	потреби.	
Я	ж	ще	молодий	хлопець,	мені	27	років…»	

(екскомбатант АТО/ООС,  м. Миколаїв)
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Найбільш актуальною дана послуга є для тих екскомбатантів/екскомбатанток, які мають 
інвалідність, тяжкі захворювання, довічно приймають ліки та/або проходять довготривале 
лікування. І сьогодні ця послуга для них є недоступною. 

Основними бар’єрами та перешкодами щодо отримання безоплатних ліків і лікарських 
засобів для екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС є:

 o брак коштів в місцевих бюджетах на закупівлю необхідних ліків

«Бесплатные	лекарства	—	это	опять-таки	всё	сдвинуто	на	местные	
бюджеты.	У	нас	есть	в	Хмельницком	муниципальная	аптека	«Виола»,	
но	не	факт	что	будут	деньги	на	необходимые	лекарства	в	местном	
бюджете»

 (екскомбатант АТО/ООС,  1 група інвалідності, м. Хмельницький)

 o перелік ліків, які видаються безкоштовно, не відповідає потребам екскомбатантів/
екскомбатанток

«[…]	візьмемо	той	же	препарат	«Лірика»,	який	часто	застосовують	
при	лікуванні	фантомних	болів.	Він	достатньо	дорогий,	але	наскіль-
ки	я	розумію	в	цій	програмі	його	немає.	У	мене,	наприклад,	важке	
поранення	ока.	Я	до	цього	часу	тричі	на	день	закрапую	собі	очі	та	
достатньо	багато	коштів	витрачаю	на	ці	краплі.	Але	в	переліку	ліків	
цієї	можливості	для	мене,	на	жаль,	не	має..»	

(екскомбатант АТО/ООС, 1 група інвалідності, м. Миколаїв).

	«[…]	в	реєстрі	написані	ті	ліки,	які	їм	підходять,	тому	вони	їм	не	потріб-
ні.	А	ті,	які		потрібні	—	за	них	треба	платити,	бо	їх	немає	в	тому	списку	
безплатному.	Треба,	щоб	там	наверху	переглянули	перелік	безкоштовних	
ліків,	розумієте?»	

(представник НУО, м. Харків)

 o брак інформації щодо прав екскомбатантів/екскомбатанток на пільгове забезпечення 
медикаментами

	«Я	вперше	чую	про	таке.	Я	не	так	давно	оперував	чоловіка	—	учас-
ника	АТО/ООС.	Родичі	купували	90%	ліків	самі.	Бо	там	потрібні	
були	такі	препарати,	яких	у	нас	в	лікарні	не	було.	Антибіотики	для	
реанімації	вони	купували.	Можливо,	якщо	лежати	в	стаціонарі,	то	
там	щось	і	дають,	але	більшість	ліків	купується»	

(лікар, м. Хмельницький)
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Висновок: 

«Забезпечення	медикаментами?	Такого	не	існує,	може	тільки	на	папері?!	
Екскомбатантам/екскомбатанткам	взагалі	відмовляють	в	безоплатному	
отриманні	лікарських	засобів.	Всі	хлопці,	з	якими	я	спілкуюся,	все	вони	
купляють	за	власні	кошти.	Можливо	це	виділяється,	але	чесно	кажучи,	
я	не	чув,	щоб	комусь	компенсували	ці	медикаменти.	Навіть	профільні	
лікарі	не	виписують	рецепти	на	безкоштовні	ліки:	чи	то	через	небажання,	
чи	то	через	незнання»	

(представник НУО, м. Хмельницький)

попри те, що держава гарантує екскомбатантам/екскомбатанткам 
безоплатне отримання лікарських засобів, на практиці ця норма має 
декларативний характер. Сьогодні обсяг коштів, які виділяються з 
місцевих бюджетів, не покриває повною мірою потреби екском-
батантів/екскомбатанток АТО/ООС у забезпеченні безоплатними 
лікарськими засобами. Особливо гостро ця проблема стоїть для 
тяжкохворих, онкохворих екскомбатантів/екскомбатанток, які по-
требують тривалого і дорогого лікування. Крім того, перелік ліків, що 
надаються безкоштовно, не відповідає потребам екскомбатантів/
екскомбатанток. Брак інформації та відсутність взаємодії органів 
місцевого самоврядування, лікарів, представників аптечного біз-
несу, НУО та екскомбатантів/екскомбатанток призводить до нена-
лежного забезпечення екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС 
безоплатними ліками та лікарськими засобами.   

3.5. Безоплатне санаторно-курортне лікування

Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 
екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС мають право на санаторно-курортне лікування. 
Зокрема безкоштовним санаторно-курортним лікуванням забезпечуються:

1. учасники бойових дій — не частіше ніж один раз на рік строком на 21 день;

2. особи з інвалідністю внаслідок війни — щорічно та позачергово щороку строком на 21 
день;

3. особи з інвалідністю внаслідок війни із захворюваннями нервової системи (з наслід-
ками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) — відповідно до медичних 
рекомендацій, з них:

• I та II груп — до санаторіїв (відділень) спінального профілю з лікуванням строком 
на 35 днів;

• III групи — до санаторіїв неврологічного профілю з лікуванням строком на 21 день.
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Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187 «Про забез-
печення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян», екскомбатанти/
екскомбатантки АТО/ООС забезпечуються послугами санаторно-курортного лікування у 
санаторіях, що належать до сфери управління Мінсоцполітики. Крім того, екскомбатан-
ти/екскомбатантки АТО/ООС, які отримують пенсію відповідно до Закону України «Про 
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», мають 
право на послуги з санаторно-курортного лікування у санаторіях, які перебувають у сфері 
управління силових відомств таких, як Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ 
тощо (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 № 446).  

Забезпечення послугою санаторно-курортного лікування здійснюється за бюджетні кошти 
у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України № 200 від 31.03.2015. 
Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної 
програми є Мінветеранів. На нижчому рівні за це відповідають структурні підрозділи з 
питань соціального захисту населення, органи соціального захисту населення. 

За результатами опитування, рівень обізнаності екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС 
про право на отримання безоплатного санаторно-курортного лікування є найвищим (80%) 
у порівнянні з іншими медичними пільгами, гарантованими державою. Проте лише третина 
серед усіх опитаних екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС (32% або 64 особи) скори-
сталися цим правом. У більшості з них при отриманні санаторно-курортного лікування не 
виникало жодних проблем (про що зазначили 44 респонденти з 64) (рис. 3.14). Разом з тим, 
третина екскомбатантів/екскомбатанток з-поміж тих, хто скористався даною пільгою (22 
особи з 64) , зазначили, що зустрчалися при цьому з певними труднощами (складно було 
отримати та незадовільна якість послуги).

Рис. 3.14. Користування екскомбатантами/екскомбатантками АТО/ООС послугою безоп-
латного санаторно-курортного лікування і наявність бар’єрів

Думки експертів та екскомбатантів/екскомбатанток стосовно доступності даної послуги 
виявилися неоднозначними. З одного боку — нібито кошти виділяються і путівки закупову-
ються. З іншого – існують певні бар’єри й обмеження, через які екскомбатанти/екскомба-
тантки АТО/ООС не можуть скористатися своїм правом на безоплатне санаторно-курортне 
лікування. Серед основних таких перешкод можна виділити такі:

Було складно  
отримати послуги 44

Проблем  
НЕ було 15

Послуги низької 
якості 7

Серед тих, хто користувався послугою 
(n=64)

Безоплатне саніторно-курортне  
лікування, %

32%
користувались 
послугою

68%
не користувались послугою
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 o брак коштів та/або нераціональне їх використання. Зокрема недофінансування з дер-
жбюджету призводить до того, що чекати путівку доводиться доволі довго. Крім того, 
кошти здебільшого надходять під кінець року, а охочих отримати санаторно-курортне 
лікування у холодну пору року обмаль

«Да,	вроде	бы	получить	путевку	в	санаторий	можно,	но	только	если	
у	них	есть	финансирование.	Тогда	—	становитесь	на	учет	и	ждете	
очереди.	Я	собрал	все	документы,	но	когда	пришла	моя	очередь,	
поехать	не	смог»

 (екскомбатант АТО/ООС, м. Харків)

«Для	нас	это	все	недоступно.	Я	очень	хотел	бы	попасть	в	санаторий	в	
Хмельнике.	Там	именно	профиль	опорно-двигательный	аппарат.	Но	по-
пасть	я	туда	никак	не	могу,	уже	который	год.	Нет	мест,	либо	приезжайте	
сами	и	договаривайтесь	на	месте.	Путёвки	нет,	мест	нет,	всё	забито	—	
ничего	нет!	Эту	путёвку	можно	взять	в	собесе,	нужно	записаться.	Только	
записываешься	ты	в	этом	году,	а	путевку	получишь	—	в	следующем,	а	то	
и	через	год.	То	есть	не	факт,	что	мы	доживём	до	этого,	но	записываться	
нужно.	Лечение	это	есть,	но	реально	оно	недоступно»	

(екскомбатант АТО/ООС, м.  Хмельницький)

 o відсутність можливості самостійного вибору санаторно-курортного закладу і бажаної 
дати відпочинку7

«[…]	в	соціальному	захисті	мені	запропонували	путівку.	Але	були	
проблеми	з	датами.	Багато	хлопців	працюють,	а	путівки,	які	вида-
ються,	не	збігаються	з	датами	відпустки.	Тобто	так,	вони	пропонують	
путівки,	беріть	хлопці	та	їдьте…	Але	вибачте,	коли	їхати,	коли	в	мене	
робота?»

 (екскомбатант АТО/ООС, м. Миколаїв)

 o брак інформації про те де і яким чином можна отримати безоплатно санаторно-курортне 
лікування

«Я	не	использовал,	потому	что	не	знал…	То	есть	такой	информации:	
«Ты	иди,	и	тебя	там	ждут»	не	было.	Думаю,	что	ребята,	которые	
попробивнее	и,	у	которых	была	информация,	наверное	они		исполь-
зовали	это	право?..»		

(екскомбатант АТО/ООС, м. Миколаїв)

7	 Відповідно	 до	 постанови	КМУ	№  200,	 учасник	АТО/ООС	 сам	 обирає	 санаторно-курортний	 заклад	 відповідного	 профілю	
лікування,	але	на	практиці	ветерани	змушені	погоджуватися	або	не	погоджуватися	на	той	санаторний	заклад	і	на	ту	пору	року	
або	дату,	яку	йому	пропонують	органи	соцзахисту
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«Я	був	один	раз,	в	санаторії	«Перлина	Поділля»,	с.	Сатанів.	Там	багато	
процедур	було:	масаж,	магніти,	чаї.	Раніше	не	звертався,	тому	що	не	знав,	
де	це	дають.	Дізнався	про	можливість	взяти	путівку	через	спілку.	Я	навіть	
не	знав,	що	в	нас	таке	є.»	

(екскомбатант АТО/ООС, м. Хмельницький)

 o низька якість послуг через застарілу матеріально-технічну базу багатьох санаторно-ліку-
вальних закладів, що призводить до неналежних побутових умов, поганого харчування, 
архітектурної недоступності для осіб з інвалідністю тощо

«Чесно	кажучи,	не	дуже	задоволений	якістю	послуг:	умови	прожи-
вання,	якість	номерів,	де	перебуваєш,	—	жахливі!	Харчування	також	
було	дуже	поганим.	Я	вже	хотів	пропонувати	гроші,	щоб	доплатити	
й	отримати	більш	прийнятні	умови	проживання»	
(екскомбатант АТО/ООС, 2 група інвалідності, м.Хмельницький)

«У	нас	есть	рядом	с	Хмельницким	город	Хмельник,	Винницкая	область,	
там	есть	санаторий	Министерства	обороны.	Это	считается	хороший	
курорт:	там	радоновые	ванны	и	всё	остальное.	И	там	такой	матерый	
Советский	Союз…	Доступных	палат	для	колясочников	там	раз,	два	и	
обчелся.	У	нас	вот	именно	проблемы	с	доступностью»	

(екскомбатант АТО/ООС, 1 група інвалідності, м. Хмельницький)

«Я	думаю,	с	путевками	вопросов	нет.	Есть,	наверное,	вопрос	к	каче-
ству	услуг	в	этих	санаториях.	Буквально	недавно	наш	экскомбатант	
поехал	в	Трускавец	и	через	три	дня	злой	вернулся	домой	т.к.	горячей	
воды	даже	нет»	

(представник НУО, м. Миколаїв)

 o послуги, які надають у санаторно-лікувальному закладі, не завжди відповідають по-
требам екскомбатантів/екскомбатанток. За послуги, які не входять до переліку безоп-
латних, треба доплачувати 

«Буває	так,	що	екскомбатант/екскомбатантка	їде	до	закладу	сана-
торно-курортного	лікування	і	виникає	проблема.	Виявляється,	що	
спеціалізовані	послуги,	які	потрібні	екскомбатанту/екскомбатантці,	
там	платні.	Наприклад,	те	ж	елементарне	УВЧ	(ультрависокочастот-
на	терапія).	Він	хоче	це	пройти	в	санаторії,	але	йому	кажуть,	що	саме	
ця	послуга	у	них	платна»	

(представник влади, Миколаївська ОДА) 

3. ДОСТУПНІСТЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ І ЗАДОВОЛЕНІСТЬ НИМИ ЕКСКОМБАТАНТІВ/
ЕКСКОМБАТАНТОК



68 Оцінка доступності та задоволеності медичною допомогою в Україні екскомбатантами/екскомбатантками АТО/ООС

Висновок: 

 o грошова компенсація замість путівки на санаторно-курортне лікування виплачується 
не в повному обсязі. Відповідно до законодавства, грошова компенсація виплачуєть-
ся особам з інвалідністю внаслідок війни за місцем їх обліку один раз на два роки з 
дня звернення із заявою про виділення путівки або виплату грошової компенсації за 
бажанням, якщо ці особи протягом двох років не одержували безоплатних санатор-
но-курортних путівок, незалежно від наявності медичного висновку про необхідність 
санаторно-курортного лікування або медичних протипоказань (розмір компенсації 
особам з інвалідністю I і II групи — 100 відсотків середньої вартості путівки)

«Я	инвалид	второй	группы	и	мне	положено	ежегодно	санаторно-ку-
рортное	лечение.	Но	мне	в	нем	отказано	из-за	того,	что	я	эпилептик	и	
мне	нужен	сопровождающий.	А	у	нас	сопровождающий	назначается	
только	при	первой	группе	инвалидности,	а	у	меня	вторая.	Этот	во-
прос	очень	актуален.	Хотя	документы	на	лечение	я	каждый	год	сдаю	
в	военкомат	(форма	70).	Мне	тогда	полагается	компенсация	—	один	
раз	в	два	года	(сразу	за	два	года).	В	итоге	я	за	2	года	(!)	получил	520	грн.	
А путевка	на	психологическую	реабилитацию	в	недорогой	санаторий	
от	собеза	стоит	11–13	тысяч	гривен.	И	мне	военкомат	дал	за	два	года	
520	грн.	Это	не	абсурд?	Издеваются	над	людьми	просто…»	

(екскомбатант АТО/ООС, 2 група інвалідності,  
Харківська область)

 o складна процедура оформлення документів і зокрема медичного висновку для са-
наторно-курортної карти: необхідність звернення до сімейного лікаря для отримання 
електронних направлень на обстеження і на консультації вузьких спеціалістів, довгі 
черги уповільнюють процес проходження медкомісії

«У	мене	дві	контузії,	тому	в	мене	напрямок	—	неврологія.	Зробити	
форму	070	«Профільне	лікування	у	санаторії»	—	це	взагалі	жах!	
Я	вже	два	роки	її	намагаюсь	зробити.	Вже	замучився	бігати	по	цих	
кабінетах,	чекати	своєї	черги»	
(екскомбатант АТО/ООС, 3 група інвалідності, м. Хмельницький)

не зважаючи на те, що держава і місцева влада докладають зусиль, 
аби забезпечити екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС санатор-
но-курортним лікуванням, на практиці ця послуга є недоступною 
для значної кількості екскомбатантів/екскомбатанток. Брак коштів 
та їх несвоєчасне виділення з бюджету призводить до утворення 
черг і обмежує можливості вибору екскомбатантами/екскомба-
тантками санаторно-курортного закладу і проходження реабілітації 
у зручний для них час. Також брак коштів і застаріла ресурсна база 
санаторно-лікувальних закладів негативним чином впливають на 
якість послуг. Більшість закладів санаторно-курортного лікування, 
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підпорядкованих Міністерству оборони України, не доступні екском-
батантам/екскомбатанткам АТО/ООС з інвалідністю, які пересува-
ються на візках (відсутні пандуси, ліфти, номери облаштовані без 
урахувань потреб людей з інвалідністю тощо). 

3.6. Обізнаність екскомбатантів/екскомбатанток 
про свої права як пацієнтів

За даними опитування, екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС доволі добре обізнані 
про свої права у медичній сфері, гарантовані державою. Найбільш відома та найчастіше 
використовувана медична пільга серед екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС — це 
безкоштовне забезпечення санаторно-курортним лікуванням (80% опитаних знають і 32% 
користувалися цією пільгою). Також досить високим є рівень обізнаності екскомбатантів/
екскомбатанток про безоплатне зубопротезування (73%), але скористатися ним змогла 
невелика частка опитаних (18%). Щодо решти пільг також спостерігається значний розрив 
між частками респондентів, які поінформовані про відповідну пільгу, та реально користу-
валися нею (рис. 3.15).  

Рис. 3.15. Обізнаність екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС 
щодо своїх прав на медичні послуги, гарантованих державою та 
досвід користування ними, %  
(сума перевищує 100%, оскільки респонденти могли обрати кілька варіантів 
відповіді)

Санаторно-курортне лікування 80 32

Зубопротезування 73 18

Психологічна реабілітація 66 24

Забезпечення медикаментами 55 26

Протезування 55  

Слухопротезування 33  

Не знаєте/ні на які 13

2

1

3. ДОСТУПНІСТЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ І ЗАДОВОЛЕНІСТЬ НИМИ ЕКСКОМБАТАНТІВ/
ЕКСКОМБАТАНТОК



70 Оцінка доступності та задоволеності медичною допомогою в Україні екскомбатантами/екскомбатантками АТО/ООС

Причини того, що не всі екскомбатанти/екскомбатантки користуються своїм правом на 
пільги у медичній сфері полягають у такому:

 o відсутність такої потреби через більш-менш задовільний стан здоров’я і ресоціалізацію 
(наявність родини, стабільний матеріальний стан тощо), що дає можливість користува-
тися медичною допомогою на загальних засадах (без пільг)

«Я	чув	про	пільги.	Але	я,	слава	Богу,	протезування	не	потребую.	
Я знаю,	що	в	Миколаєві	є	центр	учасників	АТО/ООС,	де	є	психологи.	
Він	класний,	але	я	ще	не	користувався.	Не	було	потреби…»	

(екскомбатант АТО/ООС, м. Миколаїв)

«Люди	помоложе	в	основном	отказываются	от	санаторного	лечения.	
Да,	там	водичка	какая-то,	процедуры,	но	там	такие	больничные	условия,	
которые	просто	угнетают.	Поэтому	оздоровишься	ты	или	нет	—	это	во-
прос?!	У	кого	есть	возможность,	едут	на	море	отдыхать…»	

(екскомбатант АТО/ООС, 1 група інвалідності, м. Хмельницький)

 o брак інформації про те, де і яким чином можна скористатися медичною послугою, якої 
вони потребують

«Я	знаю	про	деякі	пільги:	протезування,	зубопротезування	і	слухові	
апарати.	Про	безкоштовні	ліки	я	не	знаю.	Всі	ліки,	які	мені	лікар	
призначає,	наприклад,	заспокійливі,	я	купую	сам.	Можливо,	їх	немає	
у	тому	переліку?»	
(екскомбатант АТО/ООС, 2 група інвалідності, м. Хмельницький)

«Я	сам	ищу	информацию	о	том,	на	что	я	могу	рассчитывать,	в	основном	
в	Интернете.	Потом	я	просто	звоню,	например,	в	медучреждение	и	спра-
шиваю,	какие	у	них	есть	предложения	для	участников	АТО/ООС.	Так	
было,	когда	мне	надо	было	зубы	полечить	(пломбу	вставить)»	

(екскомбатант АТО/ООС, 1 група інвалідності, м. Хмельницький)

 o брак коштів у місцевому бюджеті на фінансування цільових програм, через що пільги 
щодо безоплатних медичних послуг, гарантовані державою для екскомбатантів/екс-
комбатанток, виконуються не в повному обсязі або послуги є неякісними

«Я	знаю	об	этих	льготах.	Но,	насколько	я	знаю,	деньги	не	выделяются	
в	необходимом	количестве,	поэтому	многие	препараты	вроде	бы	в	
этом	списке	есть,	но	по	факту	люди	их	никогда	не	дожидаются. То	
же	самое	и	с	протезированием,	там	вообще	плачевная	ситуация	—	
очередь..	И	потом,	мы	же	понимаем,	что	государство	выделяет	на	это	
минимальные	суммы,	поэтому	используются	самые	низкокачествен-
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ные	материалы.	По-поводу	санаторно-курортного	лечения	—	туда,	
как	правило,	едут	люди	постарше.	Они	ездят,	обследуются,	реаби-
литируются,	отдыхают	в	нашем	санатории	Берминводы,	который	
рядом	находится…»	

(екскомбатант АТО/ООС, м. Харків)

екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС мають високий рівень 
обізнаності щодо своїх прав на безоплатні медичні послуги, гаранто-
вані державою. Проте не всі з них користуються цими правами. Це 
відбувається з різних причин, найбільш поширеними серед яких є: 
відсутність потреби; брак коштів, через що пільгові медичні послуги 
для екскомбатантів/екскомбатанток надаються не в повному обся-
зі; черги на отримання послуг; низька якість послуг. Крім того, все 
ще актуальною залишається проблема щодо інформування піль-
гових категорій населення (у т.ч. екскомбатантів/екскомбатанток 
АТО/ООС) про їхні права у медичній сфері. 

Висновок: 

3. ДОСТУПНІСТЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ І ЗАДОВОЛЕНІСТЬ НИМИ ЕКСКОМБАТАНТІВ/
ЕКСКОМБАТАНТОК
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Одним із завдань дослідження стала оцінка рівня довіри екскомбатантів/екскомбатанток 
до стейкхолдерів національного та регіонального рівнів з питань здоров’я. З цією метою 
респондентам з-поміж екскомбатантів/екскомбатанток ставилося питання про досвід 
звернення по допомогу до низки державних, місцевих органів влади та неурядових орга-
нізацій. Як свідчать отримані дані, більшість екскомбатантів/екскомбатанток (63%) після 
повернення із зони АТО/ООС не звертались за сприянням у отриманні медичних і/або реабі-
літаційних послуг до будь-яких стейкхолдерів (табл. 4.1). Серед респондентів, які зазначили, 
що мають певні проблеми зі здоров’ям, у т.ч. інвалідність, близько половини звертались 
до зазначених вище стейкхолдерів.

Екскомбатанти/екскомбатантки, які шукають допомоги в органах влади або неурядових 
організаціях щодо сприяння у лікуванні, протезуванні або реабілітації, зазвичай обмежу-
ються місцевим рівнем: кожен четвертий респондент звертався до органів місцевої влади 
(25%) або громадських, ветеранських організацій, ветеранських хабів (26%). Здебільшого 
місцевими є правозахисники, юристи, до яких звертались 12% респондентів.

Таблиця 4.1. 
Після повернення із зони АТО/ООС чи зверталися ви по допомогу у розв’язанні питань зі 
здоров’ям (напр., лікування, протезування, реабілітація тощо) до організацій або установ? 
Якщо зверталися, то чи отримали ви необхідну допомогу?, % серед усіх опитаних

Стейкхолдери
НЕ  
зверталися 

Зверталися і…

НЕ отримали 
допомогу

Отримали 
допомогу

Громадські, волонтерські організації, ветеранські хаби 74 2 24
Місцева влада 75 7 18
Правозахисники, юристи 88 3 9
Міністерство у справах ветеранів та його територіальні 
органи (територіальні відділи)

89 3 8

Народні депутати 98 1 1
Уповноважений Президента України з питань  
забезпечення прав захисників України

100 0 0

РІВЕНЬ	ДОВІРИ	 
ЕКСКОМБАТАНТІВ/
ЕКСКОМБАТАНТОК	
ДО СТЕЙКХОЛДЕРІВ

4.
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Про досвід звернення до державних органів влади повідомило суттєво менше респон-
дентів: 11% екскомбатантів/екскомбатанток розраховували на допомогу Міністерства у 
справах ветеранів та його територіальних органів, 2% — народних депутатів України. Жоден 
респондент не має досвіду звернення до Уповноваженого Президента України з питань 
забезпечення прав захисників України.

Зазвичай екскомбатанти/екскомбатантки, які шукають допомогу, звертаються до кількох 
стейкхолдерів. Наприклад, серед респондентів, які контактували із неурядовими організа-
ціями, 2/3 також звертались за сприянням у лікуванні та реабілітації до органів місцевої 
влади, 1/3 — до Міністерства у справах ветеранів та його територіальних органів, 1/3 — до 
правозахисників, юристів.

Більшість опитаних екскомбатантів/екскомбатанток, які звертались по допомогу до різних 
стейкхолдерів, отримали її (табл. 4.1). Найбільш результативною, виходячи із соціологічних 
даних, є взаємодія екскомбатантів/екскомбатанток із громадськими, волонтерськими 
організаціями, ветеранськими хабами: із 26% респондентів, які звертались до НУО, пере-
важна більшість (24%) отримали в них допомогу. Щодо органів місцевої влади, то із 25% 
респондентів, які звертались до ОМВ, 18% отримали допомогу, 7% — ні. 

Виходячи із глибинних інтерв’ю із екскомбатантами/екскомбатантками та представника-
ми НУО, здебільшого у таких зверненнях ідеться про грошову допомогу на лікування або 
сприяння в отриманні безоплатних медичних послуг, зокрема МРТ-обстежень, інших видів 
діагностики. Дослідження свідчить про наявність як позитивних, так і негативних прикладів 
результативності таких звернень.

«Я	не	раз	обращался	к	губернатору	по	поводу	материальной	помощи…
Самая	большая	сумма,	которую	мне	давали	—	это	20	000	грн.	Тогда	мне	
осколки	удаляли	с	лица.	Две	или	три	операции	мне	делали.	Снимков	
было	много,	они	стоят	денег…	Я	живу	в	Малиновке...	Я	не	просил	у	голо-
ви	сельсовета	денег,	но	он	как-то	помогает	—	дровами,	например.	Меня	
признали	военнослужащим	года	—	дали	статуэтку,	грамоту,	чайник	пода-
рили	электрический.	Сколько	в	этом	году	даст	губернатор	—	неизвестно.	
Местная	власть	все	же	как-то	помогает,	да.	Я	уже	был	на	психологической	
реабилитации	от	собеса,	от	военкомата	мне	не	дают	ничего»	

(екскомбатант АТО/ООС, Миколаївська обл.)

«Обращался.	Сказали	—	идите	—	пишите,	вставайте	в	очередь,	вам	дадут.	
Вам	же	там	не	отказали,	в	чём	проблема?	Сказали	что	дадут,	но	когда	
дадут	—	неизвестно.	Когда	появятся,	тогда	дадут.	Футболят	красиво,	это	
наша	традиция	украинская»	

(екскомбатант АТО/ООС, Хмельницька обл.)

Суттєво менше опитаних шукали сприяння у розв’язанні питань здоров’я в інших стей-
кхолдерів. Але більшість таких екскомбатантів/екскомбатанток мають позитивний досвід 

4. РІВЕНЬ ДОВІРИ ЕКСКОМБАТАНТІВ/ЕКСКОМБАТАНТОК ДО СТЕЙКХОЛДЕРІВ
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звернення, у т.ч. близько три чверті респондентів, які звертались до Міністерства у справах 
ветеранів та його територіальних органів, правозахисників і юристів. 

Коментарі, які дали опитані екскомбатанти/екскомбатантки стосовно звернення по допо-
могу до різних стейкхолдерів, були поодинокими та стосувались:

• браку інформації про установи, організації, які можуть бути корисними для екскомба-
тантів/екскомбатанток, та послуги, які вони надають

• відсутності бюджетних медичних закладів, які б надавали якісні послуги з фізичної та 
психологічної реабілітації, що потрібні екскомбатантам/екскомбатанткам

• зневіри у можливості на практиці отримати значну частину пільг, передбачених законо-
давством для учасників бойових дій, у т.ч. щодо безкоштовного обстеження та лікування.

При чому останній пункт, виходячи із результатів кількісного та якісного опитувань, не-
покоїть більшість екскомбатантів/екскомбатанток. На жаль, із перешкодами в отриманні 
пільгового медичного обслуговування, так і інших соціальних гарантій, зокрема земельних 
ділянок, стикаються чимало екскомбатантів/екскомбатанток. 

Дані, отримані під час глибинних інтерв’ю, свідчать, що надання сприяння екскомбатантам/
екскомбатанткам у лікуванні та реабілітації для багатьох громадських організацій не стало 
пріоритетним напрямком діяльності. Чимало регіональних ветеранських спілок, хабів ма-
ють позитивні приклади допомоги у лікуванні та реабілітації поодиноких екскомбатантів/
екскомбатанток, у т.ч. збір коштів на придбання ліків, протезів, проведення хірургічних 
втручань і т.ін. Водночас ключові фокуси роботи НУО досить часто спрямовані на орга-
нізацію дозвілля екскомбатантів/екскомбатанток та їх родин, колективних спортивних 
заходів, консультування із соціальних і земельних питань тощо. На думку деяких опитаних, 
останнім часом стало приділятися значно менше уваги проблемам екскомбатантів/екском-
батанток, у т.ч. відновленню їх здоров’я, не лише з боку НУО, а й українського суспільства 
загалом. Скорочується кількість активно працюючих неурядових організацій, створених 
екскомбатантами/екскомбатантками для захисту своїх прав та інтересів. Є респонденти, 
які зазначали про падіння довіри до НУО через їх непослідовну позицію в сфері захисту 
прав екскомбатантів/екскомбатанток. 

Більш активно з органами місцевої влади взаємодіють активісти та представники вете-
ранських НУО. Основними напрямками такої кооперації в сфері здоров’я є:

• участь у формуванні місцевої політики із забезпечення прав і гарантій екскомбатантів/
екскомбатанток щодо медичних послуг і реабілітації (у вигляді розробки пропозицій 
щодо проєктів місцевих програм з питань соціального розвитку)

• робота представників ветеранських НУО в якості радників керівників ОМС і в складі 
громадських рад при органах місцевого самоврядування

• адвокаційні заходи із розв’язання складних питань діагностики та лікування окремих 
екскомбатантів/екскомбатанток, які потребують дорогого лікування, у т.ч. оперативних 
втручань тощо. 
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«[…]	когда	я	был	советником	мэра	по	вопросам	экскомбатантов/экс-
комбатанток,	я	сам	был	тем	мостиком,	через	который	экскомбатанты/
экскомбатантки	коммуницировали	с	местной	властью.	Ко	мне	посто-
янно	обращались	ребята	с	разными	вопросами,	например,	человеку	
нужно	сделать	операцию.	Тогда	я	их	связывал	с	заместителями	мэра,	с	
профильным	департаментом,	пытались	найти	деньги…	У	нас	есть	про-
грамма	единоразовой	помощи,	до	15	тысяч	гривен	выделяется	тем,	кому	
нужна	какая-то	медицинская	помощь.	Она	всех	харьковчан	касается,	в	
том	числе	и	екскомбатантов.	Но	там	огромные	очереди,	поэтому	мне	
приходилось	наших	ребят	как-то	продвигать…	На	тех	связях,	которые	у	
меня	сохранились,	я	пытаюсь	помогать	экскомбатантам/экскомбатанткам	
или	представителям	общественных	организаций»	

(екскомбатант АТО/ООС, м. Харків)

Інформація щодо взаємодії екскомбатантів/екскомбатанток із представниками Міністер-
ства у справах ветеранів та його територіальними органами, отримана під час глибинних 
інтерв’ю, є вкрай обмеженою через брак відповідного досвіду в більшості респондентів. 
Під час дослідження вдалось дізнатися думки лише кількох екскомбатантів/екскомбатан-
ток, які є членами громадських рад або активістами ветеранських НУО. Вони виявились 
дуже суперечливими. Є респонденти, які досить високо оцінили зусилля співробітників 
Міністерства щодо захисту прав і забезпечення гарантій, передбачених для екскомбатантів/
екскомбатанток чинним законодавством. Зокрема схвальний відгук отримало нещодавнє 
рішення Міністерства щодо фінансування виключно проєктної діяльності НУО. Адже рані-
ше ветеранські об’єднання могли отримувати бюджетні гроші на «статутну діяльність», що 
призводило до неефективного використання цих ресурсів. 

«[…]	ты	пишешь	проект,	который	должен	охватить	14	областей,	потом	
его	нужно	защищать	перед	комиссией	в	Киеве.	Она	очень	хорошая.	Чем	
мне	нравится	Минвет:	там	нет	коррупции,	потому	что	очень	большое	
внимание	к	нему,	большой	контроль	и	маленькие	деньги»	

(екскомбатант АТО/ООС, м. Харків)

Кілька респондентів зазначали про відкритість співробітників Мінветеранів, готовність 
обговорювати проблеми екскомбатантів/екскомбатанток із самими екскомбатантами/
екскомбатантками, у т.ч. пацієнтами госпіталів, намагання змінити ситуацію на краще. 
Водночас учасники інтерв’ю звертали увагу на обмежені можливості співробітників Мі-
ністерства щодо впливу на сферу охорони здоров’я, передусім через брак фінансування, 
відсутність інших дієвих механізмів і важелів.

	«Мы	в	полном	контакте,	совместно	решаем	многие	вопросы,	если	я	
чего-то	не	знаю,	она	мне	подсказывает»	

(екскомбатант АТО/ООС, м. Харків)

4. РІВЕНЬ ДОВІРИ ЕКСКОМБАТАНТІВ/ЕКСКОМБАТАНТОК ДО СТЕЙКХОЛДЕРІВ
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Висновок: 

«Те,	що	вона	(представник	Міністерства	в	області)	може	—	вона	робить.	
Я	так	розумію,	є	якісь	рамки,	за	які	вона	перейти	не	може…»	

(екскомбатант АТО/ООС, м. Харківська область)

Поряд зі схвальними коментарями, деякі респонденти досить критично висловлювались 
стосовно діяльності Міністерства, звинувачуючи його співробітників у бездіяльності, неро-
зумінні проблем, з якими стикаються екскомбатанти/екскомбатантки.

«Поки	що	я	не	почув,	щоб	Міністерство	ветеранів	зробило	щось	хороше.	
Воно	існує	вже	два	роки,	а	за	цей	час	нічого	не	зроблено…	Аби	покращити	
доступ	екскомбатантів/екскомбатанток	до	якісної	медичної	допомоги,	
треба	на	всю	верхівку	Мінвету	набрати	перевірених	екскомбатантів/
екскомбатанток,	щоб	вони	справді	були	учасниками	бойових	дій,	щоб	
вони	були	патріотично	налаштовані…	Поки	громадянські	будуть	при	
владі	–	ніколи	ветеранська	спільнота	не	розвинеться»	

(екскомбатант АТО/ООС, Хмельницька обл.)

у розв’язанні питань, пов’язаних із відновленням здоров’я, лікуван-
ням або реабілітацією, чимало екскомбатантів/екскомбатанток 
розраховують виключно на себе або своє найближче оточення. 
Водночас зверталися по допомогу в отриманні медичних послуг, 
проходженні реабілітації принаймні до одного зі стейкхолдерів — 
представників ветеранських НУО, органів місцевої або державної 
влади — майже 40% опитаних екскомбатантів/екскомбатанток в т.ч. 
кожен другий респондент, який мав проблеми зі здоров’ям, зокрема 
інвалідність. Необхідність шукати допомоги у відповідних стейкхол-
дерів свідчить про проблеми із доступністю необхідних медичних 
послуг для екскомбатантів/екскомбатанток, неможливість реалізу-
вати на практиці свої гарантовані законодавством права та пільги 
у сфері охорони здоров’я. Особи, які шукають допомогу, зазвичай 
знаходять її у НУО та органах місцевої влади. Проте чимало екском-
батантів/екскомбатанток залишаються не задоволеними обсягами 
такої допомоги, необхідністю докладати для її отримання суттєвих 
зусиль, проходити тривалі бюрократичні процедури тощо. Все це, а 
також брак інформації про діяльність стейкхолдерів, спрямовану на 
захист прав екскомбатантів/екскомбатанток, у т.ч. у сфері здоров’я, 
зменшення можливостей для діагностики, лікування, реабілітації в 
зв’язку із заходами, спрямованими на протидію COVID-19, сприяє 
поширенню упередженого ставлення екскомбатантів/екскомбатан-
ток до різних стейкхолдерів, розчаруванню і відсутності бажання 
взаємодіяти з ними.
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Підбиваючи підсумки соціологічного дослідження стосовно доступності медичної допомо-
ги та реабілітації екскомбатантам/екскомбатанткам АТО/ОСС, важливо констатувати, що 
забезпечення гарантій і пільг у сфері охорони здоров’я для учасників бойових дій та при-
рівняних до них осіб залишається вкрай актуальною проблемою. Про це свідчать не лише 
відповіді опитаних екскомбатантів/екскомбатанток, членів їх сімей, лідерів ветеранських 
НУО. Це визнають опитані лікарі та представники органів місцевої влади.

На перший погляд, перелік послуг для ветеранів війни є доволі широким і більшість опи-
таних УБД є задоволеними послугами своїх сімейних лікарів (3,8 бала із максимальних 5) 
і спеціалізованою медичною допомогою (3,4 балів). Здебільшого респоденти зазначали 
про відсутність суттєвих перешкод у підписанні декларацій із сімейним лікарем: їх має 
80% опитаних екскомбатантів/екскомбатанток. З певними проблемами тут зустрічались 
екскомбатанти/екскомбатантки, які внаслідок різних причин опинилися в СЖО, не мають 
житла і, відповідно, реєстрації.

Понад половини екскомбатантів/екскомбатанток (62%) зверталися до сімейного лікаря 
без перешкод. Решту непокоять частіше за інших «великі черги на прийом до лікаря» та 
«відсутність вільних місць для запису на найближчі дні», що передусім пов’язано із стрімким 
ростом хворих на СOVID-19 (опитування проходило у грудні 2021 р. – січні 2022 р.). Разом 
з тим, згідно з відповідями екскомбатантів/екскомбатанток, вони рідко звертаються за 
консультаціями сімейних лікарів (частіше за інше — за направленнями для обстежень і 
консультацій інших спеціалістів). І це попри оцінки лікарів, на думку яких більшість учас-
ників АТО/ООС мають неврологічні, серцево-судинні захворювання, захворювання опор-
но-рухового апарату, психологічні проблеми. До того ж 40% опитаних екскомбатантів/
екскомбатанток мають інвалідність. 

Неможливість оперативно потрапити до сімейного лікаря, брак спеціалістів суттєво упо-
вільнює, зокрема строки проходження екскомбатантами/екскомбатантками медичних 
комісій, необхідних для отримання санаторно-курортного лікування, підтвердження інва-
лідності тощо.

ВИСНОВКИ
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Більшість екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС віддають перевагу лікуванню у відом-
чих ЗОЗ, зокрема у військовому госпіталі та/або госпіталі ветеранів війни, а не в районних 
або міських лікарнях. Щодо останніх, як екскомбатанти/екскомбатантки, так і лікарі зазна-
чають, що внаслідок скорочення фінансування в більшості ЗОЗ погіршилося харчування 
та побутові умови, відчутний брак необхідних безкоштовних ліків, медичних спеціалістів 
різного профілю.

За результатами опитування, більшість екскомбатантів/екскомбатанток добре обізнані 
про свої права і пільги на отримання медичної допомоги. Проте практично жодна з пільг 
в сфері охорони здоров’я не забезпечується повністю. Зокрема йдеться про позачерго-
ве обслуговування амбулаторно-поліклінічними закладами, позачергову госпіталізацію, 
безкоштовні обстеження, зокрема УЗД, МРТ, КТ. Останні недоступні для екскомбатантів/
екскомбатанток зазвичай через відсутність відповідного обладнання в бюджетних ЗОЗ.

Не всі передбачені пільги є абсолютними. Наприклад, забезпечення ліками регулюється 
постановою КМУ № 1303 від 17.08.1998 «Про впорядкування безоплатного та пільгового 
відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окре-
мих груп населення та за певними категоріями захворювань». Проте є деякі обмеження 
по препаратах, адже аптеки можуть закуповувати й відповідно безплатно видавати ліки 
та лікарські засоби, які містяться в переліку, установленому постановою КМУ № 333 від 
25.03.2009 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби та вироби 
медичного призначення».

На пільговій основі НЕ видаються лікарські засоби, які включені до:

• переліку міжнародних непатентованих назв;

• реєстру лікарських засобів, які підлягають відшкодуванню з боку держави.

Відпускаються безоплатно в установленому порядку лікарські засоби, що включені до 
галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. До того ж безоплатний відпуск лікарських 
засобів проводиться лише у разі амбулаторного лікування основного захворювання, за 
яким хворим надано пільги. Перелік таких хвороб є вичерпним (35 одиниць) та містить-
ся в уже вказаній постанові КМУ № 1303. Такий перелік хвороб не покриває всі потреби 
екскомбатантів/екскомбатанток, а саме найпоширеніші розлади, набуті під час участі в 
бойових діях, наприклад, посттравматичний стресовий розлад, постконтузійний синдром 
та акубаротравми внаслідок мінно-вибухової дії.

Актуальною є й проблема територіальної недоступності: суттєво гіршим є доступ до ме-
дичних послуг екскомбатантів/екскомбатанток, які мешкають у сільський місцевості або 
невеликих міських населених пунктах.

Із суттєвими обмеженнями стикаються екскомбатанти/екскомбатантки, які потребують 
фізичної реабілітації. За даними опитування, таких було 40% респондентів. Більшість з них 
(54 особи з 80) мали досвід проходження реабілітації у різних ЗОЗ, частіше за інших — у 
госпіталях ветеранів війни або військових госпіталях (41 особа з 80). Незадоволеність екс-
комбатантів/екскомбатанток перебігом і результатами фізичної реабілітації пояснюється: 
відсутністю необхідних сучасних засобів фізичної реабілітації; браком спеціалістів, фахів-
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ців-реабілітологів; перепрофілювання обласних клінічних госпіталів ветеранів війни в закла-
ди для лікування пацієнтів, хворих на COVID-19; незручним графіком роботи амбулаторних 
реабілітаційних відділень для працюючих екскомбатантів/екскомбатанток; відсутністю 
спеціалізованих державних центрів з єдиною програмою надання фізичної реабілітації; 
закриттям приватних реабілітаційних центрів через брак фінансування та високу орендну 
плату за приміщення тощо; обмеженнями на безкоштовні послуги з фізичної реабілітації 
в санаторно-лікувальних закладах; недостатнім інформуванням екскомбатантів/екском-
батанток АТО/ООС про те, де і за яких умов вони можуть отримати фізичну реабілітацію.

Щодо психологічної реабілітації для екскомбатантів/екскомбатанток, то більшість опитаних 
лікарів (59 осіб із 101) вважають її цілком доступною та якісною, хоча, на їх думку, не всі 
екскомбатанти/екскомбатантки усвідомлюють потребу в ній. Основними перешкодами для 
надання/отримання ефективних психологічних послуг, на думку і медиків, і екскомбатантів/
екскомбатанток, є: брак фахових психологів, які мають навички роботи з ПТСР внаслідок 
участі у бойових діях; недовіра до психологів, у т.ч. через їх рівень кваліфікації, порушення 
професійної етики тощо; формальне ставлення до надання послуг з психологічної реабілі-
тації; неефективне, нераціональне використання державних коштів на санаторно-курортне 
лікування для проходження психологічної реабілітації.

Щодо послуг із протезування, то лише чверть опитаних лікарів (22 особи зі 101) вважають 
їх доступними для екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС, крім того, не завжди якісни-
ми (9 осіб з 22). Недоступними або малодоступними ці послуги вважають через складну 
процедуру оформлення, довгі черги тощо.

Найбільшим попитом серед екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС користується УкрНДІ 
протезування, протезобудування та відновлення працездатності у м. Харкові. Більшість же 
державних протезно-ортопедичних підприємств не забезпечує потреб учасників АТО/ООС 
в якісному протезуванні, через: недостатнє фінансування, внаслідок якого підприємства 
змушені закуповувати й використовувати низькоякісні матеріали; брак кваліфікованих 
спеціалістів (протезистів, реабілітологів); брак інформації про те, де і як можна отримати 
якісні функціональні протези (ортези), які виготовляються в Україні за новітніми техно-
логіями іншими державними закладами, а не лише УкрНДІ протезування. Крім того, не 
враховано потребу в ортопедичних носках для культі (надається лише комплект чохлів 
для кукси нижньої та/або верхньої кінцівки), інших витратних матеріалів для користування 
і обслуговування протезів. 

Існує проблема забезпечення учасників АТО/ООС з інвалідністю засобами пересування, 
хоча, згідно з відповідями деяких учасників АТО/ООС, які користуються кріслами-коляска-
ми, у порівнянні з минулими роками, ситуація дещо покращилася. 

Серед декларованих державою, але не реалізованих на гідному рівні програм — забезпе-
чення потреби екскомбатантів/екскомбатанток у зубопротезуванні, оскільки: в місцевих 
бюджетах не вистачає коштів; наявні довгі листи очікування, що переходять на наступний 
рік і щороку отримати послугу стає все важче; використовуються низькоякісні матеріали 
для виготовлення зубних протезів; безоплатні зубні протези виготовляються за старими 
технологіями без урахування медичних показань і реальних потреб екскомбатантів/екс-
комбатанток; відсутній реєстр учасників АТО/ООС, які потребують лікування і протезуван-

ВИСНОВКИ
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ня зубів, унеможливлює реальну оцінку фінансових витрат і відповідно виділення на це 
коштів. 82% респондентів не користувалися цією послугою. Серед тієї невеликої частки 
екскомбатантів/екскомбатанток, хто скористався безоплатним зубопротезуванням, 11% 
респондентів зазначили, що отримати цю послугу було досить складно.

Щодо безоплатного санаторно-курортного лікування, рівень обізнаності екскомбатантів/
екскомбатанток щодо своїх прав на отримання цієї послуги є найвищим (80%) з поміж інших 
медичних пільг, гарантованих їм державою. Проте воно також залишається недоступним 
для значної кількості екскомбатантів/екскомбатанток через дефіцит бюджетних коштів і 
наявні довгі черги. Серед третини екскомбатантів/екскомбатанток, хто скористався безо-
платним санаторно-курортним лікуванням, 23% респондентів зазначили, що отримати цю 
послугу було досить складно, ще 11% респондентів залишилися незадоволеними якістю 
санаторно-курортного лікування. Нераціональний розподіл бюджетних коштів обмежує 
право вибору екскомбатантів/екскомбатанток санаторно-курортного закладу, проходження 
реабілітації у зручний для них час, оскільки вони змушені погоджуватися або не погоджу-
ватися з тими умовами, які їм пропонують. Застаріла матеріально-технічна база більшості 
санаторно-лікувальних закладів негативно впливає на якість цих послуг. Особи, які мають 
інвалідність внаслідок участі у бойових діях, є найбільш вразливими категоріями екскомба-
тантів/екскомбатанток АТО/ООС і частіше стикаються з бар’єрами у доступі до медичних 
послуг у т.ч. санаторно-курортного лікування.

У розв’язанні питань, пов’язаних із відновленням здоров’я, лікуванням або реабілітацією, 
чимало екскомбатантів/екскомбатанток розраховують виключно на себе або своє най-
ближче оточення. Водночас до стейкхолдерів — представників ветеранських НУО, органів 
місцевої або державної влади — зверталися понад третини опитаних екскомбатантів/
екскомбатанток (37%), у т.ч. кожен другий респондент, який мав проблеми зі здоров’ям, 
зокрема інвалідність. Це свідчить про суттєві перешкоди у реалізації прав і гарантій екс-
комбатантів/екскомбатанток на гідну медичну допомогу. 

Особи, які шукають допомогу, зазвичай знаходять її у НУО та органах місцевої влади. Проте 
чимало екскомбатантів/екскомбатанток залишаються незадоволеними обсягами такої 
допомоги, необхідністю докладати для її отримання суттєві зусилля, проходити тривалі 
бюрократичні процедури тощо. Все це, а також брак інформації про діяльність стейкхол-
дерів, спрямовану на захист прав екскомбатантів/екскомбатанток, у т.ч. в сфері здоров’я, 
зменшення можливостей для діагностики, лікування, реабілітації в зв’язку з антиковідними 
заходами, сприяє поширенню упередженого ставлення екскомбатантів/екскомбатанток до 
різних стейкхолдерів, розчаруванню і відсутності бажання взаємодіяти з ними.
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Додаток	1.	

ОДНОВИМІРНИЙ	РОЗПОДІЛ	
ВІДПОВІДЕЙ	РЕСПОНДЕНТІВ	
(ЕКСКОМБАТАНТИ/ЕКСКОМБАТАНТКИ	
АТО/ООС)

Область осіб %

1. Миколаївська USER 68 34%

2. Харківська USER 69 34,5%

3. Хмельницька USER 63 31,5%

Населений пункт, де проживає респондент: осіб %

Обласний центр USER 134 67%

Інше місто USER 56 28%

СМТ USER 6 3%

Село USER 4 2%

Блок А. ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕСПОНДЕНТА

А1. Стать респондента

Чоловік  USER 187 94%

Жінка  USER 13 6%

А2. Вік респондента:

18–39 років USER 104 52%

40–59 років USER 88 44%

60 років і старше USER 8 4%
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А3. Роки служби в АТО/ООС?

2014 USER 72 36%

2015 USER 104 52%

2016 USER 106 53%

2017 USER 94 47%

2018 USER 65 33%

2019 USER 50 25%

2020 USER 20 10%

2021 USER 9 5%

А4. Наявність  інвалідності

Так USER 40 20%

Ні USER 156 78%

В процесі встановлення USER 4 2%

Блок В. ПОТРЕБИ У МЕДДОПОМОЗІ ТА «ТОЧКИ ВХОДУ»

В1. Як би ви оцінили ваш стан здоров’я на даний момент за п’ятибальною 
шкалою, де 1 — дуже погане, а 5 — дуже хороше?

Дуже погане USER 2 1%

Середнє значення

3,53

Погане USER 18 9%

Важко сказати, посереднє USER 66 33%

Хороше USER 100 50%

Дуже хороше USER 14 7%

В2. Чи є у вас проблеми зі здоров’ям? якщо «так», які саме?

Немає проблем USER 85 43%

Захворювання/травми опорно-рухового апарату USER 56 28%

Відсутність кінцівок, інших частин тіла (напр., око) USER 2 1%

Стоматологічні захворювання USER 61 31%

Серцево-судинні захворювання USER 46 23%

Неврологічні захворювання (напр., наслідки контузії) USER 49 25%

Захворювання/травми шлунково-кишкового тракту USER 28 14%

Інше USER 3 2%

* Сума відповідей перевищує 100%, оскільки респонденти могли обирати всі слушні варіанти відповіді
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В3. Коли у вас виникають/загострюються проблеми зі здоров’ям, до кого ви зазвичай звертаєтеся? 

До сімейного лікаря/терапевта USER 116 58%

До лікарів-спеціалістів, які приймають у державній поліклініці або лікарні USER 57 29%

У госпіталь ветеранів війни або інший медзаклад, який спеціалізується на 
роботі з екскомбатантами/екскомбатантками (напр., реабілітаційний центр 
для екскомбатантів/екскомбатанток)

USER 68 34%

У приватну клініку або до приватних лікарів USER 16 8%

Намагаюсь не звертатися до лікарів, лікуюсь самостійно USER 12 6%

Інше USER 4 2%

* Сума відповідей перевищує 100%, оскільки респонденти могли обирати всі слушні варіанти відповіді

В4. Чи підписана у вас декларація із сімейним лікарем?

Так USER 159 80%

Ні USER 41 20%

В5. Чи задоволені ви своїм сімейним лікарем? Оцініть, будь ласка, рівень задоволеності за 5-баль-
ною шкалою, де 1 — зовсім не задоволені, а 5 — дуже задоволені.

Серед тих, у кого підписана декларація із сімейним 
лікарем

USER 159

зовсім НЕ задоволені USER 3 2%

Середнє значення

3,81

НЕ задоволені USER 4 2,5%

важко сказати, частково задоволені USER 32 20%

задоволені USER 101 63,5%

дуже задоволені USER 19 12%

В6. Чи зустрічалися ви із якими-небудь проблемами при зверненні до сімейного лікаря?

Не зустрічалися із жодними проблемами USER 98 62%

Складно записатися на прийом через відсутність вільних місць USER 25 16%

Великі черги на прийом до лікаря USER 34 21%

Некоректне ставлення лікаря/медсестри USER 9 6%

Лікування, призначене лікарем, не допомогло USER 10 6%

Лікар відмовив у направленні до «вузьких» спеціалістів USER 3 2%

Лікар не посприяв у отриманні безкоштовних ліків USER 13 8%

Лікар, з яким підписана декларація, звільнився USER 1 1%

Інше USER 4 3%

* Сума відповідей перевищує 100%, оскільки респонденти могли обирати всі слушні варіанти відповіді

Додаток 1. ОДНОВИМІРНИЙ РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДЕЙ РЕСПОНДЕНТІВ (ЕКСКОМБАТАНТИ/ЕКСКОМБАТАНТКИ АТО/ООС)
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В7. Чому ви не підписали декларацію із сімейним лікарем?

Серед тих, хто НЕ підписав декларацію  
із сімейним лікарем

USER 41

Не вважали за потрібне USER 32 78%

Не мали часу/можливості цим займатися USER 4 10%

Не знайшли лікаря, який би Вам сподобався USER 2 5%

Не довіряєте сімейним лікарям USER 3 7%

Не можете знайти лікаря,  у якого є вільні місця - -

Інше USER 3 7%

*Сума відповідей перевищує 100%, оскільки респонденти могли обирати всі слушні варіанти відповіді

Блок С. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ЕКСКОМБАТАНТАМИ/ЕКСКОМБАТАНТКАМИ 
НА ВТОРИННОМУ РІВНІ МЕДДОПОМОГИ

C1. Протягом останніх 12 місяців чи зверталися ви по медичну допомогу 
вторинного рівня (до лікарів-спеціалістів у поліклініку, консультативно-
діагностичний центр,  лікарню  чи  госпіталь)?

Так USER 107 54%

Ні USER 93 46%

С2. Оцініть наскільки серйозними для вас є за-
значені нижче перешкоди в отриманні медичної 
допомоги? 

Серед тих, хто звертався  
по меддопомогу вторинного рівня

USER 107

Відповідь по кожному рядку
Зовсім не 
серйозні

Не  
серйозні

Залежно 
від ситуації

Серйозні
Дуже 
серйозні

Важко  
відповісти

1. Низька якість безоплат-
них послуг

9% 8% 22% 41% 15% 5%

2. Довгі черги на отриман-
ня безоплатних послуг

12% 11% 21% 39% 13% 4%

3. Складна процедура отри-
мання безоплатних послуг

11% 7% 19% 42% 15% 6%

4. Неможливість отримати 
послуги безоплатно, висока 
вартість необхідних медич-
них послуг

9% 7% 30% 37% 12% 5%

5. Неможливість здати всі 
необхідні аналізи, пройти 
обстеження в одному місці

13% 20% 26% 23% 13% 5%

6. Недоброзичливе став-
лення персоналу

17% 21% 32% 16% 6% 8%
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С2. Оцініть наскільки серйозними для вас є за-
значені нижче перешкоди в отриманні медичної 
допомоги? 

Серед тих, хто звертався  
по меддопомогу вторинного рівня

USER 107

Відповідь по кожному рядку
Зовсім не 
серйозні

Не  
серйозні

Залежно 
від ситуації

Серйозні
Дуже 
серйозні

Важко  
відповісти

7. Лікування виявилося 
неефективним (Вам НЕ ста-
ло краще)

16% 16% 29% 25% 9% 5%

8. Погані побутові умови 
(напр., відсутність ремонту, 
погане харчування у стаці-
онарі)

13% 19% 18% 35% 9% 6%

9. Архітектурна недоступ-
ність (відсутність пандусів, 
непрацюючі ліфти тощо)

15% 22% 20% 31% 7% 5%

10. Інше, що саме? 1% 3% 1% 2% 6% 13%

С3. Чи задоволені ви отриманими медичними послугами вторинного рівня?  
Оцініть, будь ласка, рівень задоволеності за 5-бальною шкалою, де 1 — зовсім 
не задоволені, а 5 — дуже задоволені.

Серед тих, хто звертався по меддо-
помогу вторинного рівня

USER 107

зовсім НЕ задоволені USER 1 1%

Середнє значення

3,39

НЕ задоволені USER 6 6%

важко сказати, частково задоволені USER 54 50%

задоволені USER 42 39%

дуже задоволені USER 4 4%

С4. Якщо ви намагалися оформляти інвалідність, чи зустрічалися ви із такими проблемами?

Серед тих, хто звертався по меддопомогу вторинного рівня USER 107

Не намагалися USER 68 64%

Не зустрічалися з проблемами USER 3 3%

Складна/тривала процедура оформлення USER 29 27%

Необхідність повторного проходження комісії для підтвердження  
Інвалідності (щороку, раз на два роки і т.п.)

USER 26 24%

Потрібно далеко їздити USER 15 14%

Вимагали гроші за встановлення групи USER 7 6%

Вимагали гроші за «прискорення» процесу проходження комісії USER 4 4%

Інше USER 1 1%

*Сума відповідей перевищує 100%, оскільки респонденти могли обирати всі слушні варіанти відповіді

Додаток 1. ОДНОВИМІРНИЙ РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДЕЙ РЕСПОНДЕНТІВ (ЕКСКОМБАТАНТИ/ЕКСКОМБАТАНТКИ АТО/ООС)
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Блок D. РЕАБІЛІТАЦІЯ ЕКСКОМБАТАНТІВ/ЕКСКОМБАТАНТОК:  
ФІЗИЧНА ТА ПСИХОЛОГІЧНА

D1. Після повернення із зони АТО/ООС, чи по-
требували ви фізичної реабілітації  (напр., ЛФК, 
лікувальний масаж, фізіотерапія тощо)?

Так USER 80 40%

Ні USER 120 60%

D2. Чи проходили ви фізичну реабілітацію (напр., ЛФК, лікувальний масаж, фізіотерапія тощо) та де 
саме?

Серед тих, хто потребував фізичної реабілітації USER 80

Не проходили USER 26 33%

Проходили в госпіталі для ветеранів/військовому госпіталі USER 41 51%

Проходили в іншому державному медзакладі USER 6 7%

Проходили в приватному медзакладі або за кордоном USER 7 9%

Інше - -

D3. Чи зустрічалися ви з якими-небудь проблемами/перешкодами при проходженні фізичної реабілі-
тації? Якщо «так», якими саме?

Серед тих, хто потребував фізичної реабілітації USER 80

Проблем не виникало USER 39 49%

Відсутність всіх необхідних засобів реабілітації, тренажерів тощо USER 22 28%

Брак необхідних спеціалістів USER 14 18%

Недоброзичливе ставлення персоналу USER 2 3%

Реабілітація виявилася неефективною (Вам НЕ стало краще) USER 7 9%

Висока вартість реабілітації USER 6 8%

Архітектурна недоступність (відсутність пандусів, непрацюючі ліфти тощо) USER 2 3%

Інше USER 3 4%

*Сума відповідей перевищує 100%, оскільки респонденти могли обирати всі слушні варіанти відповіді

D4. Після повернення із зони АТО/ООС чи потре-
бували ви психологічної реабілітації (допомоги 
психолога або психотерапевта)?

Так USER 75 37%

Ні USER 125 63%
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D5. З якими проблемами стосовно проходження психологічної реабілітації ви зустрчалися?  

Серед тих, хто потребував психологічної реабілітації USER 75

Проблем не виникало USER 25 33%

Не знайшли кваліфікованого спеціаліста USER 33 44%

Недоброзичливе ставлення спеціалістів USER 2 3%

Робота з психологом виявилася неефективною (Ваш стан НЕ покращився) USER 17 23%

Висока вартість послуг психологів USER 6 8%

Інше USER 5 7%

* Сума відповідей перевищує 100%, оскільки респонденти могли обирати всі слушні варіанти відповіді

D6. Як би ви оцінили ваш психологічний стан на даний момент за 5-бальною 
шкалою, де 1 – дуже поганий, а 5 – дуже хороший

дуже поганий - -

Середнє значення

3,72

поганий USER 10 5%

важко сказати, посередній USER 56 28%

хороший USER 115 58%

дуже хороший USER 19 9%

Блок Е. ПОТОЧНІ ДЕРЖАВНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ЕКСКОМБАТАНТІВ/ЕКСКОМБАТАН-
ТОК У ЦАРИНІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ОБІЗНАНІСТЬ 
ЕКСКОМБАТАНТІВ/ЕКСКОМБАТАНТОК ПРО ЇХ ІСНУВАННЯ

Е1. Чи знаєте ви, на які безоплатні медичні послуги мають право екскомбатан-
ти/екскомбатантки відповідно до законодавства?

Не знаєте/ні на які USER 25 13%

Протезування USER 109 55%

Зубопротезування USER 146 73%

Слухопротезування USER 65 33%

Забезпечення медикаментами USER 109 55%

Санаторно-курортне лікування USER 159 80%

Психологічна реабілітація USER 131 66%

Інше USER 6 3%

* Сума відповідей перевищує 100%, оскільки респонденти могли обирати всі слушні варіанти відповіді

Додаток 1. ОДНОВИМІРНИЙ РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДЕЙ РЕСПОНДЕНТІВ (ЕКСКОМБАТАНТИ/ЕКСКОМБАТАНТКИ АТО/ООС)
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Е2. Якщо ви користувалися 
вказаними послугами, то чи зу-
стрічалися ви з якими-небудь 
проблемами?

НЕ  
користувалися

Користувалися, 
проблем  
НЕ було

Користувалися і зустрічалися  
з проблемами

Складно отримати 
послуги (напр., довгі 
черги, складна проце-
дура оформлення)

Низька 
якість  
послуг

Безоплатне протезування 98% 1% 0,5% 0,5%

Безоплатне зубопротезування 82% 6% 11% 1%

Безоплатне слухопротезування 99% 1% - -

Безоплатне забезпечення  
медикаментами 

74% 10% 12% 4%

Безоплатне санаторно- 
курортне лікування

68% 21% 8% 3%

Безоплатна психологічна  
реабілітація

76% 16% 2% 6%

Блок F. ОЦІНКА РІВНЯ ДОВІРИ ЕКСКОМБАТАНТІВ/ЕКСКОМБАТАНТОК  
ДО СТЕЙКХОЛДЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНІВ

F1. Після повернення із зони АТО/ООС, чи зверталися 
ви по допомогу у вирішенні питань зі здоров’ям (напр., 
лікування, протезування, реабілітація тощо) до таких 
організацій або установ? Якщо зверталися, то чи отри-
мали ви необхідну допомогу?

НЕ  
зверталися

Зверталися і…

НЕ отримали 
допомогу

Отримали  
допомогу

Громадські, волонтерські організації, ветеранські хаби 74% 2% 24%

Місцева влада 75% 7% 18%

Міністерство у справах ветеранів та його територіальні 
органи (територіальні відділи)

89% 3% 8%

Уповноважений Президента України з питань забезпе-
чення прав захисників України

100% - -

Народні депутати 98% 1% 1%

Правозахисники, юристи 88% 3% 9%
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Додаток	2.	

ОДНОВИМІРНИЙ	РОЗПОДІЛ	
ВІДПОВІДЕЙ	РЕСПОНДЕНТІВ	(ЛІКАРІ)

Область Осіб %

1. Миколаївська USER 34 34%

2. Харківська USER 33 33%

3. Хмельницька USER 34 33%

Населений пункт, де працює респондент: осіб %

Обласний центр USER 81 80%

Інше місто USER 18 18%

Село USER 2 2%

1. Як часто ви надаєте медичну допомогу екскомбатантам/екскомбатант-
кам АТО/ООС?

Кілька разів на тиждень або частіше USER 59 58%

Кілька разів на місяць USER 24 24%

Раз на місяць або рідше USER 18 16%

Інше USER 2 2%

2. У якому медзакладі ви працюєте?

Військовий госпіталь/госпіталь ветеранів війни USER 59 58%

Районна/міська поліклініка (КДЦ)/лікарня USER 20 20%

Інше USER 22 22%

3. Ви надаєте послуги переважно:

У стаціонарі USER 59 58%

Амбулаторно USER 42 42%
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4. За якою спеціалізацією ви працюєте у цьому медзакладі?

Лікар ЗПСМ, терапевт USER 23 23%

Офтальмолог USER 5 5%

Хірург, анестезіолог-реаніматолог USER 17 17%

Кардіолог USER 7 7%

Реабілітолог, фізіотерапевт USER 3 3%

Невропатолог, невролог USER 12 12%

ЛОР USER 2 2%

УЗ-діагностика, ендоскопіст USER 2 2%

Стоматолог USER 4 4%

Ортопед-травматолог USER 5 5%

Інфекціоніст USER 6 6%

Психолог, психотерапевт, психіатр USER 2 2%

Ендокринолог USER 1 1%

Фтизіатр USER 12 12%

5. Яким чином екскомбатанти/екскомбатантки потрапляють до вас?

За самозверненням USER 45 45%

За направленням (в т.ч. електронним) від сімейного лікаря USER 80 79%

Екстрено (привозить «швидка») USER 15 15%

Інше USER 4 4%

* Сума відповідей перевищує 100%, оскільки респонденти могли обирати всі слушні варіанти відповіді

6. Чи є у ваших пацієнтів-екскомбатантів/екскомбатанток декларації 
із сімейними лікарями?

У більшості випадків — ТАК USER 82 81%

Приблизно порівну USER 5 5%

У більшості випадків — НІ USER 6 6%

Не знаєте USER 8 8%
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7. Які проблеми зі здоров’ям екскомбатанти/екскомбатантки мають значно частіше, 
ніж решта пацієнтів?

Ніякі, у них такі ж проблеми, як і серед решти пацієнтів USER 13 13%

Захворювання/травми опорно-рухового апарату USER 46 46%

Відсутність кінцівок, інших частин тіла (напр., око) USER 19 19%

Стоматологічні захворювання USER 10 10%

Серцево-судинні захворювання USER 54 54%

Неврологічні захворювання (напр., наслідки контузії) USER 63 62%

Захворювання/травми шлунково-кишкового тракту USER 18 18%

Психологічні проблеми USER 47 47%

Алко-, наркозалежність USER 15 15%

Інше USER 4 4%

* Сума відповідей перевищує 100%, оскільки респонденти могли обирати всі слушні варіанти відповіді

8. Чи мають екскомбатанти/екскомбатантки які-небудь особливості в плані взаємодії із лікарями,  
у порівнянні з рештою пацієнтів?

Не мають, все залежить від індивідуальних особливостей людини USER 36 36%

Більш чітко виконують рекомендації лікарів USER 15 15%

Частіше ігнорують рекомендації лікарів USER 3 3%

Вимагають до себе більше уваги, ніж решта пацієнтів USER 47 47%

Мають загострене відчуття справедливості USER 36 36%

Бувають агресивними USER 37 37%

Інше USER 1 1%

* Сума відповідей перевищує 100%, оскільки респонденти могли обирати всі слушні варіанти відповіді

9. Чи знаєте ви, на які безоплатні медичні послуги мають право екскомба-
танти/екскомбатантки відповідно до законодавства?

Не знаєте/ні на які USER 9 9%

Протезування USER 57 56%

Зубопротезування USER 66 65%

Слухопротезування USER 53 53%

Забезпечення медикаментами USER 82 81%

Санаторно-курортне лікування USER 87 86%

Психологічна реабілітація USER 83 82%

Інше USER 8 8%

* Сума відповідей перевищує 100%, оскільки респонденти могли обирати всі слушні варіанти відповіді

Додаток 2. ОДНОВИМІРНИЙ РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДЕЙ РЕСПОНДЕНТІВ (ЛІКАРІ)
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10. На вашу думку, наскільки 
доступні безоплатні медичні 
послуги для екскомбатантів/
екскомбатанток?, %

Доступні 
та досить 
якісні

Доступні, 
але  
неякісні

Мало  
доступні 

(довгі черги, 
складна процеду-
ра оформлення)

Практично 
НЕ  
доступні

Важко  
відповісти

1. Протезування кінцівок 13% 9% 23% 5% 51%

2. Зубопротезування 26% 8% 19% 8% 40%

3. Слухопротезування 15% 11% 16% 6% 53%

4. Фізична реабілітація (ЛФК, 
лікувальний масаж, фізіотерапія, 
тощо)

69% 12% 7% - 13%

5. Психологічна реабілітація 59% 11% 12% - 19%

6. Санаторно-курортне лікування 60% 7% 16% 1% 17%

11. Чи надаються у вашому медзакладі безоплатні медичні препарати та 
засоби екскомбатантам?

Всі/більшість препаратів надаються безоплатно USER 78 77%

Частина препаратів надаються безоплатно USER 15 15%

Всі/більшість препаратів необхідно купувати USER 3 3%

Інше USER 5 5%

12. Виходячи із вашого досвіду, 
наскільки актуальними є обмежен-
ня, проблеми, з якими стикаються 
екскомбатанти/екскомбатантки при 
отриманні медичної допомоги?, % 

Зовсім  
НЕ  
актуальні

Не  
актуальні

Важко  
відповісти, 
частково 
актуальні

Актуальні Дуже  
актуальні

1. Відсутність кваліфікованих фахів-
ців, які вміють працювати з екскомба-
тантами

22% 42% 23% 11% 3%

2. За більшість послуг необхідно 
платити

24% 38% 28% 10% 1%

3. Складно отримати комплексну 
допомогу

18% 28% 37% 15% 3%

4. Складно отримати психологічну 
допомогу

27% 28% 37% 8% 1%

5. Складно отримати передбачені за-
конодавством пільги, що стосуються 
медичної та психологічної допомоги

17% 28% 31% 16% 9%

6. Територіальні обмеження (потріб-
но їздити в обласний центр чи інше 
місто)

12% 16% 40% 21% 12%

7. Складно оформити інвалідність 15% 18% 43% 13% 12%
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13. Чи бувають у вашій практиці випадки, коли ваші пацієнти з-поміж екс-
комбатантів/екскомбатанток відмовляються від проходження лікування?

Регулярно бувають USER 1 1%

Час від часу бувають USER 30 30%

Практично не буває        USER 70 69%

14. Чому екскомбатанти/екскомбатантки зазвичай відмовляються від проходження лікування? 
через…

Серед тих, чиї пацієнти відмовлялися від лікування USER 31

Безвідповідальне ставлення до власного здоров’я USER 18 58%

Психологічні проблеми, залежності (алкоголь, наркотики) USER 19 61%

Відсутність підтримки з боку оточення, сімейні проблеми USER 13 42%

Необхідність платити за аналізи, обстеження USER 7 23%

Необхідність платити за препарати USER 8 26%

Необхідність платити за консультації лікарів, лікувальні процедури USER 3 10%

Територіальні та логістичні бар’єри (напр., довгі черги, необхідність далеко 
їздити)

USER 11 36%

Відсутність необхідного обладнання, реактивів у медзакладах USER 4 13%

Погані побутові умови в стаціонарах USER 1 3%

Через відсутність кваліфікованих фахівців, які вміють працювати з екскомба-
тантами

USER 1 3%

Інше USER 1 3%

* Сума відповідей перевищує 100%, оскільки респонденти могли обирати всі слушні варіанти відповіді

15. На вашу думку, в якому напрямку потрібно розвивати медичну допомогу для екскомбатантів?

Розвиток/вдосконалення системи спеціалізованих медзакладів для екском-
батантів/екскомбатанток (наприклад, госпіталі/реабілітаційні центри для екс-
комбатантів/екскомбатанток)

USER 65 64%

Запровадження спеціальних «ветеранських» пакетів меддопомоги у «звичай-
них» медзакладах

USER 31 31%

Екскомбатанти/екскомбатантки мають лікуватися у «звичайних» медзакладах 
на загальних підставах

USER 4 4%

Інше USER 1 1%

Додаток 2. ОДНОВИМІРНИЙ РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДЕЙ РЕСПОНДЕНТІВ (ЛІКАРІ)
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ДЛЯ НОТАТОК
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