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

Дослідження проведено аналітичним центром «Соціоконсалтинг» за сприяння Програми розвитку 
ООН (ПРООН) у межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки 
Європейського Союзу та уряду Королівства Нідерландів, а також завдяки експертному внескові 
Міністерства у справах ветеранів України, «Українського центру охорони здоров’я» та Міжнародного 
благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров’я». 

Авторський колектив: Демченко Ірина, канд. ек. наук (керівниця),  
 Булига Наталія, канд. соц. наук,  
 Артюх Оксана

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

Для довідки

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма 
розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можли-
востей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільсь-
когосподарська 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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ВСТУП
Це дослідження було проведено 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 повномасштаб-
ної війни в Україні у лютому 2022 року, дослідники вважають, що аналіз, представлений у 
цьому документі, збереже свою актуальність у найближчий повоєнний період та надасть 
цінні відомості, а також засновані на фактах рекомендації для відповідних програм відпо-
відальних відомств і сторін. Кількість екскомбатантів/екскомбатанток очікувано зросте, а 
відтак ще гострішою буде їхня потреба у медичній допомозі та реабілітації, а також відпо-
відних політичних рішеннях для її забезпечення. 

Внаслідок довготривалого збройного конфлікту на сході України, 
велика кількість військових постраждали фізично та ментально. 
Кількість учасників бойових дій за вісім років станом на 1 жовтня 
2021 року складала 481 685 осіб1. Протягом служби військовос-
лужбовці мають доступ до лікування в медичних закладах, підпо-
рядкованих Міністерству оборони або іншим силовим відомствам. 
Проте після звільнення з неї доступ до медичних закладів цієї сис-
теми стає обмеженим і екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС 
здебільшого обслуговуються в загальній системі охорони здо-
ров’я. За даними статистики Міністерства у справах ветеранів, для 
отримання первинної медичної допомоги лише 42% або 124 028 
осіб з-поміж екскомбатантів/екскомбатанток Антитерористичної 
операції/операції Об’єднаних сил (АТО/ООС) підписали деклара-
цію з лікарями первинної ланки (від кількості екскомбатантів/
екскомбатанток АТО/ООС, які перебувають на обліку в закладах 
охорони здоров’я). Це означає, що більша частина екскомбатан-
тів/екскомбатанток АТО/ООС може знаходитись поза медичною 
системою, отримувати послуги в паралельних медичних системах 
або сплачувати за своє лікування на первинному, вторинному та 
третинному рівнях з власної кишені. Також у попередніх дослі-
дженнях щодо потреб екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС 
висвітлено необхідність у наданні якісної медичної допомоги, а 
також проблему стигматизації екскомбатантів/екскомбатанток 
АТО/ООС щодо відсутності належного та всеохопного забезпе-
чення гарантованими державою медичними послугами (зокрема 

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

Актуальність
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протезування, реабілітація, зубопротезування тощо), лікарськими 
засобами та медичними виробами. 

В контексті необхідності надання якісної медичної допомоги та біль-
шої інтеграції екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС у загальну 
систему охорону здоров’я, виникає необхідність аналізу їхніх потреб 
у медичних послугах, наявних прогалин в отриманні медичних по-
слуг та шляхів розв’язання пріоритетних проблем.

ВСТУП
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КОРОТКИЙ	ОПИС	РЕЗУЛЬТАТІВ	ДОСЛІДЖЕННЯ
Забезпечення гарантій і пільг у сфері охорони здоров’я для учасників бойових дій (УБД) та 
прирівняних до них осіб залишається вкрай актуальною проблемою. Про це свідчать не 
лише відповіді опитаних екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС, членів їх сімей, лідерів 
ветеранських неурядових організацій (НУО). Це визнають опитані лікарі та представники 
органів місцевої влади.

На перший погляд, перелік доступних послуг для екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС 
є доволі широким, і більшість опитаних учасників бойових дій задоволені послугами своїх 
сімейних лікарів (3,8 бала із максимальних 5) і спеціалізованою медичною допомогою 
(3,4 бала). Здебільшого респонденти відзначали відсутність суттєвих перешкод у підписан-
ні декларацій із сімейним лікарем: їх має 80% опитаних екскомбатантів/екскомбатанток 
АТО/ООС. З певними проблемами тут стикались екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС, 
які внаслідок різних причин опинилися в складних життєвих умовах, не мають житла і, 
відповідно, реєстрації.

Понад половина екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС (62%) зверталися до сімейно-
го 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’я-
зано зі стрімким зростанням кількості захворілих на СOVID-19 (опитування проходило у 
грудні 2021 р. – січні 2022 р.). Разом з тим, екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС рідко 
звертаються за консультаціями до сімейних лікарів (частіше — за направленнями для 
обстежень і на консультації до інших спеціалістів). І це попри суб’єктивні оцінки лікарів, на 
думку яких більшість учасників АТО мають неврологічні, серцево-судинні захворювання, 
захворювання опорно-рухового апарату, психологічні проблеми. До того ж 40% опитаних 
екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС мають інвалідність. Неможливість оперативно 
потрапити до сімейного лікаря та брак спеціалістів зокрема суттєво уповільнює строки 
проходження екскомбатантами/екскомбатантками АТО/ООС медичних комісій, необхідних 
для отримання санаторно-курортного лікування, підтвердження інвалідності тощо.

Більшість екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС віддають перевагу лікуванню у ві-
домчих закладах охорони здоров’я (ЗОЗ), зокрема у військовому госпіталі та/або госпіталі 
ветеранів війни, а не в районних або міських лікарнях. Щодо останніх, як екскомбатанти/
екскомбатантки АТО/ООС, так і лікарі зазначають, що внаслідок реформи фінансування 
системи, в більшості ветеранських ЗОЗ зменшилось фінансування, а відтак погіршилося 
харчування та побутові умови, відчувається брак необхідних безоплатних ліків, медич-
них спеціалістів різного профілю. Вочевидь заклади мають невеликий потік пацієнтів 
і кількість пакетів медичних послуг, на які укладені договори з Національною службою 
здоров’я України.

За результатами опитування, більшість екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС добре 
обізнані про свої права і пільги на отримання медичної допомоги. Проте практично жодна із 
пільг у сфері охорони здоров’я не забезпечується повністю. Зокрема йдеться про позачер-
гове обслуговування амбулаторно-поліклінічними закладами, позачергову госпіталізацію, 
безоплатні обстеження, зокрема УЗД, МРТ, КТ. Останні недоступні для екскомбатантів/екс-
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комбатанток АТО/ООС зазвичай через відсутність відповідного обладнання в бюджетних 
ЗОЗ. Також не виконується норма щодо забезпечення екскомбатантів/екскомбатанток 
АТО/ООС безоплатними ліками. Зокрема безоплатний відпуск лікарських засобів прово-
диться лише у разі амбулаторного лікування основного захворювання, за яким людині 
надано пільги. Перелік таких захворювань є вичерпним (35 одиниць) і не покриває всі 
потреби екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС, такі як посттравматичний стресовий 
розлад, постконтузійний синдром та акубаротравми внаслідок мінно-вибухової дії (найпо-
ширеніші розлади, набуті під час участі в бойових діях).

Актуальною є й проблема територіальної та архітектурної недоступності: суттєво гіршим 
є доступ до медичних послуг екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС, які мешкають у 
сільський місцевості або невеликих міських населених пунктах.

Із суттєвими обмеженнями стикаються екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС, 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). Неза-
доволеність екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС перебігом і результатами фізичної 
реабілітації пояснюється відсутністю необхідних сучасних засобів фізичної реабілітації; 
браком спеціалістів, фахівців-реабілітологів; перепрофілювання обласних клінічних гос-
піталів ветеранів війни у заклади для лікування пацієнтів, хворих на COVID-19; незручним 
графіком роботи амбулаторних реабілітаційних відділень для екскомбатантів/екскомба-
танток АТО/ООС, що працюють; 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 
безоплатні послуги з фізичної реабілітації в санаторно-лікувальних закладах;  недостатнім 
інформуванням екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС про те, де і за яких умов вони 
можуть отримати фізичну реабілітацію.

Щодо психологічної реабілітації для екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС, то біль-
шість опитаних лікарів (59 осіб зі 101) вважають її цілком доступною та якісною, хоча, на 
їхню думку, не всі екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС усвідомлюють потребу в ній. 
Основними перешкодами для надання/отримання ефективних психологічних послуг, на 
думку як медиків, так і екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС, є: брак фахових пси-
хологів, які мають навички роботи зі стресовими розладами внаслідок участі у бойових 
діях; недовіра до психологів, у т.ч. через їхній рівень кваліфікації, порушення професійної 
етики тощо; формальне ставлення до надання послуг з психологічної реабілітації; неефек-
тивне, 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) вважа-
ють їх доступними для екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС, крім того, не завжди 
якісними (9 осіб з 22). Недоступними або малодоступними ці послуги вважають через 
складну процедуру оформлення, довгі черги тощо. Найбільшим попитом серед екскомба-
тантів/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: недо-

КОРОТКИЙ ОПИС РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
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статнє фінансування, внаслідок якого підприємства змушені закуповувати та використову-
вати 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 технологіями 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 та обслуговування протезів. 

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

Серед декларованих державою, але майже не реалізованих на практиці програм, забез-
печення потреби екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС у зубопротезуванні, оскільки: 
в місцевих бюджетах не вистачає коштів; наявні довгі списки очікування, що переходять на 
наступний рік і щороку отримати послугу стає все важче; використовуються низької якості 
матеріали для виготовлення зубних протезів; безоплатні зубні протези виготовляються за 
старими технологіями без урахування медичних показань і реальних потреб екскомбатантів/
екскомбатанток АТО/ООС; відсутній реєстр учасників АТО, які потребують лікування і проте-
зування зубів, що унеможливлює реальну оцінку фінансових витрат і, відповідно, виділення 
на це коштів. 82% респондентів не користувалися цією послугою. Серед тієї невеликої частки 
екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС, хто скористався безоплатним зубопротезуван-
ням, 11% респондентів зазначили, що отримати цю послугу було досить складно.

Щодо безоплатного санаторно-курортного лікування, рівень обізнаності екскомбатантів/
екскомбатанток АТО/ООС щодо своїх прав на отримання цієї послуги є найвищим (80%) 
з-поміж інших медичних пільг, гарантованих їм державою. Проте воно також залиша-
ється недоступним для значної кількості через дефіцит бюджетних коштів і наявні довгі 
черги. Серед третини екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС, хто скористалися безоп-
латним 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 екскомбатантами/екскомбатантками АТО/ООС санаторно-курортного закла-
ду, проходження реабілітації у зручний для них час, оскільки вони змушені погоджуватися 
або не погоджуватися з тими умовами, які їм пропонують. Застаріла матеріально-технічна 
база більшості санаторно-лікувальних закладів негативним чином впливає на якість цих 
послуг. Особи, які мають інвалідність внаслідок участі у бойових діях, є найбільш вразливи-
ми категоріями екскомбатантів/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 АТО/ООС розраховують виключно на себе або 
своє найближче оточення. Водночас до стейкхолдерів — представників ветеранських НУО, 
органів місцевої або державної влади — зверталися понад третина опитаних екскомбатан-
тів/екскомбатанток АТО/ООС (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 екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС на гідну медичну допомогу. 
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Особи, які шукають допомогу, зазвичай знаходять її у НУО та органах місцевої влади. Проте 
чимало екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС залишаються незадоволеними обсяга-
ми такої допомоги, необхідністю докладати для її отримання суттєві зусилля, проходити 
тривалі бюрократичні процедури тощо. Все це, а також брак інформації про діяльність стей-
кхолдерів, спрямованої на захист прав екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС, у т.ч. у 
сфері здоров’я, зменшення можливостей для діагностики, лікування, реабілітації у зв’язку 
з антиковідними заходами, сприяє поширенню упередженого ставлення екскомбатантів/
екскомбатанток АТО/ООС до різних стейкхолдерів, розчаруванню і відсутності бажання 
взаємодіяти з ними.

КОРОТКИЙ ОПИС РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
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ОПИС	МЕТОДОЛОГІЇ	ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження проведене у грудні 2021 р. – січні 2022 р. Ціллю дослідження була оцінка 
доступності та задоволеності медичною допомогою екскомбатантів/екскомбатанток 
АТО/ООС в Україні з метою подальшої розробки пакета проєктів правових актів для за-
безпечення ефективного впровадження Національної політики медичного обслуговування 
екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС. 

Для досягнення мети були поставлені такі завдання: 

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

2. Дослідити суб’єктивну оцінку екскомбатантами/екскомбатантками АТО/ООС поточного 
стану їхнього фізичного та психічного здоров’я. 

3. Дослідити особливості взаємодії екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС із лікаря-
ми первинної ланки, рівень задоволеності їхніми послугами, розпочинаючи з моменту 
укладання декларації. 

4. Дослідити доступ і задоволеність екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС спеціалізо-
ваною (вторинною) медичною допомогою із фокусом на серцево-судинні, неврологічні 
захворювання, ураження опорно-рухового апарату, розлади психіки та поведінки, за-
пальні захворювання нирок і сечового міхура, захворювання репродуктивної системи. 

5. Проаналізувати доступ і задоволеність екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС та-
кими послугами, як:

• фізична і психологічна реабілітація

• безоплатне протезування, зубопротезування

• забезпечення безоплатними медичними препаратами та засобами

• безоплатне санаторно-курортне лікування

6. Оцінити рівень обізнаності екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС про свої права 
як пацієнтів

7. Оцінити рівень довіри екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС до стейкхолдерів на-
ціонального та регіонального рівнів

Цільовою групою дослідження є екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС — солдати, пра-
порщики, офіцери, добровольці, які перебували в зоні збройного конфлікту на сході України 
та брали участь в Антитерористичній операції/ операції Об’єднаних сил.
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Дослідження передбачало поєднання кількісних та якісних соціо-
логічних методів збору даних. В дослідженні кожна наступна актив-
ність базувалася на результатах попередньої (рис. 1). 

Географічне охоплення дослідження становили 3 області, які пред-
ставляють Схід, Південь і Захід України, і водночас є менш дослі-
дженими раніше з питань здоров’я екскомбатантів/екскомбатанток 
АТО/ООС:

• Миколаївська область;

• Харківська область;

• Хмельницька область.

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

Методи кількісного 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 АТО/ООС за регіонами дослідження. 
Всього було опитано 300 респондентів, включно з 200 екскомбатан-
тами/екскомбатантками АТО/ООС (серед них 187 осіб — чоловіки, 
13 осіб — жінки) та 101 лікар. 

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

ОПИС МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ
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Брак точних даних щодо розподілу екскомбатантів/екскомбатанток 
АТО/ООС на національному та регіональному рівнях за соціаль-
но-демографічними ознаками унеможливлює побудову репрезен-
тативної вибірки. Через зазначену причину 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 екс-
комбатантів/екскомбатанток АТО/ООС. Це унеможливлює вивчення 
особливості поглядів екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС, які 
мешкають у сільській місцевості та мають украй обмежений доступ 
до медичних і реабілітаційних послуг. 

Крім того, обмежена вибірка не дозволила вивчити думки екском-
батантів/екскомбатанток АТО/ООС стосовно доступності та рівня 
задоволеності такою пільговою послугою, як безоплатне слухо-
протезування. 

Суттєво вплинула на доступ до медичних послуг, необхідних екс-
комбатантам/екскомбатанткам АТО/ООС, пандемія COVID-19. Через 
поширення 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 
АТО/ООС та надають їм специфічні, зокрема реабілітаційні послуги, 
а також позначилось і на модальності відповідей лікарів і пацієнтів 
госпіталів. 

Збір, зберігання та аналіз емпіричних даних дослідження базува-
лися на дотриманні етичних стандартів і захисті права учасників 
дослідження на добровільність, анонімність та конфіденційність. 
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 у дослідженні, а 
також на її припинення в будь-який момент. 

Обмеження  
дослідження

Етичні засади  
дослідження
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СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
РЕСПОНДЕНТІВ

Екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС

Розподіл опитаних екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС, за регіонами 
та типом поселення

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 (рис. 1.1). 

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

Розподіл опитаних екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС за статтю та віком

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

Хмельницька 63 

Харківська 69 

Миколаївська 68
134 56 6 4

Обласний 
центр

Інше місто СМТ Село

Область Тип поселення

94%
чоловіки

6%
жінки

18–39 
років

54%

52%

40–59 
років

38%

44%

60 років  
і страше

8%

4%

Стать респондентів Вік респондентів
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Роки служби екскомбатантів/екскомбатанток у зоні АТО/ООС

Усі опитані екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС у різні роки проходили військову 
службу в зоні АТО/ООС, найбільше з них у 2015–2016 роках. 

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. 

Лікарі

Розподіл лікарів за регіоном проживання і типом поселення

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. 

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

Хмельницька 34

Харківська 33

Миколаївська 34
81 18 0 2

Обласний 
центр

Інше місто СМТ Село

Область Тип поселення
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Місце роботи лікарів 

Рис. 1.5. Розподіл  респондентів залежно від ЗОЗ, в яких вони пра-
цюють і форми надання медичної допомоги, осіб

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

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

СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕСПОНДЕНТІВ
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ПОТРЕБИ	У	МЕДДОПОМОЗІ	ТА	«ТОЧКИ	ВХОДУ»

Самооцінка екскомбатантами/екскомбатантками АТО/ООС стану здоров’я

Переважна більшість екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС мають 
проблеми зі здоров’ям внаслідок перебування у зоні АТО/ООС. Хоча й оці-
нюють його здебільшого як «задовільно» або «добре». Наявні гендерні сте-
реотипи змушують екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС приховувати 
свою вразливість і перешкоджають своєчасному зверненню до лікарів по 
медичну допомогу. Проте така поведінка нерідко є результатом ресоціа-
лізації, у т.ч. внаслідок професійно проведеної психологічної реабілітації.  

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

Проблеми зі здоров’ям мають не тільки екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС з інва-
лідністю, але й значна частка з усіх опитаних екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС. 

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

Проте, попри наявність проблем зі здоров’ям, ба більше, навіть маючи інвалідність I–II 
групи, екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС здебільшого оцінювали власний стан 
здоров’я як «добрий» або «задовільний» (3–4 бала з 5-ти).  Це підтверджують і результати 

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

56

3. Неврологічні захворювання49

4. Серцево-судинні захворювання46

5. Захворювання шлунково-кишкового 
тракту

28

1. Неврологічні захворювання30

2. Захворювання опорно-рухового 
апарату

29

3. Серцево-судинні захворювання23

4. Стоматологічні захворювання17

5. Захворювання шлунково-кишкового 
тракту

13
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кількісного опитування, за даними якого середнє значення самооцінки екскомбатантами/
екскомбатантками АТО/ООС власного здоров’я становить 3,5 бала з 5. Така оцінка може 
бути повʼязана з наявними в суспільстві гендерними стереотипами про те, що екскомба-
танти/екскомбатантки АТО/ООС, намагаючись демонструвати стійкість, приховують свою 
вразливість.

«У	мене	було	важке	поранення,	з	ампутацією	обох	рук	і	ока.	До	цього	
часу	непокоять	фантомні	болі,	і	я	знаю,	що	у	багатьох	хлопців	залишається	
ця	проблема.	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, 1 група інвалідності, м. Миколаїв).

Про поширеність гендерних стереотипів на кшталт «чоловік має бути мужнім, сильним і 
не повинен скаржитися на здоров’я», свідчить той факт, що 43% екскомбатантів/екском-
батанток АТО/ООС 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 
виявилися лікарі (рис. 2.1.2). 

Рис. 2.1.2. Розподіл ствердних відповідей респондентів про наяв-
ність 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: 

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

ПОТРЕБИ У МЕДДОПОМОЗІ ТА «ТОЧКИ ВХОДУ»
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• посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). За словами опитаних лікарів і екском-
батантів/екскомбатанток АТО/ООС, симптоми ПТСР особливо посилюються у перші 
півроку-рік після демобілізації;

• травми, у т. ч. ампутація різних частин тіла (кінцівок, ока) внаслідок кульових і мін-
но-вибухових 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.

Крім того, зростає кількість екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС із психосоматичними 
захворюваннями, які нерідко виникають або загострюються внаслідок стресу, хронічної 
втоми та емоційного перевантаження. Зокрема це виразка шлунку, ревматоїдний артрит, 
цукровий діабет та онкологічні захворювання.

«Багато	пацієнтів	із	посттравматичним	больовим	синдромом	—	паці-
єнти	після	мінно-вибухових	поранень,	після	осколкових	та	кульових	
поранень.	Багато	пацієнтів	з	епілептичними	синдромами,	лікворною	
дисфункцією,	порушенням	функції	головного	мозку	та	спинного	мозку»	

(лікар-нейрохірург, м. Харків)

«Я	маю	проблеми	зі	здоров'ям.	Я	натягався	поранених	[прим.	респон-
дент	—	парамедик].	Ну,	ви	самі	розумієте,	що	хлопці	до	ста	кілограмів	
важать...	плюс	амуніція	у	них,	плюс	екіпірування.	Я	цих	хлопців	витягував	
і	«зірвав»	собі	поперек»	

(екскомбатант АТО/ООС, м. Хмельницький).

Звернення екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС по первинну медичну  
допомогу і задоволеність нею

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 сімейними лікарями, вони 
досить рідко звертаються до них за медичною допомогою. У більшості ви-
падків сімейний лікар виконує функцію диспетчера, надаючи направлення 
для проходження медичного обстеження, консультації «вузьких спеціаліс-
тів», госпіталізації, виписуючи 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 кабіне-
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том, архітектурна недоступність ЗОЗ та недоступність транспорту — все це 
обмежує доступність екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС до отри-
мання первинної медичної допомоги, зокрема до послуг сімейного лікаря. 

Відповідно до медичної реформи, основною «точкою входу» для отримання населенням 
медичної допомоги на сьогодні є сімейний лікар, який у разі потреби формує електронне 
направлення для проходження медичного обстеження, консультації «вузьких спеціаліс-
тів», 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.

Більшість опитаних 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, котрі соціалізувалися після демобілізації, 
мають роботу і підтримку близьких та родичів.

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

Сьогодні екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС звертаються до сімейного лікаря за-
звичай у таких випадках:

• проходження вакцинації від COVID-19

Так — 80%

Ні — 20%

ПОТРЕБИ У МЕДДОПОМОЗІ ТА «ТОЧКИ ВХОДУ»
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• 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 

Більшість респондентів задоволені обраними сімейними лікарями. У разі виникнення про-
блем зі здоров’ям вони зазвичай звертаються до сімейного лікаря (рис. 2.3).

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

Більшість респондентів при зверненні до сімейного лікаря не стикалися з жодними про-
блемами, частина стикалася з різними перешкодами (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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Рис. 2.4. Розподіл відповідей екскомбатантів/екскомбатанток 
АТО/ООС на запитання: «Чи стикалися Ви із якими-небудь пробле-
мами 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:

• задовільний стан здоров’я;

• самолікування;

• поширені стереотипи щодо чоловічої поведінки — «терпіти біль — це мужньо», «немає 
часу хворіти», «ніколи ходити по лікарях, треба заробляти гроші», «саме пройде» тощо;

• страх виявити хворобу/почути «страшний» діагноз.

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

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

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

ПОТРЕБИ У МЕДДОПОМОЗІ ТА «ТОЧКИ ВХОДУ»
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«Специфіку	цих	пацієнтів	дуже	багато	сімейних	лікарів	не	розумі-
ють.	За законом	екскомбатант/екскомбатантка	АТО/ООС	начебто	
має	отримати	пріоритетне	обслуговування,	а	на	практиці:	«Я	вас	
туди	не	посилав…	чекайте	черги	тощо».	

(лікар, м. Харків)

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

• віддаленість лікувального закладу від місця проживання;

• брак навичок медичного персоналу роботи з електронною системою E-Health для 
формування електронних направлень.

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:

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

• недоступність громадського транспорту.

«У	нас	(спінальників)	як?	Коли	вже	припече,	ми	йдемо	до	сімейного	
лікаря.	Це	проблема	і	на	це	треба	витратити	час…	Треба	шукати	тран-
спорт,	щоб	їхати	до	поліклініки,	тому	що	громадський	транспорт	
недоступний.	Потім	тіснитися	в	цих	вузьких	ліфтах...»	

(екскомбатант АТО/ООС, 1 група інвалідності., м. Харків)
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ДОСТУПНІСТЬ	І	ЗАДОВОЛЕНІСТЬ	
ЕКСКОМБАТАНТІВ/ЕКСКОМБАТАНТОК	АТО/ООС	
СПЕЦІАЛІЗОВАНИМИ	МЕДИЧНИМИ	ПОСЛУГАМИ
Вторинна медична допомога

Екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС можуть отримати спеціалізовану 
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 АТО/ООС здебільшо-
го надавали перевагу лікуванню у госпіталях для ветеранів війни. Після 
запровадження реформи охорони здоров’я ситуація значно змінилася: 
з одного боку — покращився доступ до лікування у госпіталі ветеранів вій-
ни. 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 АТО/ООС до спеціалі-
зованої медичної допомоги, адже в умовах карантину внаслідок COVID-19 
суттєво зросла завантаженість сімейних лікарів.

Безоплатну спеціалізовану медичну допомогу громадяни України можуть отримати лише 
за електронним направленням сімейного лікаря, з яким у пацієнта укладена декларація, 
або лікуючого лікаря вторинної ланки. «Швидка допомога» та екстрена госпіталізація на-
дається без направлення чи декларації з лікарем (рис. 3.1).

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

Направлення до 
лікаря-спеціаліста

Направлення на 
госпіталізацію

Надає допомогу 
амбулаторно
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госпіталізацію

Рекомендують 
звернутися 
до сімейного 
лікаря

Госпіталізація

Точка входу 1

Сімейний лікар

Точка входу 2

Екстренна медична 
допомога

Точка  
входу 1
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Екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС можуть отримати спеціалізовану медичну допо-
могу за направленням безоплатно в будь-якому закладі, що має договір із НСЗУ на надан-
ня відповідних послуг. Проте базовим закладом для надання такої допомоги є госпіталь 
ветеранів війни, туди за звичкою лікарі й направляють пацієнтів.

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

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 АТО/ООС, які взагалі уникають лікування. 

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. 
Це відзначили як екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС, так і експерти.

Переваги лікування екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС у госпіталі (військовому або 
ветеранів війни) на суб’єктивну думку екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС полягають 
у такому:

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

«У	цивільних	лікарнях	не	дуже	люблять	класти	нас,	пільгових	паці-
єнтів.	Всі	ж	розуміють,	що	лягти	«по	пільгах»	в	таку	лікарню	—	це	
взагалі	залишитися	без	нічого.	А	шпиталь	—	там	все	в	комплексі,	а	
реабілітаційний	центр	дуже	гарний»	

(екскомбатант АТО/ООС, м. Харків).

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

 n можливість отримати безоплатну медичну діагностику і допомогу;

 n безпечний і більш психологічно комфортний простір, де екскомбатанти/екскомбатантки 
АТО/ООС знаходяться серед тієї ж групи, до якої належать (менше негативних емоцій, 
пов’язаних з чергою, негативними висловлюваннями на їхню адресу тощо).

«В	шпиталі	вони	всі	рівні,	тут	ставлення	до	них	набагато	доброзич-
ливіше,	уважніше	і	терпиміше,	ніж	в	цивільних	закладах	медицини	
міста»	

(представник НУО, м. Харків)
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Разом з тим, скорочення фінансування в результаті реалізації другого етапу медичної ре-
форми, негативним чином позначилося на якості послуг, які надаються у госпіталях вете-
ранів війни. На думку респондентів, значно погіршилися умови перебування й лікування в 
цих закладах, насамперед через:

 o погане харчування;

 o незадовільні побутові умови;

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

 o брак необхідних безоплатних ліків;

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

Екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС також незадоволені необхідністю оформлення 
електронного направлення до вузьких спеціалістів через сімейного лікаря. Оскільки через 
черги потрапити до спеціаліста можна протягом тижня, а в гіршому випадку — чекати до-
водиться тиждень, а інколи й більше. 

«Не	всі	сьогодні	ще	ментально	звикли	до	нових	правил	після	реформи	
про	роз’єднання	первинної	та	вторинної	ланки»	

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

За даними кількісного опитування, екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС, які протя-
гом останнього року зверталися по спеціалізовану медичну допомогу (n=107), частково 
задоволені отриманими послугами. На рівень задоволеності респондентів безоплатними 
медичними послугами, які надають ЗОЗ вторинного рівня, значною мірою (сума відповідей 
«серйозні» та «дуже серйозні») впливає низка перешкод (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 можливість електронного запису;

 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.

Неможливість швидко потрапити до сімейного лікаря, брак спеціалістів — це зокрема 
значно уповільнює строки проходження медичних комісій, які потрібні екскомбатантам/
екскомбатанткам АТО/ООС для отримання санаторно-курортного лікування, підтвердження 

ДОСТУПНІСТЬ І ЗАДОВОЛЕНІСТЬ ЕКСКОМБАТАНТІВ/ЕКСКОМБАТАНТОК АТО/ООС СПЕЦІАЛІЗОВАНИМИ МЕДИЧНИМИ 
ПОСЛУГАМИ
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інвалідності тощо. Зокрема, як відзначали екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС, про-
ходження медичної комісії для підтвердження інвалідності (МСЕК) подекуди затягується 
від кількох тижнів до 1 місяця і більше. Внаслідок чого поширеними стають корупційні 
пропозиції щодо прискорення процесу проходження МСЕК. 

Більше того, на думку екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС, сама система встанов-
лення групи інвалідності через проходження МСЕК на сьогодні є дуже корумпованою. Ча-
стіше за інших про це згадували екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС з Хмельницької 
області. 

«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)

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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Ще одним із бар’єрів у доступі екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС до спеціалізованої 
медичної допомоги є недоступність безоплатної діагностики, такої як МРТ і УЗД. Як зазна-
чали 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. 

«Мені	треба	зробити	УЗД,	МРТ,	але	тут	немає	такої	можливості.	Необ-
хідно	їхати	100	кілометрів	до	Миколаєва	чи	200	кілометрів	до	Одеси...	
Грошей	це	коштує	чималих.	У	мене	такої	можливості	зараз	немає»	

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

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

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)

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

ДОСТУПНІСТЬ І ЗАДОВОЛЕНІСТЬ ЕКСКОМБАТАНТІВ/ЕКСКОМБАТАНТОК АТО/ООС СПЕЦІАЛІЗОВАНИМИ МЕДИЧНИМИ 
ПОСЛУГАМИ
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3.1 Реабілітація екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС

З метою збереження або відновлення фізичного та психологічного здоров'я учасників 
бойових дій, а також досягнення ними соціально-психологічного благополуччя, в Україні 
функціонує мережа госпіталів ветеранів війни та інших ЗОЗ, де демобілізовані учасники 
АТО/ООС можуть пройти комплексну реабілітацію — медичну, фізичну, психолого-психіа-
тричну, елементи соціально-побутової реабілітації, підготовку до протезування. Відповідні 
послуги фінансуються НСЗУ.

 + Фізична реабілітація

Не зважаючи на те, що в Україні чимало зроблено для фізичного відновлен-
ня екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС, їхньої соціалізації та реінте-
грації в суспільство, ця складова реабілітації не відповідає ані потребам і 
запитам екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС , ані сучасним світовим 
стандартам реабілітації. Відносно доступними є стаціонарні відділення 
реабілітації та санаторно-курортне лікування. Але ці послуги є морально 
застарілими та лише частково задовольняють потреби екскомбатантів/
екскомбатанток АТО/ООС, тоді як ефективна фізична реабілітація повин-
на відбуватися на регулярній основі. Немає державних центрів фізичної 
реабілітації з єдиним уніфікованим підходом і програмою реабілітації. Фіз-
культурно-спортивна реабілітація здебільшого тримається на ініціативах 
місцевих НУО, волонтерах і громадських активістах.

40% екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС після демобілізації потребували фізичної 
реабілітації. І більшість із них мали змогу пройти її у різних медичних закладах, лідерами 
серед яких є госпіталь ветеранів війни або військовий госпіталь (рис. 3.5). 

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

На думку переважної більшості опитаних лікарів (69 осіб зі 101), послуги з фізичної реа-
білітації для екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС є цілком доступними та якісними 
(рис. 3.6).

Не проходили 26

Проходили в госпіталі для ветеранів/військовому госпіталі 41

Проходили в приватному медзакладі або закордоном 7

Проходили в іншому державному медзакладі 6
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Рис. 3.6. Розподіл думок лікарів щодо доступності безоплатної фі-
зичної реабілітації для екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС, 
(n=101), осіб

З цим частково погоджуються і самі екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС. У більшості 
з тих, хто пройшов фізичну реабілітацію, проблем при цьому не виникало (рис. 3.7).

Рис. 3.7. Проблеми, з якими стикались опитані екскомбатанти/
екскомбатантки АТО/ООС при проходженні фізичної реабілітації, 
осіб
(сума перевищує n=54, оскільки респонденти могли обрати всі слушні варіанти)

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

ДОСТУПНІСТЬ І ЗАДОВОЛЕНІСТЬ ЕКСКОМБАТАНТІВ/ЕКСКОМБАТАНТОК АТО/ООС СПЕЦІАЛІЗОВАНИМИ МЕДИЧНИМИ 
ПОСЛУГАМИ
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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;

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

 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;

 o брак кваліфікованих фахівців-реабілітологів;

«Існує	проблема	з	підготовленими	фахівцями	з	реабілітації.	Згідно	
з	Законом	про	реабілітацію	в	медичній	сфері,	який	вийшов	тільки	у	
2020	році,	ерготерапевтами	повинні	бути	фахівці	з	вищою	освітою,	
не	нижче	магістра.	Якщо	обладнання	можна	достатньо	швидко	при-
дбати,	то	на	те,	щоби	підготувати	фахових	спеціалістів,	потрібен	час»	

(лікар, Хмельницька область).

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

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

«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	порекомен-
дував	хірург	Львівського	госпіталю»	

(екскомбатант АТО/ООС, м. Хмельницький)

Демобілізовані та звільнені в запас учасники АТО/ООС мають змогу безоплатно пройти 
комплексну (у т.ч. фізичну) реабілітацію в обласних госпіталях ветеранів війни за місцем 
проживання та в закладах, що підпорядковані МОЗ України. Крім того, фізичну реабілітацію 
можна пройти у багатопрофільних лікарнях за умов підписання ними договору с НСЗУ на 
відповідний пакет реабілітаційних послуг. 
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Рис.  3.4. Заклади, які надають послуги з фізичної реабілітації  
у регіонах дослідження

Окремої уваги заслуговує ситуація з фізкультурно-спортивною реабілітацією. Значний вне-
сок у цю справу роблять НУО, волонтери, які безпосередньо працюють з екскомбатантами/
екскомбатантками АТО/ООС і втілюють у життя програми відповідного спрямування. Тоді 
як держава не виділяє коштів ані на розвиток цієї важливої складової фізичної реабілітації, 
ані на підтримку екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС, які самотужки досягли успіхів 
і представляють нашу державу на міжнародному рівні у змаганнях Warrior Games2. 

2	 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.	

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)
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ПОСЛУГАМИ
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 + Психологічна реабілітація

Попри те, що держава приділяє увагу проблемі психологічної реабілітації 
учасників АТО/ООС, на практиці цю послугу не отримують усі, хто її потре-
бує. На сьогодні безоплатно психологічну реабілітацію екскомбатанти/екс-
комбатантки АТО/ООС можуть пройти в госпіталі ветеранів війни, закладах, 
підпорядкованих МОЗ, за умов підписання договору с НСЗУ на відповідний 
пакет послуг та в санаторіях-профілакторіях, які підпорядковані різним 
структурам і відомствам (Міністерству оборони, Міністерству соціальної 
політики, 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 психологіч-
ну допомогу чи підтримку ніхто не може. Крім того, в країні не вистачає 
кваліфікованих психологів, які мають навички роботи з ПТСР внаслідок 
участі у бойових діях. Найважче отримати кваліфіковану допомогу екском-
батантам/екскомбатанткам АТО/ООС, які проживають в невеликих містах, 
смт і селах. Недостатнє фінансування з одного боку та нераціональне 
використання державних коштів з іншого негативним чином впливає на 
якість послуг з психологічної реабілітації та зменшує доступ до них екском-
батантам/екскомбатанткам АТО/ООС. 

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

Базовими закладами для отримання безоплатної психологічної реабілітації є обласні гос-
піталі ветеранів війни та санаторії-профілакторії. Також безоплатну психологічну допомогу 
екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС можуть отримати в закладах, що підпорядкова-
ні МОЗ України, за умов підписання ними договору с НСЗУ на відповідний пакет послуг. 
На  думку переважної більшості лікарів, послуги з психологічної реабілітації є цілком до-
ступними та якісними (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 стикалися з проблемами при намаганні отримати психологічну 
допомогу (рис. 3.9). 

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. 
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За словами експертів, частіше усвідомлює наявність психологічних проблем і шукає шляхи 
розв’язання близьке оточення екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС, ніж вони самі. 
Тому  психологічну допомогу потрібно надавати не лише екскомбатантам/екскомбатанткам 
АТО/ООС, але й членам їх сімей (батькам, дружинам), оскільки це перші люди, яких вони 
зустрічають після повернення з війни. 

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. 

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 стикалися екскомбатанти/екскомба-
тантки АТО/ООС при намаганні  отримати психологічну реабіліта-
цію, (n=75), осіб

ДОСТУПНІСТЬ І ЗАДОВОЛЕНІСТЬ ЕКСКОМБАТАНТІВ/ЕКСКОМБАТАНТОК АТО/ООС СПЕЦІАЛІЗОВАНИМИ МЕДИЧНИМИ 
ПОСЛУГАМИ
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В цілому ставлення екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС до психологічної реабілі-
тації є неоднозначним. З одного боку, є екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС, які не 
бажають говорити про свої психологічні проблеми та переживання, тим більше просити 
про психологічну 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»	

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

Екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС, які пройшли психологічну реабілітацію у держав-
них закладах, змінюють своє ставлення до такого виду реабілітації на краще і вважають 
психологічну допомогу необхідною, особливо для тих, хто лише повертається із зони АТО/
ООС. Всі екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС, які мають позитивний досвід пси-
хологічної 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	та	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 як експерти, так і екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС зазначали, що на сьогодні 
існують проблеми, які негативним чином позначаються на доступності та якості послуг з 
психологічної реабілітації. Основними з яких є:

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

«В	перші	пів	року-рік	у	нас	немає	жодного	супроводу,	патронату.	Тре-
ба,	щоб	хоча	б	перші	3	місяці	чи	пів	року	раз	на	тиждень	зустрічався	
психолог	із	екскомбатантами/екскомбатантками	.	Я	думаю,	це	дуже	
сильно	допомагало	б.	Я	слухаю	лекції	свого	товариша,	він	психолог.	
І	зараз	я	розумію,	що	якби	в	той	момент,	коли	я	повернувся,	була	б	
можливість	спілкуватися	з	психологом	і	такими	ж	людьми	як	я,	я	
швидше	соціалізувався	б».	

(екскомбатант АТО/ООС, м. Харків)
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 o брак фахових психологів, які працюють з військовими;

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

 o брак фінансування;

 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»;

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

 + Безоплатне протезування та зубопротезування

Держава гарантує учасникам АТО безоплатне протезування та зубопротезу-
вання. Проте ця правова норма здебільшого має декларативний характер. 
В реальному житті для більшості екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС 
ці послуги недоступні. На сьогодні в усіх регіонах прийняті відповідні про-
грами, але державного фінансування на ці програми немає. Тож все покла-
дається на місцевий бюджет, в якому 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 дозволяє екскомбатантам/
екскомбатанткам АТО/ООС вести повноцінне, активне життя. Постійні 
зміни у нормативно-правових актах, що регулюють порядок забезпечення 
екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС технічними засобами реабілі-
тації, відсутність необхідних допоміжних засобів для експлуатації протез-
но-ортопедичної продукції роблять послуги з безоплатного протезування, 
гарантованих державою, недоступними. Брак інформації про державні 
підприємства, які виготовляють високотехнічну протезно-ортопедичну 
продукцію з використанням сучасних якісних матеріалів, змушує екскомба-
тантів/екскомбатанток АТО/ООС і представників НУО шукати допомоги за 
кордоном або звертатись до приватних підприємств і, відповідно, платити 
великі гроші.

Подібна ситуація складається і щодо пільгового зубопротезування. Дер-
жава компенсує витрати на зубопротезування за умови, що це будуть 
недорогоцінні метали, а так звані штамповано-паяні чи знімні протези. Ін-
шими словами, з переліку викреслене високотехнологічне протезування та 
імплантація. Таке обмеження позбавляє екскомбатантів/екскомбатанток 
АТО/ООС права вибору. 

Відсутність на місцевому рівні реєстру учасників АТО, які потребують лі-
кування і протезування зубів, унеможливлює оцінку реальних фінансових 
затрат і, відповідно, ускладнює виділення коштів.

ДОСТУПНІСТЬ І ЗАДОВОЛЕНІСТЬ ЕКСКОМБАТАНТІВ/ЕКСКОМБАТАНТОК АТО/ООС СПЕЦІАЛІЗОВАНИМИ МЕДИЧНИМИ 
ПОСЛУГАМИ
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Законом передбачено позачергове безоплатне забезпечення учасників АТО/ООС технічни-
ми та іншими засобами реабілітації незалежно від встановлення інвалідності.   

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.

Первинне і складне протезування, а також ортезування учасників АТО здійснюється у ста-
ціонарному (реабілітаційному) відділенні протезно-ортопедичного підприємства (наявні 
в кожному обласному центрі) або в клініці «Український науково-дослідний інститут про-
тезування, протезобудування та відновлення працездатності», стаціонарних відділеннях 
закладів охорони здоров’я.

На думку експертів з-поміж представників влади, послуги з протезування є доступними 
для екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС. У той самий час лише чверть опитаних лі-
карів вважають послуги з протезування доступними для екскомбатантів/екскомбатанток 
АТО/ООС, проте не завжди якісними (рис. 3.10). 

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

На сьогодні з-поміж різних протезно-ортопедичних підприємств найбільшим попитом серед 
екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС користується УкрНДІ протезування, протезобу-

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
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дування та відновлення працездатності (далі — УкрНДІ протезування), який розташований 
у м. Харкові. В цьому закладі учасники АТО/ООС можуть безоплатно пройти комплексну 
діагностику і реабілітацію, під час якої проводиться навчання користуванню засобами 
протезно-ортопедичної допомоги та надаються практичні навички самообслуговування. 

«Спочатку	планували	мене	відправляти	за	кордон	у	Сполучені	Шта-
ти,	але	я	залишився	і	я	уже	до	цього	часу	у	Харківському	протезному	
інституті	обслуговуюсь.	Протезист	—	це	дуже	важлива	особа	в	моєму	
житті.	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, 1 група інвалідності, м. Миколаїв)

Натомість більшість державних протезно-ортопедичних підприємств не забезпечує потреб 
учасників АТО/ООС в якісному протезуванні. Основними причинами такої ситуації є:

 o недостатнє фінансування, через що підприємства змушені закуповувати й використо-
вувати матеріали низької якості;

 o брак кваліфікованих спеціалістів (протезистів, реабілітологів);

 o 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.

«Протезування,	яке	забезпечує	держава,	не	покриває	потреби	люди-
ни	для	того,	щоб	нормально	жити,	наприклад,	займатися	спортом...	
Тому	ми	постійно	намагаємось	хлопців	відправити	на	протезування	
за	кордон,	щоб	протези	давали	можливість	людям	не	існувати,	а	пов-
ноцінно	жити	та	реалізовувати	себе»	

(екскомбатант АТО, представник НУО, м. Харків)

Ще однією важливою проблемою в отриманні послуг з протезування є те, що законодав-
ством передбачено дуже обмежений перелік спеціальних засобів для самообслуговування 
та догляду, якими забезпечуються екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС. 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.

Окремої уваги заслуговує проблема забезпечення учасників АТО/ООС з інвалідністю 
засобами пересування. Як зазначають деякі учасники АТО/ООС, які користуються крісла-
ми-візочками, ситуація дещо покращується (держава почала закуповувати якісні засоби 
пересування за кордоном). Проте постійні зміни законодавства, некомпетентність фахівців 
відповідних установ роблять цю послугу для екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС 
недоступною. 

ДОСТУПНІСТЬ І ЗАДОВОЛЕНІСТЬ ЕКСКОМБАТАНТІВ/ЕКСКОМБАТАНТОК АТО/ООС СПЕЦІАЛІЗОВАНИМИ МЕДИЧНИМИ 
ПОСЛУГАМИ
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Окрім протезування, держава гарантувала учасникам АТО першочергове безоплатне 
зубопротезування. Під безоплатним зубопротезуванням мається на увазі виготовлення 
і встановлення «штамповано-паяних незнімних протезів, знімних пластинчатих протезів, 
суцільнолитих та пластмасових конструкцій протезів за медичними показаннями». 

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

Проте ці програми не забезпечують потребу екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС 
у зубопротезуванні в повному обсязі, оскільки в місцевих бюджетах не вистачає коштів. 
Так утворюється велика черга і потреба у коштах для забезпечення всіх охочих отримати 
безоплатне зубопротезування зростає.

Про відносну недоступність безоплатного зубопротезування свідчать і дані кількісного 
опитування (рис. 3.11).  

Рис. 3.11. Користування екскомбатантами/екскомбатантками 
АТО/ООС пільгою щодо отримання послуги безоплатного зубопро-
тезування і наявність бар’єрів, осіб

Але окрім фінансових проблем існують також інші перешкоди щодо отримання безоплат-
ного зубопротезування екскомбатантами/екскомбатантками АТО/ООС, а саме:

 o використання матеріалів низької якості для виготовлення зубних протезів;

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

«В	мене	була	ситуація,	коли	молодий	екскомбатант	АТО/ООС	27	
років,	потребував	зубопротезування.	Йому	говорять:	«У	нас	недофі-
насування,	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?»	

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

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



39

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

 + Забезпечення безоплатними медичними препаратами та засобами

Попри те, що держава гарантує екскомбатантам/екскомбатанткам АТО/ООС 
безоплатне отримання лікарських засобів, на практиці ця норма має декла-
ративний характер. На сьогодні обсяг коштів, які виділяються з місцевих 
бюджетів, не покриває повною мірою потреби екскомбатантів/екском-
батанток АТО/ООС у забезпеченні безоплатними лікарськими засобами. 
Особливо гостро ця проблема стоїть для тяжкохворих, онкохворих екском-
батантів/екскомбатанток АТО/ООС, які потребують тривалого і дорогого 
лікування. Крім того, перелік ліків, що надаються безоплатно, не відповідає 
потребам екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС. Брак інформації та 
відсутність взаємодії органів місцевого самоврядування, лікарів, представ-
ників аптечного бізнесу, НУО та екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС 
призводить до неналежного забезпечення екскомбатантів/екскомбатанток 
АТО/ООС безоплатними ліками та лікарськими засобами.  

Відповідно до закону, учасники бойових дій мають право на безоплатне одержання ліків, 
лікарських засобів, імунобіологічних препаратів і виробів медичного призначення за ре-
цептами лікарів. 

Треба зазначити, що відпуск ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів і 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. 

Переважна більшість лікарів зазначили, що в медичних закладах, у яких вони працюють, 
більшість препаратів надаються екскомбатантам/екскомбатанткам АТО/ООС безоплат-
но (рис. 3.12). 

Всі препарати, які входять в національний перелік, екскомбатанти/екскомбатантки АТО/
ООС можуть отримати або безоплатно або зі знижкою. Про це їх інформує сімейний лікар. 
Але на практиці екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС рідко користуються цією піль-
гою: 74% опитаних екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС зазначили, що вони не мають 
такого досвіду. Серед респондентів, які мали досвід отримання безоплатних лікарських 
засобів, більшість стикалися з проблемами (рис. 3.13).

 

ДОСТУПНІСТЬ І ЗАДОВОЛЕНІСТЬ ЕКСКОМБАТАНТІВ/ЕКСКОМБАТАНТОК АТО/ООС СПЕЦІАЛІЗОВАНИМИ МЕДИЧНИМИ 
ПОСЛУГАМИ
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Рис. 3.12. Розподіл відповідей опитаних лікарів на запитання: «Чи 
надаються у вашому медзакладі безоплатні медичні препарати та 
лікарські засоби екскомбатантам/екскомбатанткам АТО/ООС?, осіб

За результатами якісного опитування екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС виявило-
ся, що більшість 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 суспільстві (мають роботу, сім’ю тощо).

Найбільш актуальною дана послуга є для тих екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС, 
які мають інвалідність, тяжкі захворювання, пожиттєво приймають ліки та/або проходять 
довготривале лікування. І на 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;

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

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

Рис. 3.13. Користування екскомбатантами/екскомбатантками 
АТО/ООС пільгою щодо отримання безоплатних медичних препа-
ратів та засобів і наявність бар’єрів
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 o перелік ліків, які видаються безоплатно, не відповідає потребам екскомбатантів/екс-
комбатанток АТО/ООС;

 o брак інформації щодо прав екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС на пільгове за-
безпечення медикаментами.

«Я	вперше	чую	про	таке.	Я	не	так	давно	оперував	чоловіка-учасника	
АТО.	Родичі	купували	90%	ліків	самі.	Бо	там	потрібні	були	такі	пре-
парати,	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)

 + Безоплатне санаторно-курортне лікування

Попри те, що держава і місцева влада докладають зусиль, аби забез-
печити екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС санаторно-курортним 
лікуванням, на практиці ця послуга є недоступною для значної кількості 
екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС. Брак коштів та їх несвоєчасне 
виділення з бюджету призводить до утворення черг, обмежуючи можли-
вості вибору екскомбатантами/екскомбатантками АТО/ООС санаторно-ку-
рортного 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 санатор-
но-курортного лікування, підпорядкованих Міністерству оборони України, 
не доступні екскомбатантам/екскомбатанткам АТО/ООС з інвалідністю, 
які пересуваються на візках (відсутні пандуси, ліфти, номери облаштовані 
без урахувань потреб людей з інвалідністю тощо). 

Екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС мають право на санаторно-курортне лікування. 
Зокрема безоплатним 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.

ДОСТУПНІСТЬ І ЗАДОВОЛЕНІСТЬ ЕКСКОМБАТАНТІВ/ЕКСКОМБАТАНТОК АТО/ООС СПЕЦІАЛІЗОВАНИМИ МЕДИЧНИМИ 
ПОСЛУГАМИ
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Екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС забезпечуються послугами санаторно-курорт-
ного лікування у санаторіях, що належать до сфери управління Мінсоцполітики. Крім того, 
екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС, які отримують пенсію, 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.  

Забезпечення послугою санаторно-курортного лікування здійснюється за бюджетні кошти, 
розпорядником яких є Мінветеранів. 

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 (рис. 3.14).

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

Думки експертів та екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС стосовно доступності даної 
послуги виявилися неоднозначними. З одного боку — нібито кошти виділяються і путівки 
закуповуються. З іншого — існують певні бар’єри й обмеження, через які екскомбатанти/
екскомбатантки АТО/ООС не можуть скористатися своїм правом на безоплатне санатор-
но-курортне лікування:

 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;

 o відсутність можливості самостійного вибору санаторно-курортного закладу і бажаної 
дати відпочинку3;

3	 Відповідно	 до	 постанови	 КМУ	№200,	 учасник	 АТО/ООС	 сам	 обирає	 санаторно-курортний	 заклад	 відповідного	 профілю	
лікування,	але	на	практиці	екскомбатанти/екскомбатантки	змушені	погоджуватися	або	не	погоджуватися	на	той	санаторний	
заклад	і	на	ту	пору	року	або	дату,	яку	йому	пропонують	органи	соцзахисту

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 інформації про те, де і в який спосіб можна отримати безоплатно санаторно-ку-
рортне лікування;

 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;

 o послуги, які надають у санаторно-лікувальному закладі, не завжди відповідають потре-
бам екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС. За послуги, які не входять до переліку 
безоплатних, треба доплачувати;

 o грошова компенсація замість путівки на санаторно-курортне лікування виплачується 
не в повному обсязі.

«Я	інвалід	другої	групи,	мені	належить	щорічно	санаторно-курортне	
лікування.	Але	мені	в	ньому	відмовлено	через	те,	що	я	епілептик	і	мені	
потрібен	супровід.	А	в	нас	супровід	призначається	лише	за	першої	групи	
інвалідності,	а	в	мене	друга.	Це	питання	дуже	актуальне.	Хоча	докумен-
ти	на	лікування	я	щороку	здаю	до	військкомату	(форма	70).	Мені	тоді	
належить	компенсація	—	один	раз	на	два	роки	(відразу	за	два	роки).	
У результаті	я	за	2	роки	(!)	одержав	520	грн.	А	путівка	на	психологічну	
реабілітацію	до	недорогого	санаторію	від	соцзабезу	коштує	11–13	тисяч	
гривень.	І	мені	військкомат	дав	за	два	роки	520 грн.	Це	не	абсурд?»	
(екскомбатант АТО/ООС, 2 група інвалідності, Харківська область)

 o складна процедура оформлення документів, зокрема медичного висновку для сана-
торно-курортної карти.

 + Обізнаність екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС про свої права 
як пацієнтів

Екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС мають високий рівень обізнано-
сті щодо своїх прав на безоплатні медичні послуги, гарантовані державою. 
Проте не всі з них користуються цими правами. Це відбувається з різних 
причин, найбільш поширеними серед яких є: відсутність потреби; брак ко-
штів, через що пільгові медичні послуги для екскомбатантів/екскомбатан-
ток АТО/ООС надаються не в повному обсязі; черги на отримання послуг; 
низька якість послуг. Крім того, все ще актуальною залишається проблема 
щодо інформування пільгових категорій населення (у т.ч. екскомбатантів/
екскомбатанток АТО/ООС) про їхні права у медичній сфері. 

За даними опитування, екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС доволі добре обізнані про 
свої права у медичній сфері, гарантовані державою, при цьому спостерігається значний 
розрив між частками респондентів, які поінформовані про відповідну пільгу, та реально 
користувалися нею (рис. 3.15).  

ДОСТУПНІСТЬ І ЗАДОВОЛЕНІСТЬ ЕКСКОМБАТАНТІВ/ЕКСКОМБАТАНТОК АТО/ООС СПЕЦІАЛІЗОВАНИМИ МЕДИЧНИМИ 
ПОСЛУГАМИ
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Причини того, що не всі екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС 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);

 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, 2 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 АТО/ООС, виконуються не в повному обсязі або послуги є неякісними.

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

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)
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РІВЕНЬ	ДОВІРИ	ЕКСКОМБАТАНТІВ/
ЕКСКОМБАТАНТОК	АТО/ООС	ДО	СТЕЙКХОЛДЕРІВ

У розв’язанні питань, пов’язаних із відновленням здоров’я, лікуванням або 
реабілітацією, чимало екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС розрахо-
вують виключно на себе або своє найближче оточення. Водночас зверта-
лися по допомогу в отриманні медичних послуг, проходженні реабілітації 
принаймні до одного зі стейкхолдерів — представників ветеранських НУО, 
органів місцевої або державної влади — майже 40% опитаних екскомба-
тантів/екскомбатанток АТО/ООС в т.ч. кожен другий респондент, який мав 
проблеми зі здоров’ям, зокрема інвалідність. Необхідність шукати допо-
моги у відповідних стейкхолдерів свідчить про проблеми із доступністю 
необхідних медичних послуг для екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС, 
неможливість реалізувати 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 
екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС залишаються незадоволені 
обсягами такої допомоги, необхідністю докладати для її отримання сут-
тєвих зусиль, проходити тривалі бюрократичні процедури тощо. Все це, а 
також брак інформації про діяльність стейкхолдерів, спрямованої на захист 
прав екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС, у т.ч. у сфері здоров’я, 
зменшення можливостей для діагностики, лікування, реабілітації у зв’язку 
із заходами, спрямованими на протидію COVID-19, сприяє поширенню упе-
редженого ставлення екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС до різних 
стейкхолдерів, розчаруванню і відсутності бажання взаємодіяти з ними.

Одним із завдань дослідження стала оцінка рівня довіри екскомбатантів/екскомбатан-
ток АТО/ООС до стейкхолдерів національного та регіонального рівнів з питань здоров’я. 
Як свідчать отримані дані, більшість екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС (63%) після 
повернення із зони АТО/ООС не звертались за сприянням щодо отримання медичних і/
або реабілітаційних 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 АТО/ООС, які шукають допомоги в органах влади або не-
урядових організаціях щодо сприяння у лікуванні, протезуванні або реабілітації, зазвичай 
обмежуються місцевим рівнем: кожен четвертий респондент звертався до органів місцевої 
влади (25%) або громадських, ветеранських організацій, ветеранських хабів (26%). Здебіль-
шого місцевими є правозахисники, юристи, до яких звертались 12% респондентів.
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Таблиця 4.1. 

Чи зверталися ви по допомогу у розв’язанні питань зі здоров’ям (напр., лікування, протезу-
вання, реабілітація тощо) до організацій або установ після повернення з зони проведення 
АТО/ООС? 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

Про досвід звернення до державних органів влади повідомило суттєво менше респонден-
тів. Жоден респондент не має досвіду звернення до Уповноваженого Президента України 
з питань забезпечення прав захисників України.

Зазвичай екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС, які шукають допомогу, звертаються 
до кількох стейкхолдерів. Наприклад, серед респондентів, які контактували із неурядовими 
організаціями, 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 АТО/ООС, які звертались по допомогу 
до різних стейкхолдерів, отримали її (табл. 4.1). Найбільш результативною, виходячи із со-
ціологічних даних, є взаємодія екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС із громадськими, 
волонтерськими організаціями, ветеранськими хабами. 

Виходячи з глибинних інтерв’ю з екскомбатантами/екскомбатантками АТО/ООС та пред-
ставниками НУО, здебільшого у таких зверненнях ідеться про грошову допомогу на лікуван-
ня 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.

Суттєво менше опитаних шукали сприяння у розв’язанні питань здоров’я в інших стейкхол-
дерів. Але більшість таких екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС мають позитивний 
досвід 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 АТО/ООС  стосовно звернення 
по допомогу до різних стейкхолдерів, були поодинокими та стосувались:

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

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

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

При чому останній пункт, виходячи із результатів кількісного та якісного опитувань, непо-
коїть більшість екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС. На жаль, із перешкодами в от-
риманні як пільгового медичного обслуговування, так і інших соціальних гарантій, зокрема 
земельних ділянок, стикаються чимало екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС. 

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

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

• участь у формуванні місцевої політики з забезпечення прав і гарантій екскомбатантів/
екскомбатанток АТО/ООС щодо медичних послуг і реабілітації (у вигляді розробки про-
позицій щодо проєктів місцевих програм з питань соціального розвитку);

• робота представників ветеранських НУО як радників керівників ОМС і в складі громад-
ських рад при органах місцевого самоврядування;

• адвокаційні заходи з розв’язання складних питань діагностики та лікування окремих 
екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС, які потребують дорогого лікування, у т.ч. 
оперативних втручань тощо. 

Кілька респондентів відзначали відкритість співробітників Мінветеранів, готовність обгово-
рювати проблеми екскомбатантів/екскомбатанток АТО/ООС 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.

РІВЕНЬ ДОВІРИ ЕКСКОМБАТАНТІВ/ЕКСКОМБАТАНТОК АТО/ООС ДО СТЕЙКХОЛДЕРІВ
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«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)

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

«Аби	покращити	доступ	екскомбатантів/екскомбатанток	АТО/ООС	
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.)
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