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Дослідження здійснено «Українським центром охорони здоров’я» протягом вересня-жовтня 2021 
року за підтримки Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (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 та Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров’я».

Окрему подяку висловлюємо Канадському інституту досліджень здоров’я військовослужбовців 
і ветеранів, організації “Veterans Affairs Canada” за експертний внесок у розробку рекомендацій.

Дослідницька група та співавтори: Діана Руснак, Тетяна Корженівська, Олена Сініцина, 
Наталія Когутюк, Роман Антюхов, Віталія Трохимець.

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

Для довідки

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

Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейсь-
кий інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Данії, Канади, Нідерландів, 
Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії
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КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
Екскомбатанти та екскомбатантки Антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил 
(далі — АТО/ООС) є активними споживачами медичних послуг: після повернення з військо-
вої служби, вони можуть потребувати необхідного доступу до медичної та психологічної 
реабілітації, а також інших видів допомоги1. Міжнародні дослідження підкреслюють, що ця 
соціальна група має високі ризики виникнення коморбідності (одночасне ураження двох 
органів або систем організму, або наявність у людини більше ніж одного захворювання), по-
яви психічних розладів різних ступенів складності, а також вчинення самогубств. З метою 
забезпечення екскомбатантів/екскомбатанток необхідними для них якісними послугами, 
державі потрібно мати комплексну політику щодо підтримки їхнього здоров’я. Станом на 
осінь 2021 року, за даними Міністерства соціальної політики в Україні налічувалося понад 
481,6 тисячі учасників бойових дій, проте країна досі не мала цілісної політики та бачення 
щодо забезпечення їхніх потреб у медичній та психологічній реабілітації. Зараз допомога 
цій цільовій групі надається здебільшого у вигляді пільг та окремих послуг. Більше того, 
відсутні релевантні узагальнені дані про стан здоров’я екскомбатантів і екскомбатанток 
АТО/ООС, структуру споживання ними відповідних послуг і бар’єри при їх отриманні. Не-
врахування потреб у медичному забезпеченні при формуванні політик створює значні 
перешкоди у процесі реінтеграції колишніх військових у цивільне життя та впливає на 
якість їхнього життя, а також життя їхніх родин. 

Проведене кабінетне дослідження виявило певні прогалини у наданні медичних послуг 
екскомбатантам та екскомбатанткам АТО/ООС в Україні на національному та місцевому 
рівнях:

• Право екскомбатантів і екскомбатанток АТО/ООС на отримання високоякісних 
медичних, лікарських, психологічних та соціальних послуг порушується. А наявні 
програми та пільги не розв’язують основних проблем цієї вразливої групи та потре-
бують перегляду. 

• Відсутність на національному рівні чіткого визначення понять «екскомбатант/
екскомбатантка» та відсутність простого і зрозумілого механізму  й критеріїв ви-
значення обсягу гарантованих послуг. Наявна складна система з великою кількістю 
категорій та підкатегорій може ускладнювати процес як для екскомбатантів і екскомба-
танток, так і для надавачів послуг. Важливо затвердити нове визначення терміну «екс-
комбатант» і «екскомбатантка», а також розробити механізм відповідності вимогам, за 
яким екскомбатанти й екскомбатантки будуть отримувати медичні, соціальні послуги, 
послуги медичної та психологічної реабілітації. Визначення та критерії відповідності 
повинні бути простими та зрозумілими. 

• При плануванні політики не враховуються різні потреби чоловіків та жінок. Важли-
во від початку враховувати потребу у гендерно орієнтованих послугах, специфічному 

1 Roy, Michael, and Jeremy Perkins. “Medical Care of the Returning Veteran.” Somepomed, UpToDate, 5 Aug. 2011, somepomed.org/articulos/
contents/mobipreview.htm?29/16/29953

http://somepomed.org/articulos/contents/mobipreview.htm?29/16/29953
http://somepomed.org/articulos/contents/mobipreview.htm?29/16/29953
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консультуванні, а також забезпечити впровадження безперешкодного, простого та 
рівного доступу до них на всіх етапах служби та після неї.

• Відсутність наявної пріоритезації та сегментації потреб екскомбатантів та екском-
батанток. Важливо вивчити найбільш нагальні та критичні первинні потреби екском-
батантів і екскомбатанток у питаннях здоров’я, і передусім розширювати доступ до 
найнеобхідніших послуг, особливо за умови обмежених ресурсів. Водночас пріорите-
зація повинна бути організована відповідно до первинних потреб людини у медичних 
послугах, а не визначатися кількістю днів служби чи іншими соціальними чинниками, 
що впливають на розмір та кількість гарантованих пільг. 

• Потреба у комплексному підході, який охоплює важливі аспекти фізичного, менталь-
ного здоров’я та соціального добробуту екскомбатантів і екскомбатанток. Йдеть-
ся передусім про врахування високих ризиків коморбідності фізичних і ментальних 
проблем серед екскомбатантів і екскомбатанток. Приклад врахування цього аспекту: 
розробка настанов для медиків з чітким алгоритмом дій та визначеними скринінго-
вими процедурами, які будуть враховувати коморбідність серед екскомбатантів і екс-
комбатанток. Крім цього, медичний супровід повинен бути інтегрований з соціальним, 
адже соціальні аспекти також мають вплив на фізичне та ментальне здоров’я людини.

• Відсутність супроводу екскомбатантів та екскомбатанток під час перехідного пе-
ріоду від військового до цивільного життя та під час адаптації. На етапі підготовки 
до звільнення та у будь-який час після нього важлива інформаційна підтримка екском-
батантів і екскомбатантів. Йдеться про прозорі та доступні комунікації (чіткий путів-
ник з описом послуг, вимог отримання послуг та необхідними контактами), зрозумілі 
маршрути екскомбатанта/екскомбатантки у системі, наявність та вільний доступ до 
контактної точки (центру обслуговування, контактної особи), які можуть допомогти за 
потреби зорієнтуватися у цивільній системі охорони здоров’я.

• На національному рівні відсутній організований та послідовний збір даних про стан 
здоров’я, структуру споживання медичних послуг екскомбатантами та екскомба-
тантками. Зрештою на основі даних варто розробляти та впроваджувати зміни до 
політик, робити обґрунтовані рішення, реагувати на зміни у трендах тощо. Одним із 
рішень для організації збору даних може бути створення в Електронній системі охо-
рони здоров’я можливості зазначати статус екскомбатанта й екскомбатантки при 
отриманні медичних послуг. 

• Відсутність спеціального навчання медичних працівників та інших спеціалістів, 
які працюють з екскомбатантами та екскомбатантками. Навчання необхідне, щоб 
покращити та постійно удосконалювати знання фахівців і розуміння особливостей 
досвіду екскомбатантів і екскомбатанток, а також їхніх потреб і найбільш поширених 
проблем (фізичних і ментальних).

• Відсутність системи психологічної реабілітації екскомбатантів та екскомбатанток.  
Специфічні потреби екскомбатантів та екскомбатанток можливо покрити в межах вже 
наявної загальної системи охорони здоров’я, адаптувавши модель надання послуг та 
механізми їхнього фінансування. Але система психологічної реабілітації на загальному 
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рівні відсутня, тому з метою забезпечення потреби екскомбатантів і екскомбатанток 
в послугах з психологічної реабілітації, її потрібно створити.

• Органи місцевого самоврядування не зацікавлені у створенні та фінансуванні про-
грам, спрямованих на розвиток соціального захисту, психологічних послуг та реабі-
літації екскомбатантів та екскомбатанток. А доступ до вже створених програм гео-
графічно нерівномірний, що впливає на доступність та можливість людини отримати 
необхідну їй послугу вчасно і безоплатно. 

• Відсутність узагальненої інформації про наявні послуги, програми та можливості 
для екскомбатантів і екскомбатанток. Необхідно розробити чіткий маршрут по сис-
темі та створити «єдине вікно», через яке екскомбатанти та екскомбатантки могли б 
отримувати необхідні їм інформаційні послуги. 

• Відсутність скоординованої політики силових відомств та Міністерства у справах 
ветеранів. Неможливо відокремлено розглядати здоров’я екскомбатанта/екском-
батантки та здоров’я військовослужбовця: для вчасного реагування на потенційні 
проблеми, для профілактики їх виникнення та ефективного лікування і реабілітації, 
необхідна залученість не тільки Міністерства у справах ветеранів, а й силових органів 
та інших відповідальних центральних органів виконавчої влади. Тільки скоординова-
на політика матиме вплив на збереження та відновлення здоров’я екскомбатантів та 
екскомбатанток. 

КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
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ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ДОСТУПУ ЕКСКОМБАТАНТІВ 
ТА ЕКСКОМБАТАНТОК ДО ПОСЛУГ МЕДИЧНОГО 
ХАРАКТЕРУ
Питання надання медичної допомоги екскомбатантам та екскомбатанткам АТО/ООС в 
Україні актуалізувалося протягом останніх 7 років. Умови перебування у зоні бойових дій, 
характерні поранення та захворювання впливають на потреби та особливості надання 
медичної допомоги екскомбатантам та екскомбатанткам. 

Правовий статус екскомбатантів та екскомбатанток АТО/ООС в Україні визначає Закон 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»2, прийнятий у 1993 
році. Закон визначає, що ветеранами війни вважаються особи, які брали участь у захисті 
Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав, а саме:

• учасники бойових дій;

• особи з інвалідністю внаслідок війни;

• учасники війни.

В законі представлені різні варіанти статусу ветеранів війни, а також перелік пільг у сфері 
соціального захисту та охорони здоров’я, на які вони мають право. Так, Закон містить по-
над 20 підкатегорій кожної категорії ветеранів війни, а також певні виключення з кожної із 
них. За даними Міністерства соціальної політики України, станом на 1 жовтня 2021 року на 
обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, 
перебувала 873 281 особа. 

Наявна інформація про споживання екскомбатантами/екскомбатантками медичних 
послуг неповна і містить дані лише про третину людей, що їх отримували. Згідно з 
інформаційно -аналітичною довідкою, наданою в Міністерстві у справах ветеранів, станом 
на 01.01.2021 на обліку в закладах охорони здоров’я перебувало 298 918 екскомбатантів 
та екскомбатанток. Решта випадає з загальної системи чи обліку, оскільки наявна елек-
тронна система охорони здоров’я (ЕСОЗ) не має технічної можливості фіксувати факт 
надання медичної послуги саме екскомбатанту та екскомбатантці, а також збирати дані 
про їхню потребу. Не врегульоване це питання і нормативно. Нижче наведена більш де-
тальна інформація про отримані послуги тими екскомбатантами та екскомбатантками, 
які є на обліку в системі.

2 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#Text
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481 685
учасників бойових дій

192 528
учасників війни

115 627
членів сім’ї загиблого (по-
мерлого) екскомбатанта/
екскомбатантки

7 365
особи з інвалідністю  
в наслідок війни І групи

57 191
особи з інвалідністю  
в наслідок війни ІІ групи

41 799
особи з інвалідністю  
в наслідок війни ІІІ групи

734
постраждалих учасників 
Революції Гідності

33
особи, які мають особливі заслуги 
перед Батьківщиною

Джерело: Міністерство соціальної політики України

Розподіл за віком Розподіл за статтю

18-39
років

40-64
років

65+
років

23%
204 051 особи

35%
303 180 особи

42%
363 374 особи

67%
586 365  
чоловіків

33%
286 916  

жінок

Джерело: Міністерство соціальної політики України

Категоризація за статусною приналежністю екскомбатанта

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ДОСТУПУ ЕКСКОМБАТАНТІВ ТА ЕКСКОМБАТАНТОК ДО ПОСЛУГ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ
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Стан захворюваності серед екскомбатантів та екскомбатанток, 2020

143 995 
екскомбатантів та екскомбатанток 
зверталися за медичною допомо-
гою протягом 2020 року

(це 50% від загальної кількості осіб 
на обліку)

30 286
потребували госпіталізації

14 днів 
— середній термін перебування 
на ліжку в закладі охорони  
здоров’я

41,5% 
ветеранів підписали декларацію з ліка-
рями первинної ланки для отримання 
медичної допомоги

31% 
знаходяться на медичному  
спостереженні

Захворювання:

• серцево-судинні

• неврологічні

• психічні

• онкологія

Джерело: Міністерство у справах ветеранів

Структура захворюваності серед екскомбатантів та екскомбатанток, що знаходяться 
на обліку

Джерело: Міністерство у справах ветеранів

Серцево-судинні 
захворювання 42%

Хвороби нервової 
системи 14%

Хвороби кістково- 
мязової системи 12%

Хвороби систем 
травлення 8%

ЛОР-захворювання 7%

Розлади психіки і 
поведінки 6%

Інші 11%

% поширених захворювань серед ветеранів, що перебувають на медичному обліку
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Серед основних причин смерті екскомбатантів та екскомбатанток Міністерство у справах 
ветеранів зазначає серцево-судинні захворювання, травми та отруєння (проте в довідці 
не зазначено, що саме спричиняє отруєння). Це відрізняється від основних причин смерт-
ності за 2019 рік серед цивільного населення в Україні: серцево-судинні захворювання, 
новоутворення та хвороби органів травлення (за даними Global Burden of Disease).

Щодо споживання послуг з психологічної реабілітації, то за даними Міністерства у справах 
ветеранів, такі послуги коштом бюджетної програми отримали 4 395 осіб або 0,5% від 
загальної кількості екскомбатантів і ексомбатанток АТО/ООС в країні. З них 828 — особи з 
інвалідністю внаслідок АТО/ООС. Послугами з санаторно-курортного лікування протягом 
2021 року державою забезпечено 5 416 людей, 308 з них мають інвалідність. Ці послуги 
надавались у 85 санаторно-курортних закладах.

Медична допомога екскомбатантам та екскомбатанткам АТО/ООС надається зокрема в 
госпіталях ветеранів війни та в інших державних та комунальних закладах охорони здо-
ров’я. За Програмою медичних гарантій, послуги надаються у тих закладах, які уклали 
договір із Національною службою здоров’я України (далі — НСЗУ).

До складу госпіталів ветеранів війни входять хірургічні, терапевтичні, неврологічні, пси-
хіатричні, реабілітаційні та інші відділення, де загалом розгорнуто близько 5 тисяч ліжок 
для лікування екскомбатантів та екскомбатанток АТО/ООС. Станом на 30.09.2021 р. за 
відкритими аналітичними панелями НСЗУ, 25 госпіталів ветеранів війни мають зі службою 
договір на надання медичних послуг на загальну суму 498,2 млн грн. Ще два госпіталі 
(ДЗ «Госпіталь ветеранів війни «Лісова Поляна»» Міністерства охорони здоровʼя України та 
Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни) фінансуються коштом 
МОЗ України.

Загалом наявних статистичних даних недостатньо для проведення комплексного аналізу 
стану здоров’я екскомбатантів та екскомбатанток АТО/ООС та прийняття ефективних по-
літичних рішень. Зокрема Електронна система охорони здоров’я (ЕСОЗ) не містить даних 
про структуру захворюваності саме екскомбатантів та екскомбатанток АТО/ООС: наявний 
функціонал системи не передбачає такої можливості, також внесення таких даних не є 
обов’язковим.

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ДОСТУПУ ЕКСКОМБАТАНТІВ ТА ЕКСКОМБАТАНТОК ДО ПОСЛУГ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ
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Надання медичних послуг екскомбатантам і екскомбатанткам АТО/ООС в Україні

ОГЛЯД УКРАЇНСЬКИХ ТА МІЖНАРОДНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ ПРО ЗДОРОВ’Я 
ЕКСКОМБАТАНТІВ ТА ЕКСКОМБАТАНТОК 
АТО/ООС
Наявних релевантних даних про структуру захворюваності екскомбатантів і екскомба-
танток АТО/ООС, а також споживання ними медичних послуг в Україні недостатньо для 
оцінки потреби та прийняття урядом відповідних управлінських рішень. Тому дослідники 
сконцентрували свою увагу на відповідних українських та міжнародних дослідженнях про 
здоров’я та поширеність різних станів і хвороб серед екскомбатантів та екскомбатанток. 

Короткий огляд попередніх українських досліджень щодо медичних потреб екском-
батантів та екскомбатанток АТО/ООС із різною методологією виявив, що українські 
дослідники загалом концентрують свою увагу на аспектах надання екскомбатантам та 
екскомбатанткам АТО/ООС психологічної підтримки та впливу ментального здоров’я на 
їхню реінтеграцію у цивільне життя. Наявні дані свідчать про низький попит на психоло-
гічні послуги. 

7 із 10 екскомбатантів та екскомбатанток отримали ушкодження чи захворювання під 
час АТО/ООС3:

3 https://www.irex.org/insight/how-policymakers-can-support-veteran-community-ukraine-results-veteran-reintegration-survey

Результати дослідницького проєкту* з оцінки потреб екскомбатантів та екскомбатанток 
«Реінтеграція ветеранів»

7 із 10 
екскомбатантів та екскомбатанток отримали ушкодження  
чи захворювання під час війни

71% 
отримали тілесні ушкодження чи 
захворювання під час служби, які 
зараз також впливають на їхнє 
життя

57% 
отримали черепно-мозкову 
травму, або контузію

81% 
із тих, хто отримав 
ушкодження, вважають, 
що отримані травми 
впливають на їхнє фізичне 
здоров’я

38% 
кваліфікують себе, як осо-
ба з інвалідністю 

https://www.irex.org/insight/how-policymakers-can-support-veteran-community-ukraine-results-veteran-reintegration-survey
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Джерело: How policymakers can support the veteran community in Ukraine: Results from a veteran reintegration 
survey, 2021

При цьому екскомбатанти та екскомбатантки оцінюють своє психологічне та психічне 
здоров’я гірше, ніж цивільні особи. В дослідженні від Міжнародної організації з міграції 
та Міністерства у справах ветеранів, 74% екскомбатантів та екскомбатанток АТО/ООС за-
значили, що участь у збройному конфлікті назавжди змінила їхнє життя, а більшість із них 
зазначила важливість та обов’язковість проходження психологічної допомоги (бажано у 
вигляді приватних консультацій та з професійно підготовленим психологом)4. Цивільним 
психологам, на думку екскомбатантів і екскомбатанток АТО/ООС, бракує відповідного 
досвіду для консультування.

 

Джерело: How policymakers can support the veteran community in Ukraine: Results from a veteran reintegration 
survey, 20215

4	 Звіт	«Життя	після	конфлікту:	опитування	щодо	соціально-демографічних	та	соціально-економічних	характеристик	ветеранів	
конфлікту	на	сході	України	та	їхніх	сімей»	https://iom.org.ua/sites/default/files/veterans_reintegration_survey_2020_ukr.pdf

5 https://www.irex.org/insight/how-policymakers-can-support-veteran-community-ukraine-results-veteran-reintegration-survey

76% 
брали участь у прямому вогневому 
зіткненні із супротивником

35% 
були незадоволені якістю наданих медичних послуг

**кількість респондентів 1 905

*від Програми реінтеграції екскомбатантів 
та екскомбатанток, що впроваджує IREX

72% 
опитаних зверталися по медичну допо-
могу після закінчення служби

Екскомбатанти та  
екскомбатантки оцінюють своє 
психологічне та психічне здоров’я 
гірше, ніж цивільні люди

лише 

34% 
екскомбатантів та 
екскомбатанток вважають, що їм 
потрібна психологічна допомога

ОГЛЯД УКРАЇНСЬКИХ ТА МІЖНАРОДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРО ЗДОРОВ’Я ЕКСКОМБАТАНТІВ 
ТА ЕКСКОМБАТАНТОК АТО/ООС

https://iom.org.ua/sites/default/files/veterans_reintegration_survey_2020_ukr.pdf
https://www.irex.org/insight/how-policymakers-can-support-veteran-community-ukraine-results-veteran-reintegration-survey
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Надання медичних послуг екскомбатантам і екскомбатанткам АТО/ООС в Україні

Держава забезпечує екскомбатантам та екскомбатанткам безоплатне проходження пси-
хологічної реабілітації, включно з компенсацією проїзду (ПКМУ від 12 липня 2017 року 
№ 497), але кількість екскомбатантів та екскомбатанток, які скористалися цією програмою 
принаймні один раз є низькою (26%). Тих, хто продовжив користуватись програмою ще 
менше — 19%. Згідно з дослідженням від Kantar та Юридичної сотні «Дослідження потреб 
ветеранів» у 2019 році6, лише 14% серед усіх екскомбатантів та екскомбатанток АТО/ООС 
із вибірки звернулись за допомогою з метою психологічної реабілітації, 78% з них залиши-
лись задоволені досвідом роботи з психологом. 

Причиною низького попиту може бути низька якість послуг, упереджене ставлення до 
психологічної допомоги як до прояву слабкості, географічна чи економічна недоступність 
або низька поінформованість екскомбатантів і екскомбатанток АТО/ООС про наявні по-
слуги. 50% респондентів дослідження Kantar зазначили, що нічого не чули про можливість 
проходження психологічної реабілітації. У дослідженні «Реабілітація жертв конфлікту» 
2018 року7 зазначається, що найчастіше пацієнти-екскомбатанти/екскомбатантки отри-
мують направлення на реабілітацію зі стаціонару або ж через волонтерські організації.

Дослідження чинної системи психологічного та медичного обстеження в Україні8 виявля-
ють такі тенденції: 

1. Частина екскомбатантів та екскомбатанток АТО/ООС не хоче сприймати інформацію 
щодо можливої наявності в них психічних розладів. 

2. Психічні розлади екскомбатантів та екскомбатанток АТО/ООС посилюються через 
стигматизацію суспільством психічного здоров’я екскомбатантів та екскомбатанток.

3. Супутні кардіо- та онкозахворювання погіршують наявні психічні розлади екскомба-
тантів та екскомбатанток АТО/ООС. 

4. В період пандемії Covid-19 терміново потрапити до фахівця психолога чи психіатра на 
прийом стало складніше. В разі критичного стану психічного здоров’я екскомбатанта 
та екскомбатантки АТО/ООС це стає нагальною проблемою.

5. Не налагоджене перенаправлення на подальше лікування тих екскомбатантів та екс-
комбатанток АТО/ООС, які потребують додаткової роботи з психологами, які можуть 
здійснювати кризові інтервенції та надавати підтримку. 

Попри те, що за 7 років сформувався штат фахових психологів із практичним досвідом 
надання допомоги екскомбатантам та екскомбатанткам АТО/ООС, маршрут надання допо-
моги екскомбатантам та екскомбатанткам залишається важкодоступним та обмеженим 
через брак ресурсу, коштів, комунікації (екскомбатанти та екскомбатантки у малих містах 
та селах фактично не інформовані про можливість отримання психологічної допомоги). 
Дослідження «Ефективність мобільних бригад соціально-психологічної допомоги учасни-

6	 Звіт	«Дослідження	потреб	ветеранів	України»	https://legal100.org.ua/wp-content/uploads/2019/09/Zvit_Kantar-dlya-YUrSotni.pdf

7	 Звіт	«Реабілітація	жертв	конфлікту»	https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2018/12/Reabilitatsiya-zhertv-vijny.pdf

8	 «Кабінетне	 дослідження	 існуючої	 системи	 психологічного	 та	 медичного	 обстеження	 в	 Україні»,	 надано	Міністерством	 у	
справах	ветеранів

https://legal100.org.ua/wp-content/uploads/2019/09/Zvit_Kantar-dlya-YUrSotni.pdf
https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2018/12/Reabilitatsiya-zhertv-vijny.pdf
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кам бойових дій»9 показало, що 57% екскомбатантів та екскомбатанток АТО/ООС очікують 
на отримання кваліфікованої психологічної підтримки (в т.ч., 31% висловлює потребу в 
психологічній підтримці разом з партнеркою/ом).

Джерело:  Звіт в рамках дослідження «Ефективність мобільних бригад соціально-психологічної допомоги 
учасникам бойових дій та членам їх родин на території Миколаївської та Київської областей»10

Але в дослідженні було зазначено, що у більшості поселень, де працювали мобільні бри-
гади, відсутня інфраструктура надавачів якісних стандартизованих психологічних послуг, 
що унеможливлює процес ефективної психологічної реабілітації в регіоні проживання, 
особливо у частині перенаправлення до відповідних фахівців на подальшу терапію. Тільки 
невеликий відсоток випадків звернення щодо тривалої психологічної допомоги (в основно-
му в обласних центрах), може бути опрацьований та відповідає міжнародним стандартам 
якості послуг психологічної реабілітації.

Міжнародні дослідження приділяють більше уваги фі-
зичному та ментальному здоров’ю екскомбатантів та 
екскомбатанток АТО/ООС. Травми та больові синдроми, 
інфекційні хвороби, ментальні та поведінкові розлади — це 
лише кілька наслідків, з якими можуть стикатися екском-
батанти та екскомбатантки АТО/ООС після повернення зі служби. Часто їхні медичні та 
соціальні потреби відрізняються від потреб цивільного населення. 

9	 Звіт	 в	 рамках	 дослідження	 «Ефективність	 мобільних	 бригад	 соціально-психологічної	 допомоги	 учасникам	 бойових	 дій	 та	
членам	їх	родин	на	території	Миколаївської	та	Київської	областей,	https://ukraine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/mt_jfo_
report_final_compressed_1.pdf

10  https://ukraine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/mt_jfo_report_final_compressed_1.pdf

Учасники бойових дій найчастіше потребують психологічної допомоги через:

54% 
конфлікт у родині

24% 
психосоматичні прояви 
стресу12% 

неконтрольовані 
приступи агресії

6% 
думки про суїцудальну поведінку/
самоушкодження

4% 
проблеми з надмірним 
вживанням психоактивних 
речовин

Міжнародні дослідження 
приділяють більше уваги 
фізичному та ментальному 
здоров’ю екскомбатантів та 
екскомбатанток АТО/ООС.

ОГЛЯД УКРАЇНСЬКИХ ТА МІЖНАРОДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРО ЗДОРОВ’Я ЕКСКОМБАТАНТІВ 
ТА ЕКСКОМБАТАНТОК АТО/ООС

https://ukraine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/mt_jfo_report_final_compressed_1.pdf
https://ukraine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/mt_jfo_report_final_compressed_1.pdf
https://ukraine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/mt_jfo_report_final_compressed_1.pdf
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Короткий огляд наукових досліджень, в яких вивчали здоров’я та поширеність різних ста-
нів та хвороб серед екскомбатантів та екскомбатанток АТО/ООС, а також їхню потребу у 
соціальних та медичних послугах, дозволяє зробити такі висновки: 

1. Екскомбатанти та екскомбатантки мають вищі ризики появи проблем зі здоров’ям, 
а також вищу поширеність хвороб та психологічних проблем у порівнянні із загаль-
ною популяцією. Часто екскомбатанти та екскомбатантки АТО/ООС потребують більш 
уважної до їхніх потреб системи організації медичних послуг, а також залучення фа-
хівців з відповідною спеціалізацією

2. Здоров’я та добробут екскомбатантів та екскомбатанток варто розглядати комплек-
сно. Низка соціальних чинників мають доведений зв’язок з підвищеними ризиками та 
появою деяких хвороб серед екскомбатантів та екскомбатанток АТО/ООС. Наприклад, 
екскомбатанти та екскомбатантки безхатченки мають вищі ризики інфікування ВІЛ та 
гепатитами В і С, ніж ті, які мають домівки. 

3. Серед екскомбатантів і екскомбатанток проблеми зі слухом є однією з основних 
причин інвалідності, пов’язаної зі службою. Тому існує значна потреба впроваджен-
ня адекватного скринінгу цих проблем, а також програм профілактики, діагностики, 
лікування та забезпечення необхідними приладами та аксесуарами для тих, хто має 
порушення слуху, пов’язані зі службою. 

4. Ризики виникнення коморбідності серед екскомбатантів та екскомбатанток вищі у 
порівнянні із загальною популяцією. Це важливо враховувати в організації надання 
медичної та соціальної допомоги цій групі населення. Особливу увагу варто звертати 
на депресію, ПТСР, черепно-мозкову травму (особливо множинного характеру), а також 
зловживання алкоголем та наркотичними речовинами. Вони пов’язані з найбільшою 
кількістю коморбідностей. 

5. Потреба у медичній допомозі серед екскомбатантів та екскомбатанток може за-
лежати від їхнього бойового досвіду, а також часу та місця проходження служби. 
Екскомбатанти та екскомбатантки АТО/ООС з досвідом участі у бойових діях  можуть 
потребувати особливого підходу в організації медичної допомоги. 

6. Екскомбатанти та екскомбатантки мають високі ризики появи психологічних про-
блем, також серед цієї групи більш розповсюджені випадки самогубств. Це вказує 
на потребу включення ментального скринінгу як обов’язкової складової до програми 
надання медичної допомоги екскомбатантам та екскомбатанткам АТО/ООС, а також 
вільний доступ до психологів.

7. ПТСР є однією з найбільш поширених причин звернень екскомбатантів та екском-
батанток до психолога. Важливо впровадити інструменти швидкого виявлення та 
розпізнавання розладу та роботу розгалуженої системи надання допомоги у разі його 
діагностування.  При цьому ПТСР може початися через кілька років після звільнення, 
тому важливим буде проведення скринінгу на ПТСР з певною регулярністю, особливо 
серед екскомбатантів і екскомбатанток АТО/ООС із груп ризику (наприклад, тих, що 
мають бойовий досвід, інвалідність чи черепно-мозкову травму). 
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8. Зростає кількість екскомбатанток АТО/ООС, а отже й потреба у впровадженні 
гендерно орієнтованого підходу у наданні послуг для жінок. Дослідницька база по 
здоров’ю екскомбатанток значно слабша, ніж база екскомбатантів-чоловіків. 

9. Екскомбатанти та екскомбатантки схильні відкладати звернення за медичною 
допомогою, особливо, коли проблема стосується ментального здоров’я. Механізм 
обов’язкового огляду / скринінгу на найбільш поширені проблеми зі здоров’ям серед 
екскомбатантів і екскомбатанток АТО/ООС, допомагає вчасно виявляти ці проблеми 
та надавати допомогу. Раннє виявлення дуже важливе під час переходу екскомбатан-
та чи екскомбатантки АТО/ООС до цивільного життя. Такі інструменти скринінгу для 
лікарів загальної практики, наприклад, є в Австралії: один проводиться разово після 
звільнення, інший — щорічний протягом п’яти років.

ОГЛЯД УКРАЇНСЬКИХ ТА МІЖНАРОДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРО ЗДОРОВ’Я ЕКСКОМБАТАНТІВ 
ТА ЕКСКОМБАТАНТОК АТО/ООС
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АНАЛІЗ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
СТОСОВНО ПІДТРИМКИ ЗДОРОВ’Я 
ЕКСКОМБАТАНТІВ ТА ЕКСКОМБАТАНТОК АТО/ООС
В Україні екскомбатанти та екскомбатантки АТО/ООС отримують медичну допомогу в 
загальній системі охорони здоров’я, на рівні з усіма громадянами. Паралельні відомчі 
системи силових структур обслуговують лише тих екскомбатантів та екскомбатанток, що 
безпосередньо належать до цих органів. Система психологічної реабілітації та довготри-
валого догляду в країні відсутня.

Окрема підтримка екскомбатантів і екскомбатанток АТО/ООС у сфері охорони здоров’я 
надається у вигляді пільг та послуг — їх забезпечують 22 центральні органи виконавчої 
влади, керуючись 156-ма різними нормативно-правовими актами11. Так, держава гарантує 
екскомбатантам і екскомбатанткам АТО/ООС: 

• першочергове обслуговування в аптеках, амбулаторно-поліклінічних та лікувально-про-
філактичних закладах, позачергову госпіталізацію;

• безоплатні ліки та медичні вироби за рецептами лікарів;

• першочергове безоплатне зубопротезування;

• санаторно-курортне лікування;

• щорічне медобстеження і диспансеризацію.

Загалом  додаткові послуги не забезпечуються у повному обсязі ані фінансово, ані орга-
нізаційно12. Більше того, екскомбатанти й екскомбатантки АТО/ООС не завжди проінфор-
мовані про можливість скористатися певними пільгами, послугами чи програмами, які 
гарантовані державою. За даними дослідження Світового банку13, у 2017 році 85% опитаних 
респондентів наголосили, що хотіли б отримувати більше інформації про наявні пільги та 
послуги. Екскомбатанти та екскомбатантки АТО/ООС з інвалідністю найчастіше отримують 
потрібну інформацію від громадських організацій. Деякі респонденти підкреслюють, що 
не у всіх є можливість користуватись інтернетом та соціальними мережами, окрім того, 
про наявні пільги та послуги не завжди поінформовані також працівники відповідних дер-
жавних служб14. За декілька років ситуація суттєво не змінилась: за даними дослідження 

11	 Біла	книга	«Аналіз	системи	державної	підтримки	ветеранів	та	їхніх	сімей	в	Україні»,	Юридична	сотня,	2019,	https://legal100.
org.ua/wp-content/uploads/2019/06/Bila-Knyga-Legal100.pdf

12	 Біла	книга	«Аналіз	системи	державної	підтримки	ветеранів	та	їхніх	сімей	в	Україні»,	Юридична	сотня,	2019, https://legal100.
org.ua/wp-content/uploads/2019/06/Bila-Knyga-Legal100.pdf

13	 Socio-Economic	Impacts	of	Internal	Displacement	and	Veteran	Return,	World	Bank	Group,	2017,	https://documents1.worldbank.
org/curated/en/571011497962214803/pdf/116489-REVISED-Updated-Report-Socioeconomic-Impacts-Internal-Displacement-
Veteran-Ret.pdf

14	 Socio-Economic	Impacts	of	Internal	Displacement	and	Veteran	Return,	World	Bank	Group,	2017, https://documents1.worldbank.
org/curated/en/571011497962214803/pdf/116489-REVISED-Updated-Report-Socioeconomic-Impacts-Internal-Displacement-
Veteran-Ret.pdf

https://legal100.org.ua/wp-content/uploads/2019/06/Bila-Knyga-Legal100.pdf
https://legal100.org.ua/wp-content/uploads/2019/06/Bila-Knyga-Legal100.pdf
https://legal100.org.ua/wp-content/uploads/2019/06/Bila-Knyga-Legal100.pdf
https://legal100.org.ua/wp-content/uploads/2019/06/Bila-Knyga-Legal100.pdf
https://legal100.org.ua/wp-content/uploads/2019/06/Bila-Knyga-Legal100.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/571011497962214803/pdf/116489-REVISED-Updated-Report-Socioeconomic-Impacts-Internal-Displacement-Veteran-Ret.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/571011497962214803/pdf/116489-REVISED-Updated-Report-Socioeconomic-Impacts-Internal-Displacement-Veteran-Ret.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/571011497962214803/pdf/116489-REVISED-Updated-Report-Socioeconomic-Impacts-Internal-Displacement-Veteran-Ret.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/571011497962214803/pdf/116489-REVISED-Updated-Report-Socioeconomic-Impacts-Internal-Displacement-Veteran-Ret.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/571011497962214803/pdf/116489-REVISED-Updated-Report-Socioeconomic-Impacts-Internal-Displacement-Veteran-Ret.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/571011497962214803/pdf/116489-REVISED-Updated-Report-Socioeconomic-Impacts-Internal-Displacement-Veteran-Ret.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/571011497962214803/pdf/116489-REVISED-Updated-Report-Socioeconomic-Impacts-Internal-Displacement-Veteran-Ret.pdf
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«Української фундації громадського здоров`я», у 2020 році 68% опитаних екскомбатантів 
і екскомбатанток АТО/ООС отримували інформацію про державні послуги та пільги від 
своїх побратимів15 

Медичне забезпечення екскомбатантів та екскомбатанток  
АТО/ООС в умовах реформи системи охорони здоров’я в Україні

Під час військової служби за медичне забезпечення комбатантів/комбатанток відпові-
дає Міністерство оборони України, яке має власну відомчу систему охорони здоров’я, 
або інші силові структури. Але після звільнення і переходу до цивільного життя, екс-
комбатанти та екскомбатантки потрапляють в загальну систему охорони здоров’я. 
Послуги в цій системі можна отримувати за програмою медичних гарантій (ПМГ), яку 
адмініструє Національна служба здоров’я, або в національних закладах Міністерства 
охорони здоров’я та Національної академії медичних наук. За декілька років націо-
нальні заклади також мають стати частиною ПМГ. 

Програма державних гарантій не надає жодних преференцій будь-якій категорії осіб, 
у тому числі екскомбатантам та екскомбатанткам АТО/ООС. Відтак екскомбатанти 
та екскомбатантки АТО/ООС мають право на отримання медичної допомоги на за-
гальних підставах у рамках ПМГ у закладах охорони здоров’я, які уклали відповідний 
договір з НСЗУ. Загалом ПМГ покриває базові потреби екскомбатантів та екском-
батанток АТО/ООС у медичних послугах, але не враховує протезування (для цього є 
окрема бюджетна програма), зубопротезування, видачу медичних виробів (напри-
клад, видачу слухових апаратів). Проте Міністерство у справах ветеранів наполягає 
на врахуванні в ПМГ особливих потреб осіб, що зазнали впливу психотравматичних 
подій воєнного, соціального чи природного характеру при їхньому медичному обслу-
говуванні та медичному забезпеченні. Зокрема мова йде про стани, що потребують 
медичної допомоги при віддалених наслідках мінно-вибухової травми та стани, що 
потребують медичних послуг з медико-психологічної реабілітації осіб, які зазнали 
впливу психотравматичних подій.

Що стосується пільг, то після впровадження реформи системи охорони здоров’я, пільги 
у сфері охорони здоров’я для екскомбатантів та екскомбатанток АТО/ООС не скасо-
вані, при цьому додаткового фінансування на їхню реалізацію у державному бюджеті 
не передбачено. Більшість із пільг у сфері охорони здоров’я, що повинні надаватись і 
екскомбатантам та екскомбатанткам АТО/ООС, попри свою задекларованість у законі, 
не мають механізму реалізації; вони також описані надто заплутано і це ускладнює 
їхнє розуміння. При цьому у нормативно-правовому полі не передбачено механізму 
обліку або контролю за тим, чи використовують екскомбатанти та екскомбатантки 
АТО/ООС свої законні пільги у сфері охорони здоров’я.

15	 Звіт	 в	 рамках	 дослідження	 «Ефективність	 мобільних	 бригад	 соціально-психологічної	 допомоги	 учасникам	 бойових	 дій	 та	
членам	 їх	 родин	на	 території	Миколаївської	 та	Київської	 областей»,	 https://ukraine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/mt_
jfo_report_final_compressed_1.pdf

АНАЛІЗ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА СТОСОВНО ПІДТРИМКИ ЗДОРОВ’Я ЕКСКОМБАТАНТІВ ТА 
ЕКСКОМБАТАНТОК АТО/ООС
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 + Психологічна реабілітація

Система психологічної реабілітації в Україні відсутня. Є лише її фрагментовані елементи 
на різних рівнях. Відтак послуги психологічної реабілітації доступні не усім, а норматив-
но-правові акти знову містять виключення для великої кількості категорій екскомба-
тантів/екскомбатанток АТО/ООС. При цьому нормативно-правові акти є складними для 
розуміння екскомбатантами та екскомбатантками АТО/ООС. Попередні дослідження 
фіксують незадоволеність екскомбатантами та екскомбатантками АТО/ООС доступні-
стю та якістю наявних послуг з психологічної реабілітації. За даними Світового банку, 
переважна більшість екскомбатантів і екскомбатанток хотіла б, щоб такі консультації 
надавалися за принципом «рівний-рівному», майже чверть (23%) всіх екскомбатантів 
та екскомбатанток АТО/ООС зверталися за психосоціальною допомогою у тій чи іншій 
формі, але зазначили, що консультації були недоречними та недостатніми. 19% заявили 
про готовність і надалі отримувати такі послуги, кількість таких людей збільшиться до 
47% за умови удосконалення чинних програм16.

 + Забезпечення безоплатними лікарськими засобами

Загалом через множинність нормативно-правових актів відсутній єдиний алгоритм 
(маршрут) для екскомбатанта/екскомбатантки АТО/ООС. Це може викликати труд-
нощі та непорозуміння з боку працівників аптек та аптечних пунктів під час реалізації 
екскомбатантом/екскомбатанткою АТО/ООС свого права на отримання лікарських 
засобів безоплатно. Адже є два шляхи отримання ліків на амбулаторному рівні: уря-
дова програма «Доступні ліки» (адмініструється НСЗУ; забезпечує громадян України 
певними ліками безоплатно або з частковою доплатою), та програма пільгового 
забезпечення безоплатними ліками екскомбатантів і екскомбатанток АТО/ООС (фі-
нансується органами місцевого самоврядування). При цьому переліки лікарських 
засобів та станів цих програм відрізняються. Також законодавством України перед-
бачена можливість доставки додому екскомбатантам та екскомбатанткам АТО/ООС 
придбаних лікарських засобів, однак жоден нормативно-правовий акт не передбачає 
правил реалізації такої можливості. Така неузгодженість створює додаткову напругу 
між екскомбатантами/екскомбатантками АТО/ООС і державою, адже вони часто от-
римують відмову отримати безоплатні ліки. 

 + Зубопротезування

Екскомбатанти та екскомбатантки АТО/ООС мають право на зубопротезування коштом 
місцевого бюджету, але на практиці можуть виникати ситуації, коли коштів не вистачає, 
а екскомбатанти/екскомбатантки АТО/ООС не можуть реалізувати свого законного 
права. При цьому Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», не містить відсилаючих норм, які надали б можливість екскомбатанту і екс-
комбатантці зорієнтуватись у великому масиві нормативно-правових актів і розібра-
тись, яким чином можна отримати цю послугу. 

16	 Socio-Economic	Impacts	of	Internal	Displacement	and	Veteran	Return,	World	Bank	Group,	2017, https://documents1.worldbank.
org/curated/en/571011497962214803/pdf/116489-REVISED-Updated-Report-Socioeconomic-Impacts-Internal-Displacement-
Veteran-Ret.pdf

https://documents1.worldbank.org/curated/en/571011497962214803/pdf/116489-REVISED-Updated-Report-Socioeconomic-Impacts-Internal-Displacement-Veteran-Ret.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/571011497962214803/pdf/116489-REVISED-Updated-Report-Socioeconomic-Impacts-Internal-Displacement-Veteran-Ret.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/571011497962214803/pdf/116489-REVISED-Updated-Report-Socioeconomic-Impacts-Internal-Displacement-Veteran-Ret.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/571011497962214803/pdf/116489-REVISED-Updated-Report-Socioeconomic-Impacts-Internal-Displacement-Veteran-Ret.pdf


19

 + Забезпечення іншими протезами та протезно-ортопедичними виробами

Законне право на безоплатне протезування та забезпечення протезно-ортопедичними 
виробами мають особи з інвалідністю внаслідок АТО/ООС. Фінансування протезуван-
ня здійснюється коштом державного бюджету за бюджетною програмою «Заходи із 
соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю», розпорядником 
коштів за якою є Міністерство соціальної політики.

 + Санаторно-курортне лікування

Положення нормативно-правових актів, які регулюють надання послуг із санаторно-ку-
рортного лікування екскомабатнів і екскомбатанток АТО/ООС не узгоджені між собою, 
і тим самим не дають споживачам безперешкодно реалізувати своє право отримати 
ці послуги. Механізми у законодавстві описані надто важко, і це ускладнює екскомба-
тантам і екскомбатанткам їхнє розуміння. Також розгалужена система фінансування 
санаторно-курортного лікування не дозволяє достатньо оцінити рівень забезпечення 
такими послугами екскомбатантів і екскомбатантокАТО/ООС. 

Аналіз місцевих програм та проєктів підтримки екскомбатантів 
та екскомбатанток АТО/ООС

Загалом результати проведеного аналізу17 свідчать про нерівномірність розподілу 
місцевих програм підтримки екскомбатантів і екскомбатанток АТО/ООС: органи дер-
жавної влади нерівномірно залучені до процесу реінтеграції18. Це створює додаткові 
бар’єри в географічній, економічній та інформаційній доступності медичних, реабілі-
таційних та психологічних послуг. Адже пільги, які передбачені Законом України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», не фінансуються з державного 
бюджету, а забезпечуються з місцевих бюджетів.

Забезпеченість якісними послугами залежить зокрема від фінансової спроможності 
органів місцевого самоврядування. У більшості областей України обласними радами 
прийняті комплексні цільові програми допомоги екскомбатантам і екскомбатанткам 
АТО/ООС. Але такі ж програми відсутні в містах районного значення. Відтак, чинні про-
грами не покривають потреби екскомбатантів та екскомбатанток АТО/ООС. Зокрема 
людині незручно отримувати якісну послугу в обласному центрі чи великому місті через 
значну віддаленість, або ж про таку можливість ніхто не знає в силу незначної популя-
ризації зазначених програм. Відсутність інформації про програми соціального захисту 
та реабілітації екскомбатантів та екскомбатанток АТО/ООС робить їх недоступними для 
багатьох. Своєю чергою органи місцевого самоврядування не зацікавлені організову-
вати та фінансувати програми для екскомбатантів і екскомбатанток АТО/ООС. 

17	 Для	 аналізу	 місцевих	 програм	 підтримки	 екскомбатантів/екскомбатанток	 АТО/ООС	 дослідники	 офіційно	 звернулися	 з	
запитом	про	місцеві	програми	в	обласні	ради,	міські	ради	(міста	обласного	значення)	та	обласні	державні	адміністрації,	а	також	
використовували	 інформацію	з	відкритих	джерел.	Аналізувалися	не	тільки	програми,	але	 і	 громадські	проєкти	підтримки	
екскомбатантів	і	екскомбатанток	АТО/ООС,	оскільки	саме	місцеві	громади	та	організації	заповнюють	прогалини	державної	
політики.	

18	 Довга	 тінь	 Донбасу.	 Реінтеграція	 ветеранів	 та	 зміцнення	 суспільної	 єдності	 в	 Україні,	 2021,	 https://www.gppi.net/media/
GPPi_2021_Friedrich_Luetkefend_Long-Shadow-of-Donbas_ukr.pdf

АНАЛІЗ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА СТОСОВНО ПІДТРИМКИ ЗДОРОВ’Я ЕКСКОМБАТАНТІВ ТА 
ЕКСКОМБАТАНТОК АТО/ООС

https://www.gppi.net/media/GPPi_2021_Friedrich_Luetkefend_Long-Shadow-of-Donbas_ukr.pdf
https://www.gppi.net/media/GPPi_2021_Friedrich_Luetkefend_Long-Shadow-of-Donbas_ukr.pdf
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Навіть наявні програми не здатні фінансово покрити нагальні потреби, зокрема недо-
статньо виділених у 2020 році коштів на реалізацію бюджетної державної програми 
1501050 «Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, 
забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції 
Гідності, учасників АТО/ООС»19:

Скільки осіб отримали послуги за державний кошт за програмою 1501050

Джерело:  Звіт в рамках дослідження «Ефективність мобільних бригад соціально-психологічної допо-
моги учасникам бойових дій та членам їх родин на території Миколаївської та Київської областей»20

Отже, не дивлячись на те, що держава гарантує екскомбатантам та екскомбатант-
кам АТО/ООС окремі пільги та послуги, при реалізації цієї політики на місцях, ре-
ципієнти належної допомоги не отримують. Так, фі-
нансування пільгового відпуску лікарських засобів 
на місцях здійснюється за відповідними місцевими 
програмами органів місцевого самоврядування, на 
затвердження яких останнім надано повноважен-
ня відповідно до Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні». Але часто виникають си-
туації, коли орган місцевого самоврядування в силу 
недостатнього фінансування не має жодних програм 
для екскомбатантів і екскомбатанток АТО/ООС, і стає 

19	 Звіт	 в	 рамках	 дослідження	 «Ефективність	 мобільних	 бригад	 соціально-психологічної	 допомоги	 учасникам	 бойових	 дій	 та	
членам	 їх	 родин	на	 території	Миколаївської	 та	Київської	 областей», https://ukraine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/mt_
jfo_report_final_compressed_1.pdf

20 https://ukraine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/mt_jfo_report_final_compressed_1.pdf 

ВИДІЛЕНІ В 2020 РОЦІ КОШТИ НА РЕАЛІЗАЦІЮ БЮДЖЕТНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
ПРОГРАМИ 1501050 ОХОПЛЮЮТЬ

6 541 
осіб охоплюють 
заходами 
психологічної 
реабілітації

це 

0,02% 
від зареєстрованої 
кількості учасників 
бойових дій

3 882 
осіб охоплюють 
заходами з соціальної 
та професійної 
адаптації

це 

0,01% 
від зареєстрованої 
кількості учасників 
бойових дій

Постраждалих учасників Революції Гідності,  
учасників АТО/ООС

19% 
осіб охоплюють 
заходами санітарно-
курортною 
реабілітацією (яка 
включає заходи 
психологічної 
реабілітації)

Часто виникають ситуації,  
коли орган місцевого 
самоврядування в силу 
недостатнього фінансування 
не має жодних програм для 
екскомбатантів і екскомбатанток 
АТО/ООС, і стає неспроможним 
забезпечити екскомбатантам 
і екскомбатанткам АТО/ООС 
належну реалізацію їхніх 
законних прав.

https://ukraine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/mt_jfo_report_final_compressed_1.pdf
https://ukraine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/mt_jfo_report_final_compressed_1.pdf
https://ukraine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/mt_jfo_report_final_compressed_1.pdf
https://ukraine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/mt_jfo_report_final_compressed_1.pdf
https://ukraine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/mt_jfo_report_final_compressed_1.pdf


21

неспроможним забезпечити екскомбатантам і екскомбатанткам АТО/ООС належну 
реалізацію їхніх законних прав. Судова практика свідчить про те, що відсутність ко-
штів у бюджеті на фінансування медикаментів для пільгової категорії громадян не є 
підставою невиконання зобов’язань державою.

Окремо слід відзначила наявність в органах місцевого самоврядування окремих про-
грам спортивного напрямку (організація змагань, занять спортом тощо). Ці програми 
спонукають екскомбатантів та екскомбатанток АТО/ООС рухатись, відроджують мо-
тивацію до змагань, а відтак і допомагають у подальшій реабілітації та реінтеграції.

АНАЛІЗ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА СТОСОВНО ПІДТРИМКИ ЗДОРОВ’Я ЕКСКОМБАТАНТІВ ТА 
ЕКСКОМБАТАНТОК АТО/ООС
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ОГЛЯД МІЖНАРОДНИХ ПРАКТИК ЕФЕКТИВНИХ 
ІНТЕРВЕНЦІЙ
Дослідження виділяють два  підходи до формування політики, яку будує кожна окрема 
держава відносно своїх екскомбатантів та екскомбатанток: ексклюзивний  та інклюзивний.

Ексклюзивний Інклюзивний 

Політика ексклюзивності робить екскомбатантів 
і екскомбатанток відокремленою суспільною гру-
пою зі статусом, службовими установами, приві-
леями, вигодами та ресурсами, часто — окремою 
інфраструктурою. 

Політика інклюзивності ставить екскомбатантів  
екскомбатанток на рівні (або якомога ближче до 
решти суспільства),  забезпечуючи їхні конкретні 
потреби та адаптуючи під ці потреби загальну 
систему. 

Країни, де був імплементований підхід 

— Хорватія

— Сполучені Штати Америки

— Велика Британія

— Канада 

 
Рішення українського Уряду останніх років свідчать про рух в сторону інклюзивного під-
ходу до формування політики щодо екскомбатантів та екскомбатанток АТО/ООС, тоді як 
підходи, які були сформовані відносно ветеранів Другої світової війни та ветеранів війни в 
Афганістані в СРСР, а потім і в Україні, більше свідчать про ексклюзивний підхід. Що стосу-
ється окремого підходу до ветеранів Афганістану, то такий напрям політики здебільшого 
був зумовлений тим, що ветерани війни в Афганістані, опинившись без належної уваги з 
боку держави, самостійно організовувались, щоб впливати на соціальну політику та отри-
мувати пільги та підтримку. 

Для проведення дослідження міжнародних практик ефективних інтервенцій разом із 
представниками Міністерства у справах ветеранів були обрані чотири країни: Сполучене 
Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки, Канада та 
Хорватія. Для опису підходів з організації надання медичної допомоги екскомбатантам та 
екскомбатанткам в обраних країнах дослідники визначили низку питань для огляду, а саме:

• Як працює система охорони здоров’я у визначеній країні

• Як фінансується система охорони здоров’я 

• Хто вважається екскомбатантом/екскомбатанткою

• Хто опікується справами екскомбатантів/екскомбатанток 

• Як побудована система надання медичної допомоги екскомбатантам і екскомбатант-
кам

• Якими є обсяги покриття послуг у системі надання медичної допомоги
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Попри різні підходи в досліджуваних країнах до організації надання медичної допомоги, а 
також медичної та психологічної реабілітації, можна виокремити декілька спільних аспектів 
у вказаних країнах:

• У більшості країн екскомбатанти та екскомбатантки отримують медичні та психо-
логічні послуги у межах загальних систем охорони здоров’я. При цьому враховані 
специфічні потреби цієї категорії людей, які забезпечують через додаткові послуги та 
програми для екскомбатантів і екскомбатанток. Лише в США побудовано паралельну 
систему охорони здоров’я (окрему від цивільного населення);

• Усі країни мають зрозумілий алгоритм входу у систему та критерії визначення гаран-
тованого державою обсягу послуг;

• Країни пріоритезують потреби екскомбатантів і екскомбатанток відповідно до стану 
здоров’я; політика направлена на розв’язання основних проблем екскомбатантів та 
екскомбатанток, а не надання пільг;

• Окрема увага приділена широкій програмі підтримки ментального здоров’я. Доступ 
до таких послуг максимально спрощений; 

• Країни враховують гендерно орієнтовані аспекти при формуванні політики. Існує пе-
релік послуг для екскомбатанток; 

• Перехід від військового до цивільного життя підтримується системою (інформаційно, 
через послуги, психологічну підтримку); 

• Застосовують комплексний підхід у впровадженні послуг та програм, що охоплює 
фізичне, ментальне здоров’я та добробут екскомбатантів та екскомбатанток. 

Деякі системи налаштовані для збору даних про здоров’я та потреби екскомбатантів і 
екскомбатанток. Дані використовують для аналізу та прийняття рішень. 

ОГЛЯД МІЖНАРОДНИХ ПРАКТИК ЕФЕКТИВНИХ ІНТЕРВЕНЦІЙ
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Сполучене Королівство США Канада Хорватія 

Відповідальна структура за справи екскомбатантів і екскомбатанток

The Office for Veterans' 
Affairs (Офіс у справах 
ветеранів) — підрозділ 
кабінету міністрів. 

Veterans UK — органі-
зація, яка є частиною 
Міністерства оборони.

The United States 
Department of Veterans 
Affairs (Міністерство 
у справах ветеранів) — 
орган виконавчої 
влади. 

Veterans Health 
Administration, департа-
мент у Міністерстві, що 
відповідає за організа-
цію системи надання 
медичних послуг. 

Veterans Affairs Canada 
(Управління у справах 
ветеранів Канади) — 
департамент уряду 
Канади.

Ministarstvo hrvatskih 
branitelja (Міністерство 
у справах ветеранів). 

Екскомбатантом та екскомбатанткою вважаються

Всі, хто служив хоча б 
один день у Збройних 
силах Її Величності (ре-
гулярних чи резервних) 
та моряки торговельно-
го флоту, які проходили 
службу під час військо-
вих операцій.

Військовослужбовці, 
які проходили дійсну 
військову, морську чи 
повітряну службу і були 
звільнені з пошаною. 
У мирний час — 180 
днів служби + звіль-
нення з пошаною; 
у воєнний час — 90 
днів служби + 1 служби 
під час воєнних дій  + 
звільнення з пошаною. 

Військовослужбовець, 
який чи яка успішно 
пройшли базову підго-
товку, та були звільнені 
з пошаною. 

Учасники війни Хорва-
тії за незалежність. 

Кількість екскомбатантів і екскомбатанток у країні

2,07 мільйона  
(станом на 2021) 

19,2 мільйона 
~9 млн у системі  
(станом на 2021)

630 тисяч екскомба-
тантів і екскомбатан-
ток, (станом на 2021)  
~130 тисяч у системі

~ 430 тисяч екскомба-
тантів і екскомбатан-
ток

Джерело фінансування медичних послуг для екскомбатантів і екскомбатанток

Загальна система 
фінансування медичної 
допомоги;  
цільове фінансування 
програм для громади 
збройних сил;  
кошти благодійних 
організацій. 

Дискреційне фінансу-
вання, яке щорічно за-
тверджується урядом 
(80% з нього на медич-
ні послуги).  
 

Загальна система 
фінансування медич-
них послуг; додаткове 
фінансування Мініс-
терством окремих 
програм. 

Загальна система 
фінансування медич-
них послуг; додаткове 
фінансування Мініс-
терством окремих 
програм.
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Організація системи надання медичних послуг екскомбатантам і екскомбатанток

В основному у загаль-
ній системі за принци-
пом універсального 
медичного покриття. 

Існує паралельна 
система, окрема від 
цивільного населення. 

В основному у загаль-
ній системі  через 
плани універсального 
медичного страхуван-
ня, які діють у провінції 
чи на території. 

У загальній системі за 
планами медичного 
страхування. 

Заклади, де надають медичні послуги

Місцеві NHS забезпечу-
ють переважну біль-
шість медичних послуг 
для екскомбатантів і 
екскомбатанток безпо-
середньо у медичних 
закладах NHS.

Окрема система вклю-
чає 1 300 медичних 
установ: 171 медичні 
центри та 1 112 амбу-
латорних (станом на 
початок жовтня 2021).

У медичних закладах 
провінцій та територій. 
Міністерство акреди-
тує провайдерів та 
закуповує у них послу-
ги через третю сторону 
(страхову компанію). 

У медичних закладах 
країни. 

Наявність системи пріоритезації потреб екскомбатантів і екскомбатанток

Немає системи пріори-
тетності / сегментації 
екскомбатантів і екс-
комбатанток. 

Вісім пріоритетних ка-
тегорій, які враховують 
інвалідність, пов’яза-
ну зі службою, дохід, 
бойовий статус, статус 
військовополоненого, 
участь бойових діях, от-
римання нагород тощо. 
Не всі екскомбатанти 
та екскомбатантки 
отримують послуги у 
системі. 

Немає системи пріо-
ритетності. Критерій 
входу до системи — 
наявність пов’язаної зі 
службою проблеми зі 
здоров’ям, отримання 
пільг за іншими програ-
мами Міністерства. 

Немає системи пріори-
тетності. 

Наявність механізму співоплат за послуги

Є. Оплата чи співопла-
та можлива за деякі 
стоматологічні послуги 
чи деякі ліки. 

Є. Для лікування 
проблем, які не пов’я-
зані за службою, для 
деяких категорій за 
пріоритетністю. 

Немає. Немає. 

Послуги, які можуть отримувати екскомбатанти та екскомбатантки:
Базові послуги

Повний спектр ме-
дичної допомоги, 
який також доступний 
цивільним громадянам. 
Право на пріоритетне 
обслуговування у разі 
наявності листа очіку-
вання. 

Профілактика (вакци-
нація, чекапи, скринін-
гові тести, програми 
освіти (напр., про 
здорове харчування); 
спеціалізована амбула-
торна та стаціонарна 
допомога;  
ліки (за рецептом 
лікаря).

Повний спектр ме-
дичної допомоги, 
який також доступний 
цивільним громадянам 
у закладах провінцій та 
територій. 

Повний спектр медич-
них послуг відповідно 
до медичного стра-
хування у загальній 
системі.

Право на безоплатні 
регулярні огляди та діа-
гностичні процедури. 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ЕКСКОМБАТАНТАМ І ЕКСКОМБАТАНТОК
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Стоматологічні послуги

Надається право пріо-
ритетного звернення та 
отримання стоматоло-
гічної допомоги, якщо 
проблема пов’язана зі 
службою.

Безоплатна для екс-
комбатантів і екском-
батанток із пріоритет-
них груп (1,2). Покриття 
у різному розмірі 
іншим групам у разі 
встановлення зв’язку 
проблеми зі службою. 

Базовий пакет ліку-
вання на суму до 1 500 
доларів на рік  
(базові обстеження, 
полірування, чищення 
каменю, пломбування, 
зміна протезів один 
раз на 7 років). Дорож-
че лікування оплачу-
ється за авторизацією 
Міністерства. 

В рамках плану ме-
дичного страхування 
зі звільненням сплати 
внесків. 

Реабілітація 

Послуги реабілітації 
доступні у закладах 
NHS для екскомбатан-
тів і екскомбатанток, 
які мають інвалідність 
чи травму, пов’язану зі 
службою. Є програми 
забезпечення протезу-
вання та психологічна 
підтримка у разі втрати 
кінцівки.  

Покривають такі на-
прямки:  
аудіологія та логопе-
дія, реабілітація для 
незрячих екскомбатан-
тів і екскомбатанток, 
національні спортивні 
програми, програма за-
безпечення протезів та 
сенсорними пристро-
ями, фізична терапія, 
реабілітація, рекреацій-
на терапія та інші.  
Відповідальна окрема 
структура — Служба 
реабілітації та протезу-
вання. 

Покривають такі 
напрямки в межах 
програми:  
медична реабілітація 
для відновлення фізич-
них навичок, психосо-
ціальна реабілітація, 
реабілітація, що перед-
бачає навчання нових 
навичок для початку 
нової кар'єри. 

Право на реабілітаційні 
послуги мають екском-
батанти і екскомба-
тантки, які  отримали 
тимчасову чи постійну 
травму/інвалідність, 
пов’язану зі службою.

Право 2-тижневої 
реабілітації у закладах, 
які мають контракт з 
Міністерством.  
Покривають послуги:  
огляд лікарів протягом 
реабілітації, гідрогімна-
стика, масаж, електро-
терапія, користування 
басейнами, гарячими 
ваннами та спортив-
ним обладнання і 
тренажерами. 

Реабілітація перед-
бачає послуги покра-
щення функціональних 
можливостей організ-
му, без діагностики та 
лікування. 

Тривалий догляд

Умови не визначені. 

Де:  
у закладах тривалого 
догляду NHS; у закла-
дах тривалого догляду 
благодійних фондів та 
організацій, які опіку-
ються справами спіль-
ноти збройних сил. 

За яких умов:  
пов’язана зі службою 
інвалідність (70%), 
пов’язана зі службою 
інвалідність + безро-
біття, хвороби та стани, 
за яких потребується 
тривалий догляд.

Де:  
у медичних центрах Мі-
ністерства та публічних 
закладах тривалого 
догляду. 

За яких умов:  
пов’язана зі службою 
травма / інвалідність, 
стан здоров'я, який 
потребує тривалого 
догляду, низький дохід. 

Де:  
публічні та, за потре-
би, приватні медичні 
заклади (невідкладні 
випадки). 

Відсутні дані
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Психологічна допомога

Покривають такі по-
слуги:   
інтенсивної невід-
кладної допомоги та 
лікування у разі кри-
зи, підтримка під час 
переходу до цивільного 
життя, психологічна 
підтримка сімей екс-
комбатантів і екскомба-
танток, допомога у роз-
пізнаванні та лікуванні 
ранніх ознак проблем із 
ментальним здоров’ям 
та серйозних психічних 
розладів і криз. 

 
Де:  
Здебільшого у закла-
дах NHS за підтримки 
фондів та благодійних 
організацій. 

Покривають такі по-
слуги:   
стаціонарна та амбу-
латорна; регулярну 
амбулаторна (консуль-
тування телефоном); 
реабілітацію та окремі 
програми проживання; 
первинна допомога 
для ментальних та 
поведінкових проблем; 
невідкладна кризо-
ва допомога — 24/7 
у медичних центрах, 
місцевих центрах поза 
системою, через ціло-
добові гарячі лінії. 

 
Де:  
У медичних центрах 
Міністерства та інших 
центрах за потребою. 

Покривають такі по-
слуги:  
послуги з діагностики 
та лікування менталь-
них проблем та розла-
дів, консультування, 
гаряча лінія, послуги 
підтримку членам 
сімей та близьким екс-
комбатантів і екском-
батанток. 

 
Де:  
Заклади провінції 
(12 тисяч фахівців); 
заклади національ-
ної мережі лише для 
екскомбатантів і 
екскомбатанток (12 
національних та 9 
законтрактованих 
центрів), які фінансує 
Міністерство. 

Реалізується через 
Національну програму 
психосоціальної та 
медичної допомоги. 

 
Де:  
У регіональних цен-
трах психосоціальної 
допомоги (у 21 окрузі), 
трьох обласних цен-
трах психотравми та 
Національному центрі 
психотравми. Можлива 
мобільна допомога.  
Залежно від локації 
надають такі послуги:  
консультування і су-
провід для полегшення 
адаптації,  наслідків 
травматичних пережи-
вань, діагностика та 
лікування психічних 
хвороб та розладів. 

Особливість системи, яку варто взяти до уваги

Впровадження практи-
ки додаткового навчан-
ня медиків для вдо-
сконалення знань про 
медичні проблеми та 
потреби екскомбатан-
тів і екскомбатанток.  
Надання трастам акре-
дитації «дружніх до екс-
комбатантів і екском-
батанток». Такі заклади 
мають персонал, що 
більше обізнаний у про-
блемах зі здоров’ям, з 
якими можуть стика-
тися екскомбатанти 
та екскомбатантки. Це 
національний підхід. 

Гендерно орієнтований 
компонент — добре 
розроблена система 
сервісів та послуг 
для екскомбатанток у 
порівнянні з рештою 
систем. 

Програма Міністерства 
з підтримки екском-
батантів та екскомба-
танток до цивільного 
життя. Передбачає 
інтерв'ю з фахівцем, 
а також за потреби 
персональний супровід 
менеджера. 

Екскомбатанти та екс-
комбатантки звільнені 
від сплати будь-яких 
внесків за медичні 
послуги. 

Будинки ветеранів

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ЕКСКОМБАТАНТАМ І ЕКСКОМБАТАНТОК
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Додаток 1

Рекомендації міжнародних експертів
Під час проведення дослідження було проведено експертні інтерв’ю з доктором Девідом 
Педларом, науковим директором Канадського інституту досліджень здоров’я військових 
та ветеранів, а також доктором Сид Куршесне (за участі доктора Педлара та генеральної 
директорки з питань охорони здоров’я Veterans Affairs Canada). Команда дослідників ви-
словлює подяку канадським експертам за долученість до проведення дослідження.

Рекомендації наукового директора Канадського інституту досліджень здо-
ров’я військових та ветеранів (Canadian Institute for Military and Veterans Health 
Research) доктора Девіда Педлара, надані під час відеодзвінка

• Під час роботи над концепцією системи в Україні важливо звернути увагу на дефі-
ніцію термінів «екскомбатант» і «екскомбатантка». Вона повинна бути зрозуміла 
та чітка, використовуватися у розробці критеріїв та інших ключових складових 
системи; 

• Система повинна бути максимально простою для екскомбатантів/екскомбатанток 
та їхніх близьких. Наявність великої кількості критеріїв, категорій, вимог та умов 
для отримання тих чи інших послуг можуть створити штучні бар’єри до отримання 
допомоги, про що повідомляють екскомбатанти та екскомбатантки у Канаді — за 
результатами опитування 60 тисяч екскомбатантів і екскомбатанток, де система 
має низку програм з різними умовами та критеріями для отримання медичних та 
реабілітаційних послуг; 

• Критерії входу в систему повинні бути максимально прості, їх не повинно бути дуже 
багато. Важливо, щоб на етапі входу до системи, процес супроводжували люди, які 
мають розуміння проблем та потреб екскомбатантів і екскомбатанток; 

• Від початку вкрай важливо розробляти систему надання медичних послуг з враху-
ванням потреб екскомбатанток — доступні гендерно-специфічні послуги, консуль-
тування тощо. У минулому Канада не врахувала повною мірою потреби екском-
батанток, тму наразі існує нерівність у доступі до деяких послуг між чоловіками 
та жінками, а процес «виправлення помилок» потребує значно більше зусиль та 
витрат;

• Варто зокрема враховувати потреби близьких та родичів екскомбатантів і екс-
комбатанток, які отримали інвалідність чи потребують іншого роду догляду у колі 
близьких, під час розробки концепції системи. Їхня роль у догляді повинна допов-
нюватися програмами підтримки (як фінансової, так і для ментального здоров’я). 
У Канаді є така програма — The Caregiver Recognition Benefit, що передбачає фінан-
сову та консультативну підтримку родичів екскомбатантів і екскомбатанток. Однак 
наразі є проблема, що подача заявок та отримання компенсацій супроводжує 
складний процес. 
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Рекомендації наукового директора Канадського інституту досліджень здо-
ров’я військових та ветеранів (Canadian Institute for Military and Veterans Health 
Research) доктора Девіда Педлара та доктора Сід Куршесне — генеральної 
директорки з питань охорони здоров’я Veterans Affairs Canada, надані під час 
спільного відеодзвінка

• За наявності обмежених ресурсів, важливо вивчити найбільш нагальні потреби 
екскомбатантів і екскомбатанток у питаннях здоров’я, та передусім розширювати 
доступ до них. Наприклад, у Канаді найбільш поширеною інвалідністю, пов’язаною 
зі службою, є порушення та втрата слуху. Другими за поширеністю є проблеми з 
опорно-руховим апаратом (суглобами, м’язами, больові синдроми тощо). На тре-
тьому місці — ментальні проблеми; вони складають близько 20% від загальних 
(натомість з них найбільш поширеною є ПТСР — 75%, решта — депресія та тривожні 
стани);

• Цікаво, що дослідження ментальних проблем екскомбатантів і екскомбатанток у 
Канаді почали ще з 1976 року. Відтоді не відбулося разючих змін у поширеності, 
показники залишаються доволі стабільними. Причина цього тренду наразі неві-
дома, це питання вивчають. Водночас навіть за стабільних показників, у Канаді 
є широка програма підтримки ментального здоров’я та лікування ментальних 
проблем для екскомбатантів (найбільше у центрах);

• Під час розробки концепції враховувати коморбідність хвороб та станів, які ха-
рактерні для екскомбатантів і екскомбатанток. Це, наприклад, ЧМТ та ПТСР.  Без 
цього навіть найкращі програми можуть бути малоефективними.

• Важливо налаштувати систему, щоб збирати дані. Вони допомагають робити більш 
поінформовані рішення та відстежувати тренди, на які потрібно реагувати, чи які 
зміни впроваджувати.

• У Канаді також велика кількість благодійних та неурядових організацій і фондів, які 
працюють з екскомбатантами та екскомбатантками. У цій системі вони відіграють 
радше роль підтримки, основна мета — покращити якість життя екскомбатантів і 
екскомбатанток, а також їхній добробут (wellbeing).
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Надання медичних послуг екскомбатантам і екскомбатанткам АТО/ООС в Україні


