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З початком проведення в Україні антитерористичної операції (з
квітня 2014 р.), постало питання про реабілітацію постраждалих в зоні
проведення АТО, яке полягає не тільки в фізичному, а й психологічному відновленні. З кожним днем проблема реабілітації військовослужбовців, мирних жителів, волонтерів та інших постраждалих стає
більш актуальною.
На жаль, державою не передбачені програми для відновлення
психологічного і фізичного здоров'я військовослужбовців. Та й взагалі,
уряд майже нічого не зробив для поліпшення адаптації бійців в мирному житті.
Однією з проблем є неможливість встановити точну кількість постраждалих, так як в АТО беруть участь не тільки підрозділи ЗСУ, а й
добровольчі формування, а також волонтери, багато з яких не афішують свою діяльність.
Держава не займається створенням спеціальних установ, в яких
всі постраждалі могли б отримати належну допомогу. Більше того, вся
допомога сконцентрована на базі психіатричних лікарень, а цей досить
важливий фактор, навпаки, відлякує. Так само мінусом даного чинника
є те, що вся робота лягає на лікарів, що вже працюють в лікарнях, але
за додаткове навантаження їм не доплачують, а значить – можливе
досить грубе спілкування з бійцями, що позначається на їх психічному
здоров'ї. До того ж, кожному потерпілому бажано знаходитись в
центрах адаптації або санаторіях, чиє розташування за містом, далеко
від міського шуму.
Не всі медустанови мають можливість надати кваліфіковану допомогу, так як фахівців не вистачає, а їх навчання можливо лише завдяки волонтерським організаціям та грантам.
В даний час в деяких відділеннях неврозів за допомогою волонтерів були створені місця для пацієнтів з порушеною психікою після
демобілізації. Так само не всі районні центри та села можуть мати кваліфікованих фахівців, якщо в містах з горем навпіл можна знайти хоч
когось, то в селах їх просто немає.
Крім цього, варто звернути увагу на реабілітацію після травм
(поранення, контузії).
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Щоб реабілітація була ефективною необхідне використання різних методів, що не завжди неможливо. Після стаціонарного лікування,
всіх пацієнтів відправляють до своїх лікуючих лікарів за місцем прописки, а ті не володіють достатніми знаннями і направляють потерпілих на масажі або лікувальну фізкультуру.
Неможливо пройти реабілітацію за кілька тижнів, на це треба від
кількох місяців до півроку, а то й більше. Ніхто з державних медустанов не бажає займатися пацієнтами такий тривалий час, в результаті
бійцям доводиться шукати рішення самим, що не завжди приводить до
успіху.
Головна запорука успіху реабілітації – належний комплексний
підхід. Для цього повинні бути вибрані оптимальні прийоми і технічні
засоби, які посприяють швидкому й ефективному лікуванню.
Як ми бачимо, в Україні потрібно чітко налагодити і врегулювати
процеси реабілітації військовослужбовців з психологічними проблемами і пораненнями, отриманими в зоні бойових дій.
Психологічна допомога в країні більш менш налагоджена за допомогою волонтерів та небайдужих людей, а ось фізична реабілітація
практично зійшла нанівець, так як за десятки років вона була практично знищена.
Для злагодженої роботи на даному етапі необхідно налагодити
чітку систему реабілітації поранених, а також механізм надання психологічної допомоги. Важливою частиною є координування сил всіх
служб і створення єдиного центру для управління і вирішення цих питань.
Також не потрібно забувати про створення установ, які відповідають даним запитам, бажано, щоб вони знаходилися поза містом і
мали можливість проводити не тільки лікувальні масажі, заняття фізкультурою, комплексною терапією, але і можливість зоотерапії, надання навчання бажаючим лікарям і наступне їх працевлаштування.
Крім цього, необхідно терпляче ставлення до кожного пацієнта, бажання зрозуміти хворого і допомогти йому.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО
ТУРИЗМУ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ
Чорнобай О.О.
Науковий керівник – Іщенко Т.В., канд. екон. наук, доцент
Західна Україна вважається серцем нашої Батьківщини. Про красу і різноманітність ландшафтів цього регіону знає вся Європа. Туристи з багатьох країн світу приїжджають в Карпати, щоб насолодитися
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