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Необхідність розв’язання проблем реабілітації учасників АТО нині є одним з найбільш
значущих питань, якому приділяється значна увага в засобах масової інформації та яке
виноситься на порядок денний засідань урядових комітетів і громадських організацій.

Метою психологічної реабілітації є збереження або відновлення фізичного та психічного
здоров’я учасників бойових дій, досягнення соціально-психологічного благополуччя,
зниження частоти та тяжкості наслідків перенесених бойових психічних травм у формі
гострих стресових реакцій, запобігання інвалідності, профілактика агресивної та
саморуйнівної поведінки.

Психологічна реабілітація передбачає надання послуг психологічної діагностики,
просвіти та інформування, консультації, підтримки і супроводження, психотерапії та
групової роботи.

Психологічна реабілітація передбачає надання таких послуг:

1) психологічна діагностика — оцінка актуального психологічного стану та
індивідуально-психологічних особливостей отримувача послуг, контроль за його
психічним станом, визначення потреби та оптимальних методів психологічної реабілітації;

2) психологічна просвіта та інформування — інформування отримувача послуг для
формування розуміння закономірностей функціонування людської психіки, поведінки
людей в екстремальних умовах, формування навичок і способів управління
можливостями власної психіки, надання самодопомоги та першої психологічної допомоги
іншим особам, а також готовності та бажання отримувати професійну психологічну
допомогу в разі потреби;

3) психологічне консультування — комплекс короткострокових заходів, які здійснюються
психологом і спрямовані на надання отримувачу послуг інформації з психологічних
питань, емоційної підтримки, допомоги у прийнятті усвідомлених рішень та оцінці власних
психологічних ресурсів для зміни поведінки, на розвиток відповідальності за власну
поведінку, самосвідомості та зміну ставлення до проблеми, підвищення стресостійкості та
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психологічної культури;

4) психологічна підтримка і супроводження — система соціально-психологічних способів і
методів, застосування яких сприяє соціально-професійному самовизначенню особистості
в ході відновлення її здібностей, ціннісних орієнтирів і самосвідомості, підвищенню її
конкурентоспроможності та адаптованості, подоланню стресових та інших життєвих
ситуацій і запобіганню виникненню психологічних кризових станів;

5) психотерапія — використання методів психологічного впливу для розв’язання
особистісних та міжособистісних проблем із застосуванням стандартизованих процедур в
індивідуальній або груповій формі, спрямованих на відновлення порушеної діяльності
організму отримувача послуг з метою відновлення або компенсації його психічних
функцій, особистісних якостей, міжособистісних стосунків, а також поліпшення якості
життя;

6) групова робота — проведення психологічних тренінгів, інтерв’ю, занять із
психологічної просвіти та інформування для груп підтримки із застосуванням
стандартизованих процедур, спрямованих на саморозкриття учасників таких груп,
актуалізацію наявного досвіду і пошук шляхів розв’язання власних психологічних
проблем, формування навичок самопізнання та саморозвитку, опанування нових
комунікативних і поведінкових стратегій.

Послуги із психологічної реабілітації надаються учасникам антитерористичної операції
окремо або в комплексі з іншими оздоровчими, фізкультурно-спортивними,
санаторно-курортними, медико-психологічними та соціальними послугами.

Психологічна реабілітація учасника антитерористичної операції може проводитись із
залученням членів його сім’ї, а також інших осіб (з урахуванням інтересів і потреб такого
учасника та за його згодою), зокрема тих, які разом з ним проходили або проходять
військову службу.

Послуги із психологічної реабілітації можуть надаватися в індивідуальній та груповій
формі.
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Форму, вид та обсяг психологічної реабілітації обирає отримувач послуг або його
законний представник.

Послуги із психологічної реабілітації можуть надаватися короткостроково, періодично,
довгостроково відповідно до індивідуального плану психологічної реабілітації отримувача
послуг, типова форма якого затверджується Мінсоцполітики.

Строки надання послуг із психологічної реабілітації визначаються індивідуально для
кожного отримувача послуг з урахуванням його потреб, узгоджуються з отримувачем
послуг або його законним представником після комплексного визначення індивідуальних
потреб і зазначаються в індивідуальному плані.

У разі проходження психологічної реабілітації у стаціонарних умовах тривалість курсу не
перевищує 18 днів.

Мінімальний строк проходження отримувачем послуг психологічної реабілітації без
забезпечення харчування та проживання або у стаціонарних умовах не перевищує часу,
необхідного для проходження психологічної діагностики, психологічної просвіти та
інформування.

Надання послуг із психологічної реабілітації у стаціонарних умовах може проводитися не
більше ніж один раз протягом бюджетного періоду.

Замовник послуг може прийняти рішення про повторне направлення учасника
антитерористичної операції до суб’єкта надання послуг в поточному році у разі його
повторного звернення щодо проходження психологічної реабілітації за наявності
відповідних рекомендацій, виданих лікувально-профілактичним закладом або зазначених
у висновку-прогнозі попередньої психологічної реабілітації.
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