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46 СЕКЦІЯ «ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ» 

статусу пацієнтів. Проведено оцінку кореляції рівня АТ з об’єктивними ознаками ураження 

органів-мішеней. 

Результати: Проведений аналіз дозволив встановити, що серед учасників АТО 

реєструвались більш високі рівні АТ, які потребують більш виваженого підходу до 

медикаментозної корекції, більший спектр і частота скарг з боку серцево-судинної та 

центральної нервової системи. У той же час, об’єктивні показники ураження органів-

мішеней були виражені менше. У групі учасників АТО зареєстрований слабкіший 

кореляційний зв'язок між рівнем АТ та об’єктивними ознаками ураження органів-мішеней. 

Висновки: Серед учасників АТО спостерігається високий рівень реєстрації АГ на фоні 

менш виражених ознак ураження органів-мішеней. На нашу думку, таке явище може бути 

пов’язане зі значним внеском посттравматичного стресового фактору. У той же час, потрібно 

забезпечити контроль за динамікою показників ураження органів-мішеней, адже прогноз 

щодо швидкості їх розвитку та вираженості на сьогодні невідомий. 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ 

ЛІКУВАННЯ УЧАСНИКІВ АТО В ГОСПІТАЛЯХ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ 

Жаркова А.В.*, Зеленська Н.П., Собчишин Н.П.** 

*Кафедра сімейної та соціальної медицини СумДУ 

** Сумський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни 

Актуальність теми: Необхідність розв’язання проблем реабілітації учасників 

антитерористичної операції (АТО) нині є одним з найбільш значущих питань. Експерти 

акцентують увагу на психологічній адаптації, якої потребують майже всі учасники АТО. У 

той же час серед учасників військового конфлікту також спостерігається високий рівень 

захворюваності на соматичні захворювання. У випадку недостатньо ефективного лікування, з 

часом поствоєнні симптоми не просто повертаються, а й посилюються. Для нормальної 

адаптації солдатів до мирного життя лікарі мають визначити оптимальну тактику лікування 

та реабілітації. 

Мета: Дослідити особливості реабілітаційного періоду лікування учасників АТО в 

госпіталях для ветеранів війни на прикладі Сумської області.  

Матеріали і методи: Було проведено ретроспективний аналіз медичних карт 

стаціонарних хворих 348 учасників АТО, що перебували на лікуванні в Сумському 

клінічному госпіталі ветеранів війни (СОКГВВ) протягом 2014-2016 років. Проаналізовано 

рівень захворюваності на соматичні захворювання, охоплення діагностичною та 

консультативною допомогою, медикаментозними та фізіотерапевтичними методами 

лікування, а також результати проведеного лікування. 

Результати: Станом на 01.01.2016 року серед мешканців Сумської області 

зареєстровано 2060 недемобілізованих та 2768 демобілізованих учасників АТО, у тому числі 

39 осіб визнані інвалідами війни. За весь період у СОКГВВ проліковано 348 учасників АТО. 

Виявлено 695 випадків захворювань, в тому числі 145 – вперше. Пацієнтам забезпечено 

діагностичне та консультативне обстеження в обсязі, передбаченому клінічними 

протоколами надання медичної допомоги при відповідних захворюваннях. З 22 жовтня 2015 

року в СОКГВВ працює практичний психолог, всього за звітний період проконсультовано 47 

учасників АТО. Усі пацієнти були виписані з госпіталю з покращенням. За наявності показів 

пацієнти направляються для продовження періоду реабілітації на санаторно-курортне 

лікування. 

Висновки: Реабілітаційний період надання медичної допомоги є важливою соціальною 

метою. Багатогранність завдань медичної реабілітації постраждалих в АТО потребує 

ефективного функціонування цієї системи як самостійного напряму клінічної та соціальної 

медицини. 

 

 


