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«Немає здоров’я без психічного здоров’я», «Психічне здоров’я 
важливе!»– ці гасла відомі в усьому світі та є мотто змін у напрямку 
покращення систем охорони психічного здоров’я. Тепер вони зву-
чать і в нашій країні, і звучать дедалі гучніше. 

Розуміння важливості психічного здоров’я зростає протягом 
останніх років як серед громад, держав, так і на глобальному рівні. 
Про це свідчить виділення пунктів стосовно психічного здоров’я та 
добробуту в Глобальних Цілях Сталого Розвитку ООН 2030. 

Особливим є те, що розбудова системи охорони психічного 
здоров’я – це відповідальність не лише законодавців, центральних 
органів влади, а й громад, місцевих органів влади, місцевих служб, 
організацій, які працюють у громадах, фахівців, а особливо корис-
тувачів послуг та їх сімей. Без цієї підтримки, ба більше, без цієї іні-
ціативи жодні зміни неможливі. 

Надзвичайно важливо, щоб місцеві органи влади, місцеві служ-
би в громадах, у місті, в селищі наголошували на значенні психічно-
го здоров’я у житті їхніх громадян та розуміли, наскільки важливою 
є підтримка не лише тих, що мають психічні розлади, а й тих, що 
перебувають у зоні ризику. Не менш важливими є заходи з попе-
редження розладів та турбота про психічне здоров’я всіх громадян.

Єдиною можливою опцією підвищення доступності охорони 
психічного здоров’я для людини – як кількісно через збільшення 
числа та спектру послуг, так професійно через покращення умінь 
фахівців усіх ланок та сфер підтримки людей – є надавати базову 
поміч та правильно скеровувати за фаховою допомогою.

Надважливим є розвиток міжсекторальної співпраці, яка до-
помагає налагоджувати взаємодію між секторами освіти, соціаль-
ної допомоги, охорони здоров’я, громадськими організаціями та 
людьми, які мають досвід психічних розладів (користувачами по-
слуг). Наприклад, громада може створити розвинену цілісну ме-
режу допомоги для тих, хто має проблеми з психічним здоров’ям 
або належить до групи ризику їх розвитку, сформувавши чіткі алго-
ритми взаємодії між службами різних відомств та навівши детальні 
маршрути для отримувачів послуг, відповідно до потреб цих лю-
дей.

Звісно, існує дуже багато інших напрямків, у яких громади мо-
жуть розвиватися, вдосконалюючи й розширюючи місцевий сек-
тор охорони психічного здоров’я. В цьому виданні ми спробували 
описати мету, принципи розвитку послуг із охорони психічного здо-
ров’я у громадах, поділитися досвідом інших країн та надати яко-
мога чіткіші алгоритми, моделі, процедури, якими можуть послуго-
вуватися громади, розвиваючи послуги в цій царині.

ВСТУП
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1КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ОХОРОНИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я 
В УКРАЇНІ НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ

У грудні 2017 року відбулася історична подія для нашої країни – затвердження Концепції розвитку 
охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року (схвалення розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1018-р)1.

Метою Концепції є створення цілісної, ефективної системи охорони психічного здоров’я, яка функ-
ціонує в єдиному міжвідомчому просторі, забезпечує покращення якості життя та дотримання прав 
і свобод людини. 

Власне Концепція задає головні напрямки діяльності як на національному рівні, так і на рівні гро-
мад для розвитку доступної допомоги особам із психічними розладами та їх родинам. Далі наводимо 
основні напрями змін, які вказані в Концепції. 

–  Промоція психічного здоров’я, подолання стигми в цій сфері, підвищення рівня обізнаності 
громадян. Наголошено на важливості заходів із поширення інформації про психічне здоров’я, 
психічні розлади, методи самодопомоги тощо. 

–  Забезпечення прав людини у сфері психічного здоров’я, боротьба з дискримінацією та наявни-
ми порушеннями, запобігання їм. Наголошено на потребі розвитку інклюзивного суспільства, 
залучення осіб із психічними розладами до життя громади, забезпечення їм можливості повно-
цінно жити та мати соціальну, психологічну, медичну підтримку тощо. 

–  Інтеграція психічного здоров’я у ті сфери, від яких воно раніше було ізольоване. Йдеться про 
сферу охорони здоров’я (первинна та вторинна ланки, лікарні загального профілю, невідкладна 
медична допомога тощо), соціальну сферу, правоохоронну систему тощо. Покращення вмінь 
відповідних фахівців із розпізнавання та ведення психічних розладів суттєво поліпшує виявлен-
ня проблем, сприяє вчасній допомозі та покращує її результати, а також адаптує осіб із психічни-
ми розладами до життя в громаді. 

–  Міжвідомчий простір та його формування навколо теми психічного здоров’я. Ідеться про між-
секторальну або міжгалузеву взаємодію для надання допомоги й підтримки людям із психічни-
ми порушеннями та їх родинам; розвиток координаційних механізмів, завдяки яким навколо 
сфери психічного здоров’я системно об’єднаються відомства, що раніше працювали ізольовано. 
Але також мова йде про розвиток мультидисциплінарних команд, створення локальних міжві-
домчих маршрутів пацієнта, завдяки якими особа може отримати комплексну й скоординовану 
допомогу. 

–  Фокус на позалікарняній допомозі. Важливим аспектом в допомозі є розвиток служб та послуг 
поза межами лікарень та інтернатів. Це сприятиме збільшенню доступності допомоги, знижен-
ню стигми й дискримінації та інтеграції осіб із психічними розладами в життя громади. 

–  Наближення допомоги з психічного здоров’я до громади. Увага фокусується на розвитку таких 
форм і методів допомоги, які має громада і які максимально наближені до місця проживання та 
праці людей. 

У Концепції виділені загальні напрямки розвитку та дій для кращого піклування про психічне здо-
ров’я людей. Для подальшої оптимальної реалізації Концепції треба укласти План заходів, погодивши 
його з усіма зацікавленими сторонами, а також гармонізувати положення та підходи, вміщені в Кон-
цепції, з чинними нормативно-правовими нормами. 

Саме на основі Концепції та інших нормативно-правових актів можливе створення офіційних 
міжвідомчих координаційних органів (місцевих робочих груп, координаційних рад, команд впрова-
дження проектів тощо), укладення місцевих Планів заходів із реалізації Концепції, а також власне ре-
алізація цих Планів. 

1 URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1018-2017-%D1%80#Text
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2 ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я: СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ І РОЛЬ У ЖИТТІ 
ГРОМАДИ ТА СУСПІЛЬСТВА

За визначенням ВООЗ, психічне здоров’я це не лише відсутність симптомів захворювання. Це стан 
психічного добробуту, при якому людина реалізує свої здібності, може долати звичайні життєві стре-
си, продуктивно працювати та здатна робити внесок у свою громаду. 

Протягом останніх десятиліть питання психічного здоров’я щоразу частіше з’являється у фокусі 
уваги не лише фахівців медичної, соціальної, освітньої сфер, а й політиків, економістів, підприємців 
та широкої громадськості. Це питання, якому присвячена велика увага на глобальному рівні світової 
спільноти. Про це свідчить присутність теми психічного здоров’я у Глобальних Цілях Сталого Розвитку 
ООН – Ціль 3.4, 3.5, 3.8. До прикладу, в програмі Світового економічного форуму в Давосі існує окре-
мий майданчик для обговорення теми психічного здоров’я. Згідно з дослідженням, яке опублікували 
Всесвітній економічний форум та Гарвардська школа громадського здоров’я, прогнозується зростання 
витрат на психічні порушення та пов’язані з ними наслідки до 2030 р. до 6 трлн. доларів США, порівня-
но з 2,5 трлн. доларів США в 2010 р. 

ВІДПОВІДАЛЬНЕ
СПОЖИВАННЯ

НІ
ГОЛОДУ

ГІДНА ПРАЦЯ 
ТА ЕКОНОМІЧНЕ 
ЗРОСТАННЯ

ҐЕНДЕРНА 
РІВНІСТЬ

ЯКІСНА
ОСВІТА

ЗМЕНШЕННЯ
НЕРІВНОСТІ

ПАРТНЕРСТВО
ЗАРАДИ СТАЛОГО
РОЗВІТКУ

ВІДНОВЛЮВАНА
ЕНЕРГІЯ

СТАЛИЙ РОЗВИТОК 
МІСТ ТА СПІЛЬНОТ

БОРОТЬБА ЗІ 
ЗМІНОЮ КЛІМАТУ

ЧИСТА ВОДА
ТА НАЛЕЖНІ
САНІТАРНІ УМОВИ

ЗБЕРЕЖЕННЯ
МОРСЬКИХ 
ЕКОСИСТЕМ

ЗБЕРЕЖЕННЯ
ЕКОСИСТЕМ
СУШІ

ГАРНЕ
ЗДОРОВ’Я

НІ
БІДНОСТІ

ІННОВАЦІЇ ТА 
ІНФРАСТРУКТУРА

МИР  ТА 
СПРАВЕДЛИВІСТЬ

ГЛОБАЛЬНІ ЦІЛІ
СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Така підвищена увага до психічного здоров’я людини зумовлена розумінням його важливості та 
впливу на загальне здоров’я, добробут, економічний розвиток і соціальне забезпечення громадян в 
усіх країнах. 

Комісія Глобального психічного здоров’я журналу «Ланцет», базуючись на Цілях Сталого Розвитку 
ООН, запропонувала 4 фундаментальні засади для розширення глобального порядку денного в сфері 
охорони психічного здоров’я. Ці засади фокусуються на зміщенні акценту зі зменшення прогалин у 
лікуванні людей із психічними розладами на покращення психічного здоров’я для всього населення 
та зниження внеску психічних розладів у глобальний тягар хвороб. 

До цих фундаментальних засад належать розуміння того, що 1) психічне здоров’я є глобальним 
суспільним благом і має стосунок до сталого розвитку в усіх країнах, незалежно від їхнього соціаль-
но-економічного статусу, оскільки всі країни можна вважати країнами, що розвиваються, в контексті 
охорони психічного здоров’я; 2) проблеми з психічним здоров’ям існують у континуумі від легкого, об-
меженого в часі дистресу, до хронічного, прогресуючого та важкого інвалідизуючого стану. Бінарний 
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підхід до діагностики психічних розладів, хоча й корисний для клінічної практики, точно не відобра-
жає різноманіття та складність потреб психічного здоров’я окремих людей чи населення; 3) психічне 
здоров’я кожної людини є унікальним продуктом соціальних та екологічних впливів, зокрема, про-
тягом раннього етапу життя, взаємодіючи з генетичними, нервово-розвитковими та психологічними 
процесами, та впливаючи на біологічні шляхи розвитку мозку; 4) охорона психічного здоров’я – це 
фундаментальне право особи для всіх людей, яке потребує правового підходу, для захисту добробуту 
людей із психічними розладами та тих осіб, які перебувають у групах ризику погіршення психічного 
здоров’я, і створення середовища, що сприятиме психічному здоров’ю для всіх.

Соціальні детермінанти, або чинники психічного здоров’я, відіграють важливу роль у попереджен-
ні розладів та зменшенні негативних наслідків від перенесених захворювань. Таким чином, держави 
та громади, сприяючи відновленню та соціальній адаптації осіб із психічними розладами та їх сімей, 
мають можливість забезпечувати своє стале процвітання. 

Психічне здоров’я неабияк впливає на економічний добробут та рівень бідності. Науково дове-
дено, що стан психічного здоров’я пов’язаний із соціальним контекстом, у якому існує особа. Тому 
важливим компонентом діяльності громад є попередження розладів, або їх превенція. 

Психічні розлади та проблеми з психічним здоров’ям негативно позначаються не лише на продук-
тивності особи чи на її добробуті, а й виходять «за межі» цієї особи, негативно впливаючи на її близь-
ких, на громаду та на життя спільноти загалом (рис. 1). 

За даними ВООЗ, психічні, неврологічні розлади та розлади, пов’язані з уживанням психоактивних 
речовин, становлять 13% глобального тягаря захворювань. Але, незважаючи на це, від 75 до 90% лю-
дей, які живуть із цими розладами, не отримують потрібного їм лікування, хоча ефективна допомога 
існує. Це явище називають прогалиною в сфері охорони психічного здоров’я. Саме тому Глобальний 
план заходів ВООЗ із охорони психічного здоров’я 2013–2020 містить такий пункт: «Надання комплек-
сних, інтегрованих послуг з охорони психічного здоров’я та соціальної допомоги в громадах». 

Рис. 1. Замкнений цикл взаємодії психічного здоров’я, економічного впливу та бідності
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У час криз, конфліктів, війн та пандемії потреби у сфері психічного здоров’я зростають. Такі кризові 
несприятливі соціальні події також змушують уряди звертати більшу увагу на сферу охорони психічно-
го здоров’я, а саме: на доступність послуг, відповідність послуг до потреб громадян, фінансове забез-
печення та зменшення фінансових ризиків для населення. 

Поступово підвищується розуміння того, що біомедична модель та підходи, які орієнтовані на 
примус та лікування в установах, породжують замкнуте коло дискримінації, соціального виключення, 
маргіналізації. Тому як на глобальному рівні, так і на рівні локальних громад треба більше звертати 
увагу на доступність допомоги, інклюзивні практики, дотримання прав людини та залучення осіб із 
психічними розладами в життя громади та прийняття рішень. 

Важливо розуміти, що не існує ідеальної системи охорони психічного здоров’я, так само, як не 
існує ідеальної мережі служб та послуг. Треба дотримуватися балансу служб та послуг, які максималь-
но відповідають потребам населення, балансу між стаціонарними та позастаціонарними службами. 
Тобто треба шукати «місцеві рішення до місцевих потреб». 
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3 СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО НАДАННЯ ПОСЛУГ  
ІЗ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я В ГРОМАДІ 

У цьому розділі коротко описані основні сучасні мо-
делі та підходи до організації надання послуг з охорони 
психічного здоров’я у громадах, а також принципи, на ос-
нові яких такі послуги повинні розвиватися. Розуміння цих 
підходів допоможе розвинути систему охорони психічно-
го здоров’я, яка відповідатиме потребам людей у ваших 
громадах. 

Принципи організації надання послуг  
із психічного здоров’я 

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) надає 
перелік принципів, на яких повинні базуватися процеси 
розвитку послуг із охорони психічного здоров’я2:

Доступність. Ключові послуги з психічного здоров’я, 
амбулаторні та стаціонарні в т. ч., повинні бути доступні у 
громаді, щоб людям не доводилося витрачати багато часу, 
коштів та зусиль, долати великі відстані для їх отримання. 
Також послуги мають бути прийнятними – люди не повин-
ні наштовхуватися на емоційні або комунікативні бар’єри, 
стигму та упередження, щоб звернутися за допомогою. 

Комплексність. Люди з психічними розладами мають потреби у послугах різної інтенсивності (від 
інтенсивної кризової допомоги до підтримуючого амбулаторного лікування), від лікування до юри-
дичної підтримки, працевлаштування, підтриманого проживання, освіти тощо. Звісно, люди з психіч-
ними розладами також потребують допомоги й у лікуванні соматичних хвороб та вирішенні соціаль-
них питань. Тому співпраця між різними секторами для кращого задоволення таких потреб є дуже 
важливою. 

Неперервність і координація допомоги. Оскільки багато психічних розладів мають хронічний пе-
ребіг із періодами загострення та зменшення симптомів, важливо, щоб допомога після перенесених 
гострих станів не переривалася після лікування в стаціонарі, а продовжувалася на інших ланках. Так, 
особи з психічними розладами повинні мати підтримку за місцем проживання чи роботи через фахів-
ців різних ланок та служб. Це допоможе зменшити кількість госпіталізацій та суттєво покращить якість 
життя самої людини.  

Допомога, орієнтована на потреби. Досить часто систему надання допомоги формують, врахо-
вуючи наявні послуги, служби, заклади тощо. Однак для ефективності її функціонування варто розпо-
чинати з вивчення потреб людини. Створення мережі послуг на основі потреб задовольнить більшу 
кількість запитів людей. 

Ефективність. Послуги, які отримує особа, повинні бути ефективні, тобто базовані на наукових до-
казах. Варто сприяти постійному професійному розвитку фахівців, спонукаючи їх вивчати нові наукові 
дослідження, ефективні методи лікування. 

Рівність. Доступ до послуг має базуватися на потребах, а інші чинники, такі як матеріальна спро-
можність, етнічна приналежність, стать, місце проживання тощо, не повинні на нього впливати та об-
межувати можливості отримання допомоги. 

2 World Health Organization. (2009). Improving health systems and services for mental health. URL : https://www.euro.who.int/en/countries/
ukraine/publications/improving-health-systems-and-services-for-mental-health-2009

Photo by Bekir Dönmez on Unsplash

Photo by Hannah Busing on Unsplash
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Повага до прав людини. Люди з психічними розладами мають такі ж права, як люди без розладів, 
але водночас мають менше можливостей їх реалізувати та захистити. Тому повага, підтримка й захист 
прав людини щодо осіб із психічними розладами є відповідальністю усіх надавачів послуг, усіх сфер 
та ланок. 

У вашій місцевій робочій групі ви можете оцінити наявні 
послуги щодо відповідності цим базовим принципам (як 
окремі послуги, так і заклади [служби], які ці послуги на-
дають). Також на основі цієї оцінки можна укласти пер-
спективний план змін, якщо ті чи інші послуги цим прин-
ципам не відповідають. Цю ж оцінку можна проводити 
повторно, періодично, щоб протестувати зміни.

Оптимальна комбінація послуг із охорони психічного 
здоров’я (піраміда ВООЗ)

Розпочинаючи розбудову сфери послуг із охорони психіч-
ного здоров’я у громаді, важливо знати про весь можливий 
спектр таких послуг, які насправді виходять далеко за межі пси-
хіатричних лікарень та диспансерів. ВООЗ, базуючись на кра-
щих світових практиках, оцінках економічної складової, епіде-
міологічних даних, розробила оптимальну комбінацію послуг 
у вигляді піраміди (рис. 2). Ознайомившись із нею, ви зможете 
з’ясувати, які послуги вже наявні у громаді, а які відсутні3.

Також ця піраміда може бути доброю основою для ство-
рення маршрутів пацієнтів, якщо доповнити її закладами та 
послугами, що діють у вашій громаді.

3 World Health Organization. (2009). Improving health systems and services for mental health. URL : https://www.euro.who.int/en/countries/
ukraine/publications/improving-health-systems-and-services-for-mental-health-2009

Рис. 2. Піраміда ВООЗ

Photo by Edgar Castrejon on Unsplash
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Неформальні послуги – це перші два рівні пі-
раміди, що охоплюють послуги, які не є частиною 
формальної системи охорони здоров’я чи соціаль-
ної сфери. Розглянемо їх детальніше. 

САМОДОПОМОГА – основа піраміди та одна з 
її фундаментальних сторін. На ній ґрунтується уся 
інша допомога. Йдеться про те, що більшість людей 
долають свої проблеми самотужки або за підтрим-
ки родини чи друзів. Але навичок самодопомоги 
треба навчитися та володіти ними, поширюючи ці 
знання у різний спосіб і через різні служби. 

Самодопомога є найефективнішою, коли її під-
тримують офіційні служби на всіх рівнях піраміди. 
Наприклад, цим навичкам може вчити клієнта со-
ціальний працівник або психолог, пацієнта – його 
сімейний лікар або психіатр. Лікарі, акушер-гінеко-
лог або медичні сестри можуть навчати породіль, 
а вчителі або психологи в школі – дітей та підлітків. 
Прикладом послуг у цій сфері можуть бути он
лайнкурси з самодопомоги (наприклад, курс 
«Методи психологічної самодопомоги для ме-
дичних працівників», що його розробив проект 
«Психічне здоров’я для України»4) або посібники 
з самодопомоги при різних станах психічного 
здоров’я, які поширює Український інститут 
когнітивноповедінкової терапії5 («Подола-
ти депресію», «Подолати алкогольну залеж-
ність» тощо). 

НЕФОРМАЛЬНІ ПОСЛУГИ НА РІВНІ ГРОМАД – наступна сходина піраміди. Це послуги, які надають 
у громадах, максимально наближено до місця проживання або праці людини, та які не є складовою 
офіційної системи охорони здоров’я і соціального забезпечення. Наприклад, це послуги, які можуть 
надавати психологи закладів освіти, вчителі або навіть поліція, наприклад, надаючи першу психоло-
гічну допомогу. Такі послуги можуть надавати члени релігійних чи неурядових організацій, асоціацій 
користувачів послуг і сімей, а також члени громад, об’єднані у групи «рівний – рівному», психологічні 
гуртки, групи театральних практик, як-от плейбек-театр тощо. 

Прикладом таких послуг в Україні є проект «Клубний дім» для осіб із біполярним розладом 
(БР). Цей проект започаткувала ГО Адаптаційноресурсний центр «Барвінок». Особи із БР 
мають змогу регулярно зустрічатися, обговорювати свої труднощі, ділитися корисними 
стратегіями, підтримувати та отримувати підтримку. Діють також групи людей із ал-
когольною залежністю АА чи залежністю від психоактивних речовин АН. 

ВООЗ підготувала «Посібник з подолання прогалин у сфері психічного здоровя в громаді mhGAP»  
(mhGAP Сommunity Toolkit)6, в якому детально описано, як у громадах розвивати неформальні послуги 
з охорони психічного здоров’я, які завдання потрібно виконувати і хто може це робити для покращен-

4 URL: https://edu.mh4u.in.ua/kyrsu/
5 URL: http://book-cbt.online/shop/
6 World Health Organization. (2019). Field test version: mhGAP community toolkit: Mental Health Gap Action Programme (mhGAP). URL: 
https://www.who.int/publications/i/item/the-mhgap-community-toolkit-field-test-version

Photo by Lauren Lulu Taylorg on Unsplash
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ня психічного здоров’я громадян, попередження 
психічних розладів та підтримки вразливих груп 
населення. 

Формальні послуги – це послуги, які надають у 
межах чинної системи охорони здоров’я, соціаль-
ної підтримки тощо, що фінансуються з державно-
го або місцевого бюджету. Розглянемо, які послуги 
можна отримати на цих рівнях піраміди. 

ПОСЛУГИ В СФЕРІ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я НА 
ПЕРВИННОМУ РІВНІ – «вхідні ворота» в систему 
охорони здоров’я для людей із розладами. Ці по-
слуги надають лікарі первинної ланки, які компе-
тентні в діагностиці та веденні психічних розладів. 
Основні послуги на цьому рівні передбачають ран-
нє виявлення та лікування поширених психічних 
розладів, супровід людей із психічними розлада-
ми, консультування, скерування до інших рівнів до-
помоги (у т.ч. на нижчі чи вищі рівні піраміди та до 
інших сфер послуг), якщо це потрібно, а також про-
світництво та профілактику в сфері психічного здо-
ров’я (у т.ч. навчання самодопомозі). Послуги на 
рівні первинної медичної допомоги є найдоступні-
ші, бюджетні та прийнятні для людей. Це − ефек-
тивний спосіб подолання розриву (прогалини) у 
лікуванні; він знижує стигму та упередження щодо 
психічного здоров’я. Інтеграція допомоги з охоро-
ни психічного здоров’я в первинну ланку дозволяє 
покращити надання допомоги при фізичних за-
хворюваннях у людей із психічними розладами, а 
також людям із фізичними розладами (наприклад, 
цукровий діабет, серцево-судинні захворювання) 
дбати про своє психічне здоров’я. Допомога на 
рівні первинної медичної допомоги мінімізує по-
рушення прав людини. 

В Україні завдяки зусиллям ВООЗ та інших 
організацій у 2019 р. розпочалося впрова-
дження навчання фахівців первинної ланки 
веденню пацієнтів із психічними розлада-
ми за допомогою «Програми дій з подолан-
ня прогалин у сфері психічного здоров’я» 
(mhGAP Intervention Guide 2.0). 

ПСИХІАТРИЧНІ ПОСЛУГИ В ЛІКАРНЯХ ЗАГАЛЬ-
НОГО ПРОФІЛЮ (багатопрофільних лікарнях) – 
наступний рівень піраміди. Для важчих розладів 
можуть бути необхідні короткотривалі госпіталіза-
ції під час погіршення стану чи загострення захво-
рювання. До переваг доступності психіатричних 
послуг у лікарнях загального профілю належать: 
ширші можливості діагностики та лікування супут-

Photo by Derek Finch on Unsplash
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ніх розладів фізичного здоров’я; кращі можливості диференційної діагностики фізичних розладів, які 
проявляються симптомами, характерними для психічних порушень (наприклад, зміна поведінки при 
інсультах, психічні порушення при інтоксикаціях); особи з фізичними розладами при потребі можуть 
отримати допомогу в сфері психічного здоров’я, що значно підвищує доступ до допомоги; ці послуги 
знижують стигму (порівняно зі спеціалізованими психіатричними закладами).

Лікарні загального профілю мають доступне та прийнятне розташування для цілодобового надан-
ня допомоги. 

Серед таких послуг можуть бути: 
– стаціонарна допомога в гострих станах;
– допомога в кризових станах;
– денні стаціонари;
– окремі програми для денного/нічного перебування;
– консультації інших фахівців з приводу соматичних розладів;
– планування програм амбулаторного лікування;
– мультидисциплінарні команди, які співпрацюють із локальними службами (школи, працедавці, 

соціальна сфера) й громадськими організаціями щодо міжсекторальної співпраці, та ініціативи 
зі зміцнення психічного здоров’я;

– спеціалізовані відділення з реабілітаційними програмами для осіб із окремими психічними роз-
ладами.

ПОСЛУГИ В СФЕРІ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я НА РІВНІ ГРОМАД. Цей вид допомоги може діяти 
як у одному закладі, так і в кількох. Це може бути спектр послуг, які надають різні установи або одна, 
але яка розташована саме в громаді, максимально наближено до місця проживання та праці людини. 
До таких послуг належать: ведення (супровід) випадку, центри денного перебування, реабілітаційні 
служби/центри, програми попередження госпіталізації, мобільні кризові служби, заклади проживан-
ня гуртожиткового типу, постійний супровід у громаді, допомогу у веденні домашнього господарства, 
в працевлаштуванні, допомогу сім’ям та інші послуги з підтримки (зменшення дистресу, навчання, 
інформування тощо). 

Різновиди таких послуг зумовлює специфіка громади та потреби жителів певної місцевості.  

ЗАКЛАДИ ТРИВАЛОГО ПЕРЕБУВАННЯ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ПСИХІАТРИЧНІ ПОСЛУГИ – вершина 
піраміди, і, як бачимо з її розмірів, такі послуги потрібні незначній кількості людей, порівняно з тими, 
хто потребує, наприклад, допомоги на первинній ланці. Це допомога, що виходить за межі можли-
востей лікарень загального профілю та інших служб, які перебувають нижче. Наприклад, люди, що 
мають резистентні або складні (комплексні) захворювання, потребують вужчої діагностики та специ-
фічного лікування і допомоги. До цього рівня належить вузькоспеціалізована допомога при окремих 
станах (розлади харчової поведінки, самопошкоджуюча поведінка тощо), судово-психіатричні відді-
лення (примусові заходи медичного характеру), лікування залежностей тощо.

Покроковий підхід до допомоги

Покроковий підхід до допомоги7 в сфері психічного здоров’я дозволяє пов’язати потреби люди-
ни з психічним розладом та інтенсивність і спосіб допомоги, а також розпланувати наші ресурси для 
забезпечення цієї допомоги. Покроковий підхід означає, що існує спектр інтервенцій, укладений, зва-
жаючи на важкість стану особи та її потреби. 

7 PHN primary mental health care flexible funding pool implementation guidance stepped care URL : https://www.checkup.org.au  
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Основні елементи підходу такі:
1. Розподіл (стратифікація) населення громади на 

різні «групи потреб», починаючи від усіх жите-
лів, які потребують промоції та профілактики, 
до тих, що мають важкі, хронічні та комплексні 
стани. 

2. Призначення втручань кожній групі, адже не всі 
потребують однакових інтервенцій, і різні інтер-
венції мають різну вартість для громади. 

3. Визначення комплексного «меню» послуг, які 
необхідні для задоволення потреб громадян.  

4. Зіставлення типу послуг та відповідних лікуваль-
них цілей для кожної «групи потреб» і надання 
відповідних послуг. 

Загальна ідея покрокового підходу полягає в 
тому, щоб особа з певними потребами щодо пси-
хічного здоров’я отримала послугу саме того рівня, 
який для неї оптимальний. Так, покроковий підхід 
передбачає надання оптимальних послуг у слуш-
ний час, якомога раніше і з мінімальною інтенсив-
ністю. Це дозволяє максимально допомогти люди-
ній водночас заощадити ресурси громади. 

Роль сімейних лікарів первинної ланки при цьому підході є ключовою, адже саме через них най-
частіше може здійснюватися «вхід у систему» (табл. 1).Саме сімейні лікарі можуть бути надавачами 
цих мінімально інтенсивних послуг (наприклад, за стандартами «Програми дій з подолання прогалин 
у сфері психічного здоров’я» mhGAP IG 2.0)

Таблиця 1. Покрокова допомога

Без розладів
Групи ризику  

(перші симптоми, 
попередні розлади)

Легкий психічний 
розлад Помірний психічний розлад Важкий психічний 

розлад

Чого ми мусимо досягти?

Фокус на промоції 
та превенції через 
забезпечення 
доступності 
інформації, 
порад та ресурсів 
самодопомоги

Підвищити роль 
ранніх інтервенцій 
через доступність 
недорогих, 
доказових 
альтернатив 
індивідуальній 
психотерапії

Забезпечувати 
та збільшувати 
доступність 
недорогих, менш 
інтенсивних послуг

Підвищити доступність послуг, 
збільшивши кількість людей, які 
отримують доказові втручання

Збільшити доступність 
відповідних 
інтервенцій із охорони 
психічного здоров’я, 
щоб максимізувати 
відновлення та 
попередити загострення 

Які послуги є відповідними?

Публічно доступна 
інформація 
та ресурси 
самодопомоги

Ресурси 
самодопомоги, 
в т. ч. із цифровим 
психічним 
здоров’ям*

Поєднання ресурсів 
із послуг цифрового 
психічного 
здоров’я та низько-
інтенсивних** 
індивідуальних 
послуг.
Психологічні послуги 
для тих, хто потребує

Індивідуальні послуги на 
первинному рівні у супроводі 
психіатра, або зв’язок із широким 
колом соціальної допомоги.
Клінічно-асистовані послуги 
цифрового психічного здоров’я та 
інші низько інтенсивні послуги для 
меншості

Індивідуальне лікування 
за участі лікарів 
загальної практики, 
психіатрів, психологів, 
медсестер. 
Координовані 
міжвідомчі послуги для 
тих, хто має важкі та 
комплексні розлади

* Йдеться про послуги, які надають за допомогою комп’ютерних та мобільних додатків. 
** Послуги низької інтенсивності передбачають покращення доступу до психотерапії завдяки скороченню кількості сесій, 
збільшення кількості учасників, залучення цифрових технологій тощо. 

Photo by Eric Muhr on Unsplash

13



Модель збалансованої допомоги (balanced care model [BCM]) 

Науково доведено, що збалансоване поєднання служб, які надають стаціонарну допомогу, та по-
слуг у громаді, дає кращі результати, порівняно з допомогою, яку надають лише в лікарняних (інститу-
ційних закладах) чи лише в громадах, без наявної допомоги в лікарнях у разі потреби.

Автори цієї моделі (Ґ. Торнікрофт, та М. Танселла) розділили країни за рівнями ресурсів на три гру-
пи та вказали перелік послуг, який треба розвивати у цих середовищах. Причому, за умов зростання 
ресурсів чинні служби треба доповнювати новими (табл. 2).

Таблиця 2. Збалансована допомога при різному рівні ресурсів у країнах

Рівень ресурсів
Низький Середній Високий

Первинна ланка Виявлення та оцінка; Розмова та психосоціальні втручання; Медикаментозне лікування 

Служби 
охорони 

психічного 
здоров’я 

Обмежена к-сть 
спеціалізованого 
персоналу з психічного 
здоров’я:

– обмежена кількість 
фахівців;

– консультація 
спеціалістів для 
складних випадків;

– амбулаторне 
й стаціонарне 
обстеження;

– лікування випадків, 
які неможливо вести 
на первинній ланці

Служби охорони психічного 
здоров’я:

– амбулаторні клініки
– команди з психічного 

здоров’я в громадах;
– стаціонарна допомога в 

гострих випадках;
– служби в громадах для 

тривалого перебування
– робота й зайнятість;
– спеціалізовані служби, напр., 

дитячі, підліткові чи судово
психіатричні

Спеціалізовані служби з охорони 
психічного здоров’я:

– амбулаторні клініки;
– команди з психічного здоров’я 

в громадах;
– стаціонарна допомога в гострих 

випадках;
– служби в громадах для тривалого 

перебування;
– робота й зайнятість;
– спеціалізовані служби, напр., дитячі, 

підліткові чи судово психіатричні, 
для харчових розладів, команди для 
допомоги вдома

Відповідно до моделі «Збалансованої допомоги» важливим є поєднання статичних та мобільних 
служб. Необхідними є служби, які розташовані близько до місць проживання людей, та які надають 
лікування і допомогу відповідно до індивідуальних потреб та пріоритетів людини. 

Підхід відновлення (Recovery approach) 

Підходи у сфері психічного здоров’я та ведення осіб, які мають порушення, переважно орієнту-
ються на симптоми, реакцію на лікування (чи інші втручання) та оцінку рівня можливостей людини 
повернутися до її попереднього рівня функціонування і повноцінної самореалізації. Модель віднов-
лення додає новий аспект у допомозі та сприяє особам, які мають психічні розлади (в тому числі тяжкі 
психічні розлади), контролювати своє життя та надавати йому сенс. Це гідна мета, якої повинні праг-
нути фахівці, залучені до надання допомоги, та сприяти її досягненню.

З позиції особи, яка має психічний розлад чи захворювання, відновлення означає повернення 
та збереження надії, розуміння та визнання своїх можливостей і обмежень життєдіяльності (інвалід-
ності), участі в активному житті, особистої автономії, соціальної ідентичності, сенсу й мети життя та 
позитивного сприйняття свого «я».

«Важливо пам’ятати, що відновлення – не тотожне поняттю одужання. Відновлення сто-
сується як внутрішніх почуттів особи, яка перебуває в процесі відновлення, – надія, зцілення, 
розширення прав та зв’язку з довколишнім, – так і зовнішніх умов, що сприяють відновлен-
ню, – дотримання прав людини, позитивна культура відновлення та послуги, орієнтовані 
на відновлення». (Jacobson and Greenley, 2001, ст. 482)

Завдання принципів практики охорони психічного здоров’я, орієнтованої на відновлення, – гаран-
тувати, що послуги з охорони психічного здоров’я надають таким чином, щоб сприяти відновленню 
осіб, які користуються цими послугами.
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Принципи підходу,  
орієнтованого на відновлення: 

 1. Унікальність особи
Практика охорони психічного здоров’я, орієнтова-
на на відновлення:
• визнає, що відновлення не обов’язково пов’яза-

не з одужанням, а радше з можливістю обирати 
й проживати життя, сповнене значення, задо-
волення та сенсу, а також з відчуттям того, що 
особа – важливий член громади;

• погоджується з тим, що результати відновлен-
ня – індивідуальні та унікальні, й фокус уваги не 
обмежується лише сферою здоров’я та перед-
бачає акцент на соціальній інклюзії і якості жит-
тя;

• розширює можливості особи таким чином, щоб 
їй було зрозуміло та відчутно, що саме вона пе-
ребуває в центрі допомоги, яку отримує.

 2. Справжній вибір
Практика охорони психічного здоров’я, орієнтова-
на на відновлення:
• підтримує та сприяє особам у реалізації їхнього 

вибору щодо того, як вони хочуть жити, і визнає, 
що вибір повинен бути змістовним та креатив-
ним;

• підтримує розвиток сильних сторін особи та 
спонукає її брати на себе максимально можли-
ву відповідальність за власне життя в будь-який 
момент;

• гарантує баланс між потребою надання обов’яз-
кової допомоги та підтримкою з метою допо-
могти особі прийняти позитивні ризики та отри-
мати максимальну користь від нових можливо-
стей.

 3. Ставлення і права
Практика охорони психічного здоров’я, орієнтова-
на на відновлення:
• дослухається, вчиться та діє відповідно до ін-

формації, отриманої від пацієнтів та осіб, які їх 
доглядають, щодо того, що саме важливо для 
конкретного пацієнта;

• пропагує та захищає юридичні, громадянські 
права особи та її права людини;

• надає підтримку особі в утриманні та розвитку 
соціальної, професійної діяльності та відпочин-
ку, яким особа надає значення;

Photo by Marcos Paulo Prado on Unsplash

Photo by Guy Stevens on Unsplash
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• вселяє надію щодо майбутнього особи та її здатності проживати змістовне життя. 

 4. Гідність та повага
Практика охорони психічного здоров’я, орієнтована на відновлення:
• ввічлива, щира та сповнена поваги в усіх видах взаємодії;

• передбачає уважне ставлення та повагу до кожної особи, особливо до її цінностей, переконань та 
культури;

• протидіє дискримінації та стигмі незалежно від того, чи вони існують у межах її власних служб, чи в 
ширшій громаді.

 5. Партнерство та комунікація 
Практика охорони психічного здоров’я, орієнтована на відновлення:

• визнає, що кожна особа – це експерт у власному житті й що відновлення передбачає партнерську 
роботу з пацієнтом та особами, які надають йому допомогу, спрямовану на забезпечення змістов-
ної підтримки;

• цінує важливість обміну необхідною інформацією та потребу забезпечення зрозумілої комунікації;

• послуговується позитивними та реалістичними методами роботи з пацієнтами та особами, які нада-
ють їм допомогу, для того, щоб сприяти реалізації їхніх надій, цілей та прагнень.

 6. Оцінка відновлення
Практика охорони психічного здоров’я, орієнтована на відновлення:
• гарантує та уможливлює постійне оцінювання практики, яка базована на відновленні на кількох 

рівнях; 
• пацієнти та особи, які надають їм допомогу, можуть спостерігати за прогресом;

Photo by Chris Liverani on Unsplash
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• послуги засвідчують використання досвіду осіб, 
які отримували допомогу, з метою збору інфор-
мації для покращення якості заходів; 

• система охорони психічного здоров’я звітує про 
ключові результати, які вказують на відновлен-
ня, до них належать (але якими не обмежують-
ся): житло, працевлаштування, освіта, соціальні 
та сімейні стосунки, а також медичні показники 
та показники добробуту.

Підхід, орієнтований на дотримання прав 
людини (Human Rights-Based Approach [HRBA] )

Сфера охорони психічного здоров’я тривалий 
час була пов’язана з порушенням прав людини, які 
часто здійснювалися з «найкращими намірами» 
(наприклад, приковування ланцюгами в XIX ст. чи 
лоботомія в XX ст.). Проте протягом останніх років 
з’являється щоразу більше доказів взаємозв’язку 
між психічним здоров’ям, правами людини та по-
требою зважати на цей аспект при формуванні по-
літик чи послуг та наданні допомоги. 

Зв’язок між психічним здоров’ям та правами 
людини полягає щонайменше у трьох компонен-
тах. 

По-перше, порушення прав людини негативно 
впливає на психічне здоров’я. 

По-друге, практика в сфері охорони психічного здоров’я, програми та законодавство щодо психіч-
ного здоров’я, такі як практики примусу, можуть впливати на права людини. 

По-третє, підтримка, захист та промоція дотримання прав людини сприяють плеканню та підтрим-
ці психічного здоров’я. 

Дотримання прав людини поширюється за межі сфери психічного здоров’я та має тісний зв’язок із 
фізичним здоров’ям (наприклад, надання допомоги людині з психічним розладом у багатопрофільній 
лікарні, а не у спеціалізованому закладі, сприятиме кращому догляду за фізичним здоров’ям і мен-
шій стигматизації). Таким чином, існують медичні, соціальні, а також морально-правові зобов’язання, 
сприяти дотриманню прав людини в сфері психічного здоров’я.

У контексті допомоги в сфері психічного здоров’я підхід, орієнтований на дотримання прав лю-
дини, означає потребу акцентувати увагу не лише на уникненні порушень прав людини, а й на тому, 
щоб принципи прав людини перебували в центрі організації служб надання допомоги. Держави та 
громади повинні інвестувати ресурси й розбудовувати недискримінаційні практики та середовище в 
усіх сферах (у сім’ї, в школі, на місцях праці, в громадських місцях, у закладах охорони здоров’я, соці-
ального забезпечення тощо). 

Окрім цього, імплементація підходу, орієнтованого на права людини, мусить бути обов’язковою 
передумовою для інвестування в сферу охорони психічного здоров’я в усіх аспектах (профілактика, 
промоція, лікування, реабілітація, відновлення).

Photo by Nathan Dumlao on Unsplash
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4 МІСЦЕВІ КООРДИНАЦІЙНІ ОРГАНИ З РОЗБУДОВИ СИСТЕМИ 
ОХОРОНИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я

Що таке Координаційний орган, хто його може створювати та в яких формах він може існувати?

У найширшому розумінні Координаційний орган (КО) – це об’єднання представників громади з 
різних секторів, органів виконавчої влади, сфер надання послуг, громадських організацій та користу-
вачів цих послуг тощо. Метою такого об’єднання є розвиток послуг із охорони психічного здоров’я в 
громаді, які будуть максимально наближені до місця проживання та праці особи. Адже ніхто інший, 
крім громади, не може бути краще обізнаний з її потребами, складнощами, планами розвитку тощо. 

КО може існувати неформально й діяти на громадських засадах. Це забезпечить великий рівень 
гнучкості у формуванні його складу, форматі роботи тощо. Втім вдасться досягти кращого результату, 
якщо КО буде створений офіційно й затверджений відповідним наказом місцевих органів влади. У 
такому разі буде задекларована прихильність органів влади до змін у сфері психічного здоров’я та 
готовність влади дослухатися до пропозицій КО. Таким чином також налагодяться прямі зв’язки між 
представниками різних секторів, неурядовими організаціями, та користувачами послуг, і зростатиме, 
з одного боку, прихильність органів влади до діяльності КО, та, з іншого боку, його пропозиції будуть 
ґрунтуватися на оцінці реальної ситуації, чинних ресурсах та актуальних потребах у громаді. 

Створювати такі КО можна при будь-якому місцевому органі влади. 
КО можуть існувати в різних формах залежно від потреб та рішень осіб, які до них належать. Наве-

дені далі пропозиції ґрунтуються на досвіді створення таких органів та підтримки їх діяльності в межах 
проекту «Психічне здоров’я для України». Ситуація на місцях може суттєво відрізнятися, тому варто 
зважати на місцеву специфіку. 

Отже, на рівні ОТГ, міста, селища КО може існувати у формі Робочої групи з розвитку охорони 
психічного здоров’я (інші можливі назви: Локальна команда з розвитку охорони психічного здоров’я, 
Локальна команда з впровадження змін у сфері психічного здоров’я тощо). 

На рівні області може діяти Обласна координаційна ради, яка створена наказом голови обласної 
адміністрації або рішенням обласної ради. 

Хто може входити до Координаційного органу? 

КО має міжвідомчий та мультидисциплінарний характер, тому оптимальним є такий склад його 
учасників, який залучає представників із якнайбільшого числа сфер та відомств. Залежно від місцевої 
ситуації, структури відповідних департаментів, чин них громадських об’єднань та рухів до складу КО 
можуть входити такі фахівці: 
– сфера охорони здоров’я: представники первинної, вторинної та третинної ланок, фахівці з психічного 

здоров’я (психіатри, психологи, психотерапевти, наркологи), екстрена медична допомога, представ-
ники від сфери громадського здоров’я тощо;

– сфера соціальних послуг: представники соціальних служб, служб у справах дітей, служб зайнятості 
тощо; 

– сфера освіти: представники освітян, від дошкілля до вищої школи, психологічної служби системи 
освіти, інклюзивно-ресурсних центрів тощо;

–  представники користувачів послуг сфери психічного здоров’я – їхні близькі; 
– інші служби та сфери: представники поліції, інформаційних служб громади тощо. 

Наведений перелік не є вичерпний. У кожній громаді можуть бути свої особливості складу громад-
ської платформи. Втім, надзвичайно важливим є залучення представників користувачів послуг, адже 
саме їх голос насамперед має бути почутий при плануванні та розвитку послуг. У вашій громаді корис-
тувачі послуг можуть бути об’єднані в певні громадські організації (як, наприклад, в Україні існують 
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ВГО «Юзер» [Вінниця], ГО «Психічне здоров’я» [Київ], ГО «Дестигма» [Миколаїв Львівської області], 
ГО «Барвінок» [Київ]). Досить часто об’єднуються батьки та опікуни дітей із психічними розладами. 
Такі організації обов’язково повинні бути залучені до роботи громадської платформи, оскільки вони 
знають про ситуацію «із середини». 

Приклади складу Координаційних органів

Перший в Україні орган із розвитку охорони психічного здоров’я постав у м. Червоноград Львів-
ської області. Його створення ухвалене рішенням Червоноградської міської ради. КО має назву «Ло-
кальна команда впровадження проєкту з охорони психічного здоров’я». 

 До складу команди увійшли: 
• заступник міського голови з питань діяль-

ності виконавчих органів ради, голова;
• директор комунального підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної до-
помоги»;

• заступник начальника управління праці та 
соціального захисту населення;

• головний спеціаліст з питань виховної ро-
боти та позашкільної освіти;

• лікар-нарколог комунального некомер-
ційного підприємства;

• голова міської організації неповносправ-
ної молоді;

• представник громадськості.

У м. Маріуполь Донецької області при місь-
кій адміністрації створили «Робочу групу з роз-
витку охорони психічного здоров’я міста». Вона 
діє під безпосереднім патронатом заступниці 
міського голови та працює у відкритому форма-
ті, залучаючи всіх зацікавлених до розвитку цієї Рис. 3.  Учасники координаційного органу

Photo by Alan de la Cruz on Unsplash
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сфери й готових доєднатися до створення міського Плану заходів із розвитку системи охорони психіч-
ного здоров’я. Наразі до групи входять: 

• представники комунальних центрів первинної медико-санітарної допомоги;
• представники КНП «Психіатрична лікарня м. Маріуполь»;
• представники від перинатальних центрів міста;
• представники від центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
• представники департаментів охорони здоров’я, соціальних послуг та освіти;
• представники психологічної служби системи освіти;
• представники міжнародних організацій, які діють у місті;
• громадські організації батьків та піклувальників дітей із психічними розладами. 

«Обласна Координаційна Рада із розвитку охорони психічного здоров’я» вперше створена в Лу-
ганській області (Наказ № 545 від 7 серпня 2020 року). До її складу входять представники кількох де-
партаментів адміністрації (від охорони здоров’я до масових комунікацій), керівники закладів охорони 
психічного здоров’я, представники міжнародних громадських організацій, представники НСЗУ та ДУ 
«Центр психічного здоров’я та моніторингу наркотиків і алкоголю МОЗ України». 

Яку діяльність може розвинути Координаційний орган?

Координаційний орган можна створити для реалізації стратегічних завдань, пов’язаних із роз-
витком охорони психічного здоров’я, із втіленням Концепції розвитку охорони психічного здоров’я 
в Україні на період до 2030 р., національних або місцевих планів заходів чи для вирішення окремих 
завдань, важливих для конкретної громади, як-от: запобігання самогубствам, зниження рівня вжи-
вання алкоголю/тютюну, популяризація методів самопідтримки психічного здоров’я, впровадження 
програм підтримки психічного здоров’я на робочому місці тощо. 

 Наведемо кілька прикладів завдань, які може ставити перед собою КО: 
1. Картування послуг із психічного здоров’я. Створивши карту послуг, доступних жителям певної гро-

мади, можна порівняти її з рекомендованою ВООЗ оптимальною комбінацією послуг (або модель 
збалансованої допомоги) та побачити прогалини – які послуги відсутні, які варто додати. Таким чи-
ном можна планувати наступні заходи з розвитку відсутніх послуг. Також ця карта може допомогти 
вирішити низку інших завдань. 

2. Розвиток міжсекторальної співпраці. У більшості громад психічне здоров’я, через його вузьке ро-
зуміння як категорії, що стосується винятково важких психічних розладів, вважають сферою лише 
психіатричних закладів. КО може зосередити свою увагу на популяризації широкого розуміння пси-
хічного здоров’я серед представників різних секторів та сфер. 

3. Створення локальних маршрутів. У більшості громад відсутні чіткі алгоритми виявлення та скеру-
вання особи з психічними розладами до закладів та послуг, що їй потрібні. Карта послуг із психіч-
ного здоров’я, небайдужість до цієї теми з боку різних секторів дозволить створити такі маршру-
ти, навчити фахівців різних секторів працювати з цією проблематикою та популяризувати її серед 
членів громади. Покроковий підхід до допомоги може стати чудовою основою для розробки таких 
маршрутів.

4. Промоція психічного здоров’я. Ідеться про планування заходів із поширення інформації про психіч-
не здоров’я, про методи самодопомоги, про ознаки психічних розладів, про стани, при яких варто 
звертатися до фахівців. Також про можливі міжсекторальні заходи, які покращуватимуть психічне 
здоров’я громадян, наприклад, про навчання підтримки психічного здоров’я працівників освіти, 
або про популяризацію психічного здоров’я на виробництвах та підприємствах міста. 

5. Профілактика психічних розладів, попередження самогубств. Увага може бути зосереджена на 
попередженні поширених у певній місцевості розладів (наприклад, депресивні, тривожні або ПТСР 
чи інші), на заходах із попередження самогубств (розвиток у дітей стресостійкості та емоційної гра-
мотності, обмеження доступу до засобів здійснення самогубств тощо). 
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6. Покращення доступу до лікування та підтримки психічного здоров’я. Попереднє картування по-
слуг може показати, що послуг із психічного здоров’я не вистачає, або що їх надають у погано до-
ступних локаціях (далеко від місця проживання та праці, з поганим транспортним сполученням, 
оповитих стигмою та упередженнями, з низькою якістю послуг тощо). Відтак, виникає потреба у 
покращенні доступу й у впровадженні рекомендованої ВООЗ стратегії (яка проявила себе у більше 
ніж 90 країнах світу) – це навчання лікарів первинної ланки надавати первинну допомогу щодо 
найпоширеніших психічних розладів. І КО може взяти цю стратегію за основу, запросивши тренерів 
mhGAP, які підготовлені в Україні, і залучивши місцевий ЦПМСД до навчання8. 

7. Покращення надання допомоги для окремих категорій. КО може виявити, що певна категорія гро-
мадян не охоплена послугами, або через різні причини не має достатньої можливості скориста-
тися ними (від стигми до географічних обмежень). Відтак, КО може зосередити увагу на тому, як 
подолати бар’єри й покращити цю можливість. Наприклад, це можуть бути програми з підтримки 
психічного здоров’я вагітних та породіль або програми зниження рівня споживання алкоголю у 
працівників виробництв, або протидія поширенню ігрової залежності серед молоді тощо.

8. Покращення підтримки прав людини. Члени КО, а особливо представники користувачів послуг, 
можуть повідомити про реальну ситуацію із дотриманням прав людини в певних закладах, напри-
клад, про їх порушення. Разом у КО можна шукати рішення, як виправити ситуацію. Наприклад, це 
може бути впровадження інструменту ВООЗ QualityRight Toolkit9. 

9. Розробка місцевих Планів заходів із розвитку охорони психічного здоров’я. Заглиблюючись у тему 
психічного здоров’я, члени КО можуть побачити, що проблем і прогалин є досить багато. Відтак, 
можна зосередитися на розробці місцевого Плану заходів, який би охоплював ключові проблеми, 
шляхи їх вирішення та заходи, які варто здійснити, масштаб цих заходів, ресурси, необхідні для ре-
алізації Плану, часові рамки для кожного заходу тощо. 

Отже, завдань може бути багато, й залежно від ресурсів КО може обрати шлях «малих кроків», зо-
середившись спочатку на вирішенні однієї проблеми, або шлях «великих кроків», зосередившись на 
створенні загальної моделі розвитку охорони психічного здоров’я у громаді. І, таким чином, поетапно 
планувати шлях вирішення окремих проблем. 

Також запрошуємо ознайомитися із «Посібником з подолання прогалин у сфері психічного здо-
ровя в громаді mhGAP» (mhGAP Сommunity Toolkit10), в якому ви можете знайти ґрунтовні й водночас 
лаконічні описи того, які розвивати зазначені вище напрямки у громадах.

Як можуть взаємодіяти Координаційні органи різного рівня? 

Координаційний орган, зважаючи на чисельність громад та їхнє розташування, може бути вбу-
дований у систему зв’язків із іншими органами, наприклад, із робочими групами сусідських громад 
або з обласною координаційною радою. Якщо йдеться про створення певної ієрархії координаційних 
органів, наприклад, на обласному рівні, треба розподілити їхні базові завдання і також визначити ме-
ханізм взаємодії. 

Один із можливих механізмів взаємодії КО різного рівня є залучення представників одного КО до 
іншого. Наприклад, представник робочої групи з психічного здоров’я певної ОТГ входить до складу 
обласної координаційної ради. 

8 World Health Organization. (2017). mhGAP training manuals for the mhGAP intervention guide for mental, neurological and substance 
use disorders in non-specialized health settings (No. WHO/MSD/MER/17.6). World Health Organization. URL : https://www.who.int/
publications/i/item/mhgap-intervention-guide---version-2.0
9 World Health Organization. (2012). WHO QualityRights tool kit: assessing and improving quality and human rights in mental health and 
social care facilities. World Health Organization. URL : https://www.who.int/mental_health/publications/QualityRights_toolkit/en/
10 World Health Organization. (2019). Field test version: mhGAP community toolkit: Mental Health Gap Action Programme (mhGAP). URL 
: https://www.who.int/publications/i/item/the-mhgap-community-toolkit-field-test-version
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Інший спосіб – це регулярні спільні зустрічі та зібрання членів координаційних органів, на яких 
міста, селища, ОТГ можуть узгодити між собою завдання, плани, обмінятися досвідом. Для обміну 
досвідом також можна використовувати засоби дистанційного зв’язку, спільні чати («Вайбер», «Ме-
сенджер», «Ватсап» тощо) або закриті групи в соціальних мережах («Фейсбук», «Фейсбук воркплейс» 
та інші). 

Незалежно від обраного способу взаємодії важливо, щоб комунікація між такими КО відбувалася 
і мала двосторонню взаємодію для забезпечення вільного висловлення думок, ідей, пропозицій і на-
лагодження процесів спільного прийняття рішень. Лише в такий спосіб можна здобути «прихильність» 
до цих рішень, навіть якщо на початку він видається занадто довгим та непродуктивним. 

КО вищого адміністративного рівня, наприклад, обласні координаційні ради, можуть мати інші 
завдання, ніж робоча група певної громади в області. Метафорично обласну координаційну раду 
можна описати як русло великої ріки, а громадські платформи відповідних громад як її притоки, які 
наповнюють її водою (інформацією про потреби, розробленими планами та реалізованими програма-
ми). При цьому обласна рада забезпечує стратегічне лідерство, задає напрямки роботи, орієнтуючись 
на національний координаційний орган (у разі його створення). 

Функції обласної координаційної ради

• забезпечення стратегічного лідерства у діяльно-
сті органів державної влади, закладів та установ, 
пов’язаних зі сферою охорони психічного здо-
ров’я, соціального забезпечення та громад облас-
ті;

• формування напрямків діяльності та стратегічно-
го плану області в контексті національно плану 
заходів; 

• проведення заходів, спрямованих на підтримку 
міжгалузевого обговорення та налагодження мі-
жгалузевої співпраці під час планування, розвит-
ку та надання послуг у сфері психічного здоров’я 
в межах області;

• координація діяльності місцевих громадських 
платформ;

• залучення до діяльності, розвиток або створення 
закладів, які перебувають в обласному підпоряд-
куванні;

• укладання маршрутів пацієнта та карти послуг на 
обласному рівні;

• залучення та розподіл ресурсів обласного рівня;
• інші завдання обласного рівня.

Приклад завдань першої в Україні Обласної координаційної ради Луганської області:
До основних завдань координаційної ради належать формування пропозицій  
та рекомендацій щодо:
• організації надання  послуг у сфері психічного здоров’я в області;
• вивчення можливості оптимізації надання послуг у сфері психічного здоров’я в області за допомо-

гою організації підтримки органів державної влади, установ, підприємств, що взаємодіють у цій 
сфері;
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• проведення заходів, спрямованих на підтримку міжгалузевого обговорення та налагодження мі-
жгалузевої співпраці під час планування, розвитку та надання послуг у сфері психічного здоров’я в 
межах області;

• забезпечення стратегічного лідерства у діяльності органів державної влади, закладів та установ, 
пов’язаних зі сферою охорони психічного здоров’я, соціального забезпечення та громад області;

• інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо підвищення обізнаності громадян про психічне здо-
ров’я;

• інших питань, які належать до компетенції членів координаційної ради щодо забезпечення надан-
ня послуг у сфері психічного здоров’я.

Як створити Координаційний орган у вашій громаді

Ініціативу зі створення КО можуть проявляти громадяни, користувачі послуг, громадські організа-
ції, керівники відповідних департаментів\відділів місцевих адміністрацій (департаменти охорони здо-
ров’я, соціальних послуг, освіти тощо), заступники голів адміністрацій або й самі голови адміністрацій. 

Оптимальною є ситуація, якщо потребу створення такого органу бачать і користувачі послуг, і орга-
ни влади. Тоді він постає як результат співпраці й спільна спроба відповіді на актуальні виклики. 

Якщо ж взаємного прагнення немає, то важливими є кроки зі здійснення адвокації теми психічно-
го здоров’я, її просування серед потенційно зацікавлених осіб та залучення їх мірою розвитку інтересу 
й розуміння важливості психічного здоров’я. 

ВООЗ рекомендує низку дій, які можна здійснити на місцевому рівні, обов’язково залучаючи осіб, 
що впливають на прийняття рішень11. Ба більше, саме ці особи, якщо йдеться про лобіювання ідеї пси-
хічного здоров’я, повинні бути цільовими для наступних можливих дій (наведемо окремі напрямки, 
які релевантні життю громад у нашій країні):
• Підвищення обізнаності. Йдеться про заходи, які впливають на підвищення розуміння ролі психіч-

ного здоров’я у житті особи, родини, громади тощо. Прикладом такого заходу може бути семінар 
для працівників міської адміністрації про емоційне вигорання та стресостійкість або про психоло-
гічні наслідки пандемії COVID-19 тощо. Подібні заходи реалізовані в рамках проекту для Депар-
таменту охорони здоров’я Донецької обласної адміністрації, заплановані для адміністрації міста 
Маріуполь. 

• Інформування. Можна організовувати заходи, на яких осіб, що впливають на прийняття рішень, 
інформують про стан із психічним здоров’ям громади, про можливі дії, про потреби громади. Адже 
часто потреби залишаються незадоволеними через те, що їх не озвучують і про них не інформують. 

• Освіта. Системна освіта з психічного здоров’я для фахівців та населення є потужним інструментом 
адво кації, який, звісно, вимагає багато ресурсів. Але освіта в сфері психічного здоров’я у осіб, які впли-
вають на прийняття рішень у громаді, є надійною основою для розвитку громадської платформи. 

• Тренінги. Під час організації тренінгів із психічного здоров’я залучення представників відповідних 
департаментів, підрозділів, інших осіб, які впливають на прийняття рішень у громаді, є дуже важ-
ливими. Адже крім того, що вони покращують свої знання, відбувається налагодження комунікації 
між фахівцями та представниками органів виконавчої влади.

• Консультування. Фахівці з психічного здоров’я можуть пропонувати свої консультаційні послуги 
органам виконавчої влади стосовно різних ситуацій, які стаються в громаді, забезпечивши їх науко-
вими та обґрунтованими пропозиціями вирішення. 

• Захист. Один із можливих напрямків діяльності є захист інтересів осіб із психічними розладами, їх 
підтримка у реалізації своїх прав. 

11 World Health Organization. (2003). Advocacy for mental health. URL : https://www.who.int/mental_health/policy/services/essential-
package1v7/en/
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• Розкриття. Ідеться про оприлюднення інформації про свій стан психічного здоров’я, ділення сво-
їм особистим досвідом отримання допомоги у системі охорони здоров’я, соціальних та інших по-
слуг. Це особливий вид адвокаційної активності, який лише недавно почав розвиватися в Україні 
й вимагає певної готовності й з боку особи, і з боку громади. Втім, саме розкриття відіграє дуже 
важливу роль у адвокації теми психічного здоров’я. 

Після низки адвокаційних кроків можна формувати пропозицію до відповідного органу виконав-
чої влади чи самоврядування. Важливо, щоб ця пропозиція була максимально чіткою, із баченням 
структури КО, її завдань, розподілу повноважень, термінів роботи тощо. Наведені у цьому виданні 
приклади можуть стати у нагоді під час формування такого бачення, тож ви можете послуговуватися 
ним у своїх громадах. 

Створивши КО, наступним важливим кроком є налагодження комунікації між його членами, обмін 
інформацією, розподіл відповідальностей. КО повинен бути постійно діючим формуванням. Підхід, 
при якому він збирається і працює лише під час засідань, є непродуктивним. Тема психічного здоров’я 
потребує постійної уваги, знайомства з доказовими матеріалами на цю тему, кращими практиками 
тощо. Тому ефективним кроком може бути створення спільного чату (групи), де учасники можуть спіл-
куватися, ділитися думками та обговорювати завдання. «Життя» в чаті варто підтримувати, й ініці-
атори створення КО мають шукати й ділитися з іншими членами корисною інформацією, подіями, 
новинами тощо. 
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5 ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБ У СФЕРІ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я 
НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ 

Перш ніж розпочати укладання Планів заходів, програм або проектів, важливо більше дізнати-
ся про ресурси та потреби своєї громади в сфері психічного здоров’я. Ідеться про визначення або 
оцінку потреби. Адже саме для задоволення потреб громадян у послугах із психічного здоров’я ми їх 
розвиваємо, робимо максимально доступними, формуємо таку мережу послуг, яка оптимальна для 
конкретної громади. 

Де шукати інформацію про потреби

Передусім, розглянемо, де саме можна шукати інформацію про потреби. Отже, серед джерел та-
кої інформації є: 
– Статистичні дані. Це дані, які можна отримати з відкритих джерел (звітність відповідних міністерств 

та відомств, місцевих органів влади тощо12), або із внутрішньої звітності органів управління вашої гро-
мади. Зважаючи на залучення до КО представників різних департаментів, отримати такі дані цілком 
реалістично. 

– Спостереження. Ви є членами вашої громади, й самі можете спостерігати за тим, які потреби не за-
довольняються. Наприклад, дитина ваших знайомих може потребувати інклюзії, але поруч немає 
інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ), тож для отримання висновку про інклюзію треба їхати кілька 
годин до найближчого ІРЦ. Або ваш колега має ознаки депресії, але звертатися до психіатричної 
клініки не хоче, бо до неї дуже важко добиратися, і автобуси ходять туди один раз на добу. Ці та 
подібні історії, які ви можете спостерігати в своєму середовищі, так само можуть бути джерелом 
інформації про потреби громади. 

– Інтерв’ю або опитування. Це структурована розмова із заздалегідь продуманими запитаннями, які 
можна ставити представникам різних груп із вашої громади: пацієнтам, їхнім піклувальникам, фа-
хівцям різних сфер, громадянам загалом. 

– Фокус-групи. За правильної організації фокус-групи (користувачів послуг, фахівців тощо) навіть не-
велика їх кількість, може надати дуже багато корисної інформації. Адже в груповій розмові учасни-
ки мають змогу краще відкритися і розповісти про справді болючі для них питання. 

– Аналіз випадків. Ви можете знати про певний випадок, який стався у вашій громаді, через пробле-
ми з психічним здоров’ям (наприклад, самогубство або його спроба, звільнення з роботи) і якому 
можна би запобігти, якщо були б наявні певні послуги, або якби їх надавали якісно. Цей випадок 
може стати предметом для обговорення на таку тему: «Які потреби і в який час виявилися незадо-
волені? Чого бракувало у нашій громаді, щоб допомогти людині?». 

Звісно, не йдеться про те, що ви маєте задіювати всі джерела інформації одразу. Втім, використати 
хоча б частину з них, було би корисно для вашої майбутньої діяльності. 

Якої саме інформації нам бракує?

Яка інформація говорить про потреби у сфері психічного здоров’я? З чого починати їх оцінку? 
Передусім корисно отримати статистичні дані. Така інформація цінна тим, що дозволяє відсте-

жувати зміну показників паралельно з розвитком системи охорони психічного здоров’я. Також можна 
порівнювати показники вашої громади з відповідними показниками інших громад, областей, країни 
загалом. Ці ж дані можна передавати в координаційні органи вищого рівня для підтримки прийняття 
рішень, базованих на даних. 

12 URL : https://cmhmda.org.ua/statistics/ 
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Насамперед важливо зібрати загальну інформацію про громаду 
– Кількість жителів, розподіл за віком і статтю. Ці інформація важлива з огляду на те, що особи різної 

статі та віку мають різну вразливість до окремих психічних розладів, відповідно різні потреби в по-
слугах. Відтак, можна буде зосередитися на розбудові специфічних послуг або на розвитку певних 
компетентностей у фахівців – виявляти та надавати допомогу саме при цих розладах. 

– Розподіл жителів, які живуть у містах і в селах.
– Специфіка громади (наприклад, важливою є інформація про те, що більшість жителів працюють на 

певному місцевому бюджетоутворюючому підприємстві, або про те, що в громаді є кілька селищ, 
між якими дуже погане сполучення, або що громада проживає поруч із великими промисловим 
містом тощо).

Інформація, що стосується сфери психічного здоров’я 
– Кількість самогубств. Самогубства тісно пов’язані з наявністю у людей тих чи інших психічних розла-

дів (наприклад, депресія, біполярний розлад тощо). 
– Захворюваність у громаді на соматичні хвороби. Це важливо, адже дуже часто соматичні хвороби 

та психічні розладі взаємопов’язані. Наприклад, наявність серцево-судинних хвороб суттєво підви-
щує імовірність депресії. Відтак, якщо показник у  громаді високий, то треба розуміти, що так само 
високий показник депресій. Те ж саме стосується інсультів та низки інших захворювань. 

– Кількість та розподіл за віком і статтю безробітних осіб. Безробіття є так само важливим фактором, 
який підпадає під ризик психічного розладу. 

– Кількість осіб, які перебувають на обліку в соціальних та інших службах. Фахівці соціальних служб 
дуже часто виявляють, що їхні підопічні, дорослі та діти, мають складні життєві обставини (СЖО) 
саме через психічні розлади, і навпаки, часто СЖО провокують ці розлади. 

– Кількість осіб із інвалідністю. Особи з інвалідністю є вразливою верствою населення, які часто ма-
ють обмежений доступ до низки послуг. Наприклад, особа, яка користується візком, не може відві-
дувати певні установи через відсутність пандуса. А дитина з розладом аутичного спектру не може 
отримати стоматологічні послуги, бо фахівці не навчені працювати з такими пацієнтами.

Інформація про психічне здоров’я у громаді
– Кількість осіб, які отримують послуги в сфері психічного здоров’я. Ідеться про інформацію, отрима-

ну від місцевих закладів з охорони психічного здоров’я (психіатричних, наркологічних закладів), 
будинків-інтернатів, освітніх, реабілітаційних закладів тощо. Як правило, такі заклади належать до 
сфери управління різних відомств та міністерств, тож часто подають інформацію лише до них. Тому 
для отримання цілісної картини треба докласти зусиль. 

– Поширеність психічних розладів. Ця інформація часто різниться від попередньої, адже ми знаємо, 
що в сфері психічного здоров’я спостерігається велика прогалина – до 80% осіб, які потребують 
допомоги, не звертаються за нею і не отримують її. Зібрати таку інформацію можна у різний спосіб. 
Найдостовірніші дані можна отримати під час спеціально проведеного епідеміологічного дослі-
дження (втім, цей шлях потребує ресурсів). Інші варіанти – це екстраполяція національних даних 
(наприклад, із цього дослідження)13 на конкретну громаду, або узагальнена оцінка на основі 80% 
розриву. 

Якісна інформація, або інформація нестатистичного характеру, може бути важливим до-
повненням до інформації статистичної. Ідеться про інформацію, яку ми отримуємо від інтерв’ю, фо-
кус-груп, спостережень тощо: 
– доступність послуг (чи люди реально можуть їх отримати, чи не бояться люди звертатися по них);
– наявність послуг (чи існують послуги, які потрібні людям);

13 Психічне здоров’я на перехідному етапі. URL : http://ipz.org.ua/wp-content/uploads/2018/01/MH-report-for_INTERNET_All_ua.pdf
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– якість послуг (чи задоволені люди якістю послуг, які скарги вони мають, у чому саме послуги їх не 
задовольняють тощо). 

Інформація про наявні послуги (ця інформація може бути підготовчою для наступного кроку – карту-
вання послуг, описаного далі): 
– послуги в сфері психічного здоров’я;
– психіатрична допомога; 
– соціальні послуги;
– освітні послуги; 
– інші послуги, відповідно до Піраміди ВООЗ. 

Отримавши цю інформацію (не йдеться про те, щоб зібрати ВСЮ інформацію про потреби), ви 
матимете досить чітку картину ситуації у громаді: щодо її потреб і прогалин, які треба заповнити. На-
ступний крок, який допоможе побачити цілісну картину, зважаючи на ситуацію кожної громади, нази-
вається – картування послуг. 

Картування послуг 

Картування послуг є важливим процесом для збору інформації та візуального зображення чинних 
ресурсів у громаді чи в країні. Для цього важливо максимально прискіпливо зібрати необхідну інфор-
мацію про надавачів послуг та служби, які існують. Картування є складним процесом, що потребує 
пильності та часу. 

Є кілька інструментів, якими можна скористатися. Одним із найпростіших може бути інструмент 
ВООЗ «Методика mhGAP для проведення ситуаційного аналізу: мінімальний набір даних для впрова-
дження mhGAP на рівні первинної медичної допомогу». 

В опитувальнику вміщені такі запитання:
1. Загальні дані:

– назва міста/ОТГ;
– чисельність населення: всього, міське/сільське, %;
– відповідальний у районі/ОТГ за охорону здоров’я (посада/організація).

2. Кількість центрів первинної медико-санітарної допомоги.
3. Огляд наявних послуг із охорони психічного здоров’я (кількість закладів, які надають спеціалізова-

ну допомогу з охорони психічного здоров’я ([зокрема закладів загального медичного профілю, які 
надають спеціалізовані послуги, наприклад, психіатра у районній лікарні]).
– Перелік та характеристика закладів, які надають спеціалізовану допомогу з охорони психічного 

здоров’я (зокрема закладів, які надають психіатричну допомоги ):
– назва закладу;
– вид послуг;
– хто їх надає.

4. Огляд наявних послуг у сфері соціальної допомоги: 
– назва закладу;
– вид послуг;
– хто їх надає.

5. Огляд чинних послуг у сфері освіти.
6. Громадські організації / Неурядові організації.

Відповівши на ці запитання та заповнивши таблицю усією інформацією, можна сформувати кар-
тину чинних послуг та служб на певній території. За наявності ресурсів, використовуючи програмне 
забезпечення, можна відобразити ці дані на карті. 
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6 ЗАГАЛЬНА МАТРИЦЯ  
ДЛЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ 

Плани заходів щодо психічного здоров’я, які укладають у громадах, можуть мати різну структуру 
(яку можна затвердити як типову, наприклад, з певними заздалегідь визначеними пунктами). Втім, 
внутрішня логіка будь якого Плану заходів, незалежно від структури, є однаковою, і має вигляд логічно 
послідовних компонентів, наведених у таблиці 3. 

Таблиця 3. Загальна матриця для Плану заходів щодо психічного здоров’я

Компоненти 
матриці

Що ми 
хочемо 

змінити на 
краще у 
громаді

Що для цього має 
змінитися

Конкретні 
результати, що 
приводять до 

змін?

Конкретні дії, заходи, 
що забезпечують 

результати  
(колонка 3)

Які ресурси треба для цього 
задіяти

Пояснення

Кінцева 
мета, те, що 
ми хочемо 
поліпшити, 

вдосконалити

Фактори, впливаючи 
на які ми досягнемо 

змін, вказаних у 
колонці 1. Хоча 
факторів може 
бути багато, тут 

зазначаються лише 
ті, на які будуть 

спрямовані заходи 
нашого Плану

Конкретні 
наслідки заходів 
(колонка 4), які 
призводять до 

змін у факторах 
(колонка 2). 

Максимально 
конкретні заходи, дії, 
активності, які будуть 

здійснені у громаді 

Матеріальні та нематеріальні 
ресурси, необхідні для 

здійснення заходів (колонка 4). 
Що детальніше будуть описані 

ресурси, то швидше відбудуться 
пошук ресурсів, яких не вистачає

1 2 3 4 5

Приклад 1

Покращити 
охоплення 
послугами з 
психічного 
здоров’я осіб 
із депресією

Забезпечити 
фахівців первинної 
ланки вміннями 
розпізнавати 
депресію і 
допомагати 
пацієнтам

Сімейні лікарі 
громади 
пройшли 
навчання за 
програмою 
ВООЗ «mhGAP»

5денний тренінг 
за програмою 
ВООЗ із залученням 
національних 
тренерів

– 2 Національні тренери
– Компенсація робочого часу, 

проїзду та проживання 
тренерам

– Приміщення для тренінгу, 
обладнане проектором та 
дошкою

– Кавибрейк для учасників
– Дозвіл учасникам на 

проходження тренінгу в 
робочий час

Приклад 2

Покращити 
якість 
життя 
дітей із 
інвалідністю, 
зумовленою 
психічними 
розладами, 
та їхніх 
батьків

Забезпечити 
батьків уміннями 
щодо взаємодії із 
дітьми, підтримки 
їх розвитку 
та вмінням 
піклуватися про 
себе 

Усі батьки 
громади, які 
працюють із 
інклюзивно
ресурсними 
центрами, 
проходять 
програму 
ВООЗ «Тренінг 
навичок 
піклувальників»

5денний тренінг 
для працівників 
інклюзивно
ресурсного 
центру громади 
щодо проведення 
для батьків 
«Тренінгу навичок 
піклувальників»

– 2 Майстертренери 
– Компенсація тренерам
– Приміщення для проведення 

тренінгу
– Обладнання для тренінгу 

відповідно до Посібника
– Кавабрейк
– Зміни до роботи ІРЦ для 

забезпечення можливості 
проведення занять із 
батьками

Приклад 3

Зменшити 
рівень 
самогубств у 
громаді

Обмежено 
доступ до засобів 
здійснення 
замогубства  
місцевого мосту, 
де типово 
самогубства 
відбуваються

Вздовж перил 
мосту напнуто 
обмежуючу 
сітку та 
встановлено 
відеокамери

Сформовано 
технічне завдання, 
погоджено із 
відповідними 
відділами
Проведено роботи із 
закупівлі сітки та її 
встановлення

– Проектна документація, 
погоджена

– Сітка, відеокамера та кошти 
на її закупівлю

– Кошти на встановлення сітки 
та камери
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Додаткові елементи, які може містити План заходів: 
– індикатори − кількісні показники до кожного з пунктів плану. Наприклад, скільки саме вчителів 

треба підготувати або який відсоток дітей громади треба охопити певними заходами, до якого рів-
ня має впасти показник самогубств у громаді;

– часові рамки − коли і який захід заплановано;
– відповідальні − особи, що відповідають за реалізацію заходу; 
– ризики та стратегії їх мінімізації − яких ризиків ми можемо зазнати, реалізовуючи План, і що 

робити, щоб зменшити їх вплив. Наприклад, ризиком може бути незацікавленість певної групи фа-
хівців у навчанні. Тому можемо заздалегідь підготуватися до цього ризику, наприклад, провести 
просвітницькі та мотиваційні передтренінгові зустрічі, передбачити сертифікацію учасників тощо. 
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7 ЯК УКЛАСТИ МІСЦЕВИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ  
ДЛЯ ГРОМАДИ

Для укладення Плану заходів для вашої громадської платформи треба здійснити кроки, описані 
далі. 

– Визначити потреби громади та її готовність до змін. Оцінка потреб та картування послуг − 
ефективний спосіб, який покаже наявні ресурси, прогалини й напрямки роботи. 

– Опісля треба чітко сформулювати кінцеву мету (див. табл. 3, колонка 1). Незалежно від того, 
чи йдеться про одне завдання, на якому ви хочете зосередити зусилля, чи про глобальне по-
кращення психічного здоров’я у громаді. Що конкретніша мета, що більше вона зумовлена 
виявленими потребами і проблемами, то більше шансів її досягти. Звісно, що план може мати 
кілька цілей і, відповідно, містити більше заходів.

– Спираючись на знання щодо ефективності тих чи інших втручань, різних факторів психічного 
здоров’я, описуємо ці фактори в колонці 2. Це те, на що ми будемо впливати своїми захода-
ми. Зауважте, що ви можете не мати одразу готового рішення, бо, наприклад, не знаєте, які 
фактори впливають на вживання алкоголю серед підлітків. У таких випадках треба отримати 
консультації фахівців відповідної галузі. 

– Наступний крок − у колонці 4 (підказка з досвіду) занотувати, які саме заходи, дії та активності 
будемо реалізовувати. 

– У колонці 3 занотовуємо наш прогноз − конкретний результат проведених заходів: хто і чому 
навчиться, скільки людей пройде тренінги, що буде реалізовано тощо. 

– Спланувавши заходи, розуміючи їх масштаб, можна сформувати перелік ресурсів, необхідних 
для роботи. 

Формат праці КО над цим Планом заходів передбачає регулярні зустрічі, спільні обговорення та 
дискусії, «мозкові штурми» щодо ідей, планів, заходів. 

Важливо, щоб у КО виступав модератором дискусій, щоб сам процес обговорень не перетворився 
на тривалі монологи або суперечки, а також щоб була можливість висловитися і бути почутим усім. 
Варто, щоб хтось виконував роль секретаря: ця особа повинна записувати ідеї, думки з метою форму-
лювання рішень і висновків опісля. 

По закінченні зборів хтось із групи також має опрацьовувати нотатки, пропозиції, формуючи з них 
чернетки планів, які потім ставитимуть на обговорення. Як правило, таку роль бере на себе особа з 
найбільшим досвідом управління проектами або у сфері психічного здоров’я, або з найбільшою мо-
тивацією змін. 
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