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ОХОПЛЕННЯ ПОСЛУГАМИ ІЗ ПСИХІЧНОГО 
ЗДОРОВ’Я: ПОТРЕБИ ТА РЕАЛІЇ 

СКІЛЬКИ ГРОМАДЯН ПОТРЕБУЄ ДОПОМОГИ, А СКІЛЬКИ ЇЇ ОТРИМУЄ В УКРАЇНІ?   

 

Різницю між кількістю громадян, які потребують допомоги, та кількістю, які її отримають щороку, 

називають прогалиною у охопленні послугами. Передусім, звернемося до даних щодо річної 

захворюваності – скільки осіб протягом року в Україні, ймовірно, матимуть ті чи інші ознаки 

психічних розладів?  

За наявними даними1, протягом ОДНОГО РОКУ 18% громадян матимуть ознаки хоча б одного 

психічного розладу, кожен ДЕСЯТИЙ в даний момент час має ознаки хоча б одного розладу, а 

протягом життя – кожен третій українець матиме досвід хоча б одного психічного розладу! 

 

 
1 Bromet, Evelyn J., et al. "Epidemiology of psychiatric and alcohol disorders in Ukraine." Social psychiatry and psychiatric 

epidemiology 40.9 (2005): 681-690. 
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При цьому, щороку близько 1,7 млн. осіб користаються послугами із психічного здоров’я2, що складає 
близько 3,8% населення країни.  

 

Порівнюючи ці цифри, ми бачимо ПРОГАЛИНУ – 6,4 млн. українців не охоплені послугами із 
психічного здоров’я. Решта, 1,7 млн. навіть отримуючи допомогу у психіатричних закладах, не 
завжди мають підтримку у громаді, за місцем проживання, після завершення лікування 
гострого стану.  

 

 

 
2 Психічне здоров’я населення України. Аналітично-статистичний довідник 2013–2015 

рр. / Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України; Центр мед. статистики МОЗ України. – 

Кіровоград: Поліум, 2016. – 80 с. 
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РОЗРАХУНКИ ПРОГАЛИНИ У ОХОПЛЕННІ ПОСЛУГАМИ ДЛЯ м. Маріуполь 

 

За оцінками3 населення м. Маріуполь складає 457439 осіб (0,46 млн). Відповідно, при 
консервативному припущенні (без врахування близькості до зони бойових дій та інших 
факторів), кількість жителів міста, які протягом РОКУ матимуть погіршення психічного 
здоров’я складає 82 339 осіб (орієнтовно – кожен 5й житель).  

 

Із цих 82 339 осіб допомогу отримають лише близько 17 383, решта 64 956 зостануться 
наодинці із проблемою. Відтак, прогалина у охопленні послугами у м. Маріуполь 
складає близько 65 000 осіб щороку. 

 

 

 
3 http://donetskstat.gov.ua/statinform1/demohrafichna-ta-sotsialna-statystyka/naselennia-ta-mihratsiia/chyselnist-
naselennya-(-za-otsinkoyu-)-po-mistakh-ta-rayonakh/  

Населення 
міста; 457439

Кількість 
осіб, які 

матимуть 
погіршення 
психічного 

здоров'я 
протягом 

року; 82339

82339

17383

64956
82339,02
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СКІЛЬКИ ВТРАЧАЄ ЕКОНОМІКА МІСТА? 

 

Проблеми і складнощі із психічним здоров’я, крім свого прямого наслідку (погіршення якості життя 
людей, втрати фізичного здоров’я тощо) мають додаткові насліди у вигляді економічних втрат. 
Наведені нижче розрахунки економічних втрат (у вигляді втрачених робочих днів серед 
працездатного населення) здійснені без врахування впливу на психічне здоров’я низки 
ускладнюючих факторів (пандемія коронавірусу, військові дії, інші економічні, екологічні та 
соціальні фактори). Відтак, навіть песимістичні розрахунки, наведені далі, можна сприймати як 
«оптимістичні», адже при врахуванні зазначених факторі ситуація виглядатиме значно гірше.  

Відсутність на робочому місці через проблеми та складнощі із психічним здоров’ям, за нашими 
оцінками може бути рівною від 161 780 людино-днів (оптимістичні оцінки) до 1 067 746 робочих 
людино-днів.   
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Крім відсутності на робочому місці також важливо врахувати «невидимі» втрати робочих днів через 
«презентеїзм» (явище присутності на робочому місці, але неможливості виконувати роботу у 
повній мірі або протягом усього робочого часу). Втрати через презентеїзм завжди є вищими, 
оскільки більшість людей, які мають складнощі із психічним здоров’ям, не отримують допомогу 
вчасно, не беруть лікарняний і продовжують відвідувати роботу, при цьому суттєво знижуючи 
свою продуктивність.  

За нашими розрахунками, через презентеїзм втрачається від 953 546 робочих днів (оптимістичні 
розрахунки) до 2 909 123 робочих днів (песимістичні розрахунки).  

 

Таким чином, сумарні втрати робочих людино-днів для м. Маріуполь протягом одного року 
складають орієнтовно  від 1 до 4 млн. днів. 

Вид розрахунків Сумарно втрачені 
робочі людино-дні 

Втрати 
(оптимістичні) 1 115 326 

Втрати 
(песимістичні) 3 976 869 
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ПОСЛУГИ ІЗ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я У 
МІСТІ: ПРОГАЛИНИ ТА РЕСУРСИ 

ОПТИМАЛЬНА КОМБІНАЦІЯ ПОСЛУГ ІЗ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я (ПІРАМІДА ВООЗ) 

Аналіз наявної системи послуг із психічного здоров’я м. Маріуполь спирався на його відповідність 

Оптимальній комбінації послуг ВООЗ. Наведемо її короткий опис, перш ніж аналізувати самі 

послуги.  

 
 

Неформальні послуги - це перші 2 рівні піраміди, і вони включають ті послуги, які не є частиною 

формальної системи охорони здоров’я.  

САМОДОПОМОГА - основа піраміди та її одна із несучих сторін, на ній грунтується уся інша 

допомога. Йдеться про те, що більшість людей справляються зі своїми проблемами самі або за 

підтримки родини чи друзів. Але навичкам самодопомоги потрібно людей вчити, поширюючи 

ці знання у різний спосіб і силами різних служб. Самодопомога є найефективнішою, коли її 

підтримують офіційні служби охорони здоров'я (і не лише здоров’я) на всіх рівнях піраміди. 

Наприклад, цим навичкам може вчити клієнта соціальний працівник, пацієнта - його сімейний 

лікар. Лікарі-акушери можуть вчити їм породіль, а вчителі у школі - дітей.  
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Прикладом послуг у цій сфері можуть бути онлайн курси із самодопомоги 
(наприклад, курс “Методи психологічної самодопомоги для медичних працівників” 
розроблений проектом “Психічне здоров’я для України” ) або посібники із 
самодопомоги при різних станах психічного здоров’я, які поширюються 
Українським інститутом когнітивно-поведінкової терапії  (“Подолати депресію”, 
“Подолати алкогольну залежність” тощо).  

НЕФОРМАЛЬНІ ПОСЛУГИ НА РІВНІ ГРОМАД - наступна основа піраміди. Це послуги, які надаються 

у громадах, максимально наближено до місця проживання або роботи людини, та які не є 

складовою офіційної системи охорони здоров'я та соціального забезпечення. Наприклад, це 

послуги, які можуть надавати психологи закладів освіти, вчителі або навіть поліція, наприклад, 

надаючи Першу Психологічну Допомогу. Такі послуги можуть надаватися релігійними чи 

неурядовими організаціями, асоціаціями користувачів послуг і сімей, а також звичайними 

мешканцями у вигляді груп рівний-рівному, психологічних гуртків, груп театральних практик, 

як то плейбек-театр тощо.  

Прикладом таких послуг в Україні можуть бути проект “Клубний дім”, для осіб із 
біполярним розладом, який започаткований ГО Адаптаційно-ресурсний центр 
“Барвінок”. Особи із БР мають змогу регулярно зустрічатися, обговорювати свої 
складнощі, ділитися корисними стратегіями, підтримувати та отримувати 
підтримку.  

ВООЗ підготовлено посібник mhGAP Сommunity Toolkit, в якому детально описано, 
як розвивати у громадах неформальні послуги із психічного здоров’я, які задачі і хто 
може виконувати для покращення психічного здоров’я громадян, попередження 
психічних розладів та підтримки вразливих груп населення .  

Формальні послуги - це послуги, які надаються вже в межах існуючої системи охорони здоров’я, 

соціальної підтримки тощо, яка фінансується державним або місцевими бюджетами.  

ПОСЛУГИ В СФЕРІ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я НА ПЕРВИННОМУ РІВНІ - серце сучасної системи 
охорони психічного здоров’я у всьому світі. Ці послуги надаються лікарями первинної ланки, 

які мають компетентності у веденні поширених розладів психічного здоров’я. Основні послуги 

на цьому рівні включають в себе раннє виявлення та лікування поширених психічних розладів, 

ведення стабільних психіатричних пацієнтів, консультування щодо поширених розладів, 

направлення на інші рівні допомоги (у т.ч. на нижчі чи вищі рівні піраміди та інші сфери послуг), 

якщо це потрібно, а також просвітництво та профілактику в сфері психічного здоров'я (у т.ч. 

навчання самодопомозі). Послуги на рівні первинної медичної допомоги, як правило, є 

найбільш доступними, недорогими та прийнятними для громад, і є найкращим способом 

подолати розрив (прогалину) у лікуванні, стигму та упередження щодо психічного здоров’я.  

Також допомога на рівні первинної медичної допомоги мінімізує порушення прав людини.  

В Україні завдяки зусиллям ВООЗ та інших організацій у 2019 році розпочалося 
впровадження навчання лікарів первинної ланки веденню пацієнтів із психічними 
розладами. Основа навчання - програма mhGAP Intervention Guide 2.0 .  

ПСИХІАТРИЧНІ ПОСЛУГИ В ЛІКАРНЯХ ЗАГАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ (багатопрофільних лікарнях) - 

наступний рівень піраміди. Для важчих (або стійких) розладів можуть бути необхідні 

короткотривалі госпіталізації під час погіршення стану чи загострення захворювання. До 

переваг наявності в загальних лікарнях належать: більші можливості діагностики та лікування 

супутніх 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, у разі необхідності можуть отримати допомогу в сфері психічного здоров'я, що 
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значно підвищує доступ до допомоги; ці послуги знижують стигму (порівняно з 

спеціалізованими психіатричними закладами). Лікарні загального профілю мають доступне та 

прийнятне розташування для цілодобового надання допомоги.  

До прикладів таких послуг можуть належати:  
- 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 з локальними 

службами (школи, працедавці, соціальна сфера) та громадськими 
організаціями щодо міжсекторальної співпраці та ініціативи із 
зміцнення психічного здоров’я. 

- Спеціалізовані відділення з реабілітаційними програмами для осіб з 
окремими психічними розладами 

 

  ПОСЛУГИ В СФЕРІ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я НА РІВНІ ГРОМАД. Цей вид допомоги може бути 

зосереджений як у одному закладі так і в кількох. Це може бути спектр послуг, які надаються 

різними установами, або однією, але які розташовані саме у громаді, максимально наближено 

до місця проживання та праці людини, та їх діяльність взаємно скоординована.  

Сюди можуть входити: ведення (супровід) випадку, центри денного перебування, 
реабілітаційні служби/центри, програми попередження госпіталізації, мобільні 
кризові служби,  заклади проживання гуртожиткового типу, постійний супровід в 
громаді, допомогу у веденні домашнього господарства, працевлаштуванні, 
допомогу сім'ям та інші послуги з підтримки (зменшення стресу, навчання, 
інформування…). Конфігурація таких послуг визначається саме специфікою 
громади та потребами жителів певної місцевості.  

ЗАКЛАДИ ТРИВАЛОГО ПЕРЕБУВАННЯ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ПСИХІАТРИЧНІ ПОСЛУГИ - 

вершина піраміди, і як видно із її розмірів, такі послуги потрібні незначній кількості людей, 

порівняно з тими, хто потребує, наприклад, допомоги на первинній ланці. Ці послуги також є 

найдорожчими, порівняно з іншими рівнями. Це допомога, яка виходить за межі можливостей 

лікарень загального профілю та інших служб, які перебувають нижче. Наприклад, люди, які 

мають резистентні або складні (комплексні) захворювання. Потребують вужчої діагностики та 

специфічного лікування та допомоги. До цього рівня відносять вузькоспеціалізовану допомогу 

при окремих станах (розлади харчової поведінки, самоушкоджуюча поведінка…), судово-

психіатричні відділення (примусові заходи медичного характеру), лікування залежностей тощо.  
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АНАЛІЗ НАЯВНИХ ТА ВІДСУТНІХ У МІСТІ ПОСЛУГ ІЗ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я (СИСТЕМНЕ 

КАРТУВАННЯ) 

 

Робочою групою за участі представників департаментів охорони здоров’я, освіти, соціальних послуг, 

закладів охорони здоров’я усіх ланок, представників організацій користувачів послуг було 

проаналізовано наявні у місті послуги із психічного здоров’я з точки зору їх відповідності 

«піраміді» ВООЗ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У наступній таблиці наведені дані про всі заклади міста, які:  

а) надають послуги із психічного здоров’я (позначено зеленим); 

б) надають послуги, певною мірою пов’язані із психічним здоров’ям та психологічну 

допомогу (позначено жовтим) 

в) не надають послуги, пов’язані зі психічним здоров’ям, хоча можуть це робити на своєму 

рівні, після низки трансформацій (навчання фахівців, контрактування через НСЗУ, 

отримання коштів на надання соціальних послуг тощо). Позначені червоним.  

Заклади розподілено за рівнями «піраміди» ВООЗ, відповідно до належності до певної сфери 

(охорона здоров’я, соціальні послуги, освіта, ГО, інші організації) та із зазначенням цільової 

аудиторії (кому надають послуги). Також наведено короткі коментарі щодо потреб відповідних 

закладів у контексті психічного здоров’я.  



 

Тип 
закладу\послуги 

відповідно до 
моделі ВООЗ 

ЗАКЛАДИ СИСТЕМИ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 

ЗАКЛАДИ СФЕРИ СОЦІАЛЬНИХ 
ПОСЛУГ ЗАКЛАДИ СФЕРИ ОСВІТИ 

Громадські, 
благодійні та  

організації 
користувачів послуг 

ІНШІ 
ОРГАНІЗАЦІЇ, 

ПОСЛУГИ, 
СЛУЖБИ 

Цільова  
аудиторія Коментарі 

Спеціалізовані 
заклади та 

заклади 
довготривалого 

перебування 

КНП "Психіатрична лікарня 
м. Маріуполь" 

 
КНП "Медичний центр із 

профілактики та лікування 
залежностей м. Маріуполь" 

  

      

Особи із 
психічними 
розладами 

Налагодити 
зв'язки із 
рештою ланок, 
навчання 
доказових 
психологічних 
інтервенцій, 
підсилення 
лідерської ролі 

Психіатричні 
послуги у лікарнях 

загального 
профілю 

КНП "Обласна лікарня 
інтенсивного лікування м. 

Маріуполь" 
 

КНП "Маріупольська міська 
лікарня"  1, 4, 5, 8, 9 

  

      

Хворі із 
соматичними 
хворобами 

Створення 
відділень 
психічного 
здоров'я? 

Послуги із 
психічного 

здоров'я на рівні 
громад 

  

«Центр соціально-психологічної 
допомоги особам, які 

постраждали від насилля або 
жорстокого поводження»       

Жертви 
насилля 

Налагодити 
зв'язки із 
рештою ланок 

  

Центральний районний центр 
соціальної реабілітації дітей-

інвалідів 
Лівобережний районний центр 

соціальної реабілітації дітей-
інвалідів 

КУ «ІРЦ Маріупольської 
міської ради Донецької 

області" 
КУ «Лівобережний ІРЦ» 
КУ «Приморський ІРЦ» 
КУ «Кальміуський ІРЦ» 

    

Діти з 
інвалідністю 
та ООП 

Налагодити 
зв'язки із 
рештою ланок 
Навчання, 
підсилення ролі 
у громаді 

Клініка дружня до молоді 
на базі ММПБ  

Дитяча поліклініка 2, 3, 5 ? 

Центральний районний 
ЦСССДМ 

Приморський районний 
ЦСССДМ 

Лівобережний районний 
ЦСССДМ 

Кальміуський районний 
ЦСССДМ 

Центр практичної психології 
м. Маріуполь 

    

Діти та 
підлітки 

Навчання 
mhGAP, 
Налагодити 
зв'язки із 
рештою ланок 
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КНП "Перинатальний центр 
м. Маріуполь"  

КНП "Маріупольський 
міський пологовий 

будинок" 
КНП "Маріупольське ТМО 
здоров'я дитини і жінки" 

  

      

Жінки (вагітні, 
після пологів) 

Навчання - 
психічне 
здоров'я, 
депресія, 
Налагодити 
зв'язки із 
рештою ланок 

    

  

ГО "ПІДТРИМКА 
ПСИХІЧНОГО 

ЗДОРОВ'Я - АСОЦІАЦІЯ 
ФАХІВЦІВ В ГАЛУЗІ 

ПСИХІЧНОГО 
ЗДОРОВ'Я” (Центр 

психосоц сурповду, 
Центр травматерапії) 

  

Особи із 
психічними 
розладами, 
які 
постраждали 
від війни; інші 
стани 

Налагодити 
зв'язки із 
рештою ланок 

Послуги із 
психічного 

здоров'я на 
первинній ланці 

охорони здоров'я 

КНП "ЦПМСД" 1, 2, 3, 4, 5  
Приватні заклади: 

"МЕДИФАСТ", "ТИБЕТ-
МЕДІЛ", "КОД ЗДОРОВ'Я", 

"КЛІНІКА ЗДОРОВ'Я ПЛЮС",  
"АЗОВМЕД +", "АДАСТРА 

ПЛЮС" 

 

  

    Всі 

Навчання 
mhGAP, 
Налагодити 
зв'язки із 
рештою ланок. 

Неформальні 
послуги у громаді   

Центральний територіальний 
центр соціального 

обслуговування 
 

Терцентр Лівобережного 
району  

Терцентр Кальміуського району 

  

Міжнародний комітет 
червоного креста в 

Маріуполі 
Червоний Хрест 

Маріуполь 
Карітас Маріуполь 

  СЖО 

Навчання 
розпізнаванню, 
скеруванню, 
першої 
допомоги, 
Налагодити 
зв'язки із 
рештою ланок 

  

Комунальний заклад 
"Маріупольський міський 
соціальний гуртожиток" 
Маріупольський міський 
центр з обслуговування 

громадян без визначеного 
місця проживання 

  

 

  СЖО   
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Центр зайнятості Центрального 
та Приморського районів 

Центр зайнятості 
Лівобережного району 

Центр зайнятості Кальміуського 
району 

      

Особи, які 
потребують 
працевлашту
вання 

Навчання 
розпізнаванню, 
скеруванню, 
першої 
допомоги, 
Налагодити 
зв'язки із 
рештою ланок 

Міська лікарня швидкої 
медичної допомоги   

Заклади освіти міста 
(садочки, школи, заклати 

профосвіти, заклади вищої 
освіти) 

Релігійні організації 
(церкви тощо) 

ПОЛІЦІЯ 
(Центральне, 
Приморське, 
Кальміуське, 
Лівобережне 
відділення) 

Всі 

Навчання 
розпізнаванню, 
скеруванню, 
першої 
допомоги. 

Фармацевтична мережа       

  

Всі 
Навчання 
розпізнаванню, 
скеруванню 

      

ГО "Лівобережна 
районна організація 

людей з інвалідністю" 
ГО “Особлива дитина з 

майбутнім” 
ГО “Ранні пташки” 
ГО “Повір у себе” 

  

Особи із 
інвалідністю, 
діти із 
інвалідністю 
та із 
вразливих 
груп 

  

Самодопомога           

  

Створення 
ресурсів із 
самодопомоги. 
Промокампані. 

 

 

 

 

  



Основні висновки, які можна зробити із наведеного аналізу:  

1. Незважаючи на розвинуту інфраструктуру закладів охорони здоров’я, безпосередньо 
закладів, спеціалізованих на наданні послуг із психічного здоров’я дуже мало і розподілені 
вони між рівнями «піраміди» нерівномірно.  

2. На рівні спеціалізованих закладів наявно 2 заклади, які втім обслуговують населення не лише 
міста, але й частини області, і не перебувають в управлінні міста. Відтак, потенціалу закладів 
для повноцінної роботи із громадами міста, зважаючи на розмір потреб (див. попередній 
розділ) не вистачає.  

3. На рівні психіатричних послуг у багатопрофільних лікарнях – також наявна прогалина, 
оскільки заклади із стаціонарними психіатричними відділеннями відсутні.  

4. Щодо послуг із психічного здоров'я на рівні громад – окремі послуги у місті наявні, але 
зосереджені переважно на дітях та підлітках, а також на дорослих у контексті надання 
соціальних послуг сім’ям у Складних Життєвих Обставинах. Втім, потужностей закладів та 
їхнього функціоналу, як і компетенцій фахівців, недостатньо щоб відповісти на усі потреби 
дітей та підлітків. Безпосередні послуги із психічного здоров’я дорослим надаються  лише 
окремим категоріям дорослих (дорослим, які постраждали від військових дій, медики – 
громадськими організаціями, а також вагітним жінкам - у перинатальних центрах). Центри 
психічного здоров’я у громадах, які є у власності міста (амбулаторні або стаціонарні, або з 
іншими формами надання допомоги) відсутні.  

5. Послуги із психічного здоров'я на первинній ланці охорони здоров’я (комунальні ЦПМСД та 
приватні заклади, контрактовані НСЗУ) не надаються через відсутність спеціалізованого 
навчання.  

6. Неформальні послуги у громаді надаються благодійними організаціями, а також частково – 
організаціями користувачів послуг, у межах своїх можливостей на волонтерських засадах. 
Низка організацій мають потенціал надавати такі послуги при додатковому навчанні та 
оновленні функціоналу та розвитку кадрового потенціалу.  

7. На рівні самодопомоги видимих і доступних для громадян ресурсів не виявлено.  
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ПРОБЛЕМИ ТА ПОТРЕБИ, ОЗВУЧЕНІ ФАХІВЦЯМИ ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ  

Ми провели опитування працівників первинної ланки охорони здоров’я (взяло участь 32 особи) та 
соціальної сфери (взяло участь 41 особа). Результати опитування показують, що  

А) Фахівці первинної ланки, навіть за відсутності спеціалізованого навчання, стикаються і бачать 
пацієнтів із психічними розладами та іншими станами. Близько  60% лікарів первинки бачать 
пацієнтів у кризових станах, із тривожними розладами та депресією. Близько 40% - 
зустрічаються із дитячими та підлітковими розладами, деменцією, психозами, залежностями, а 
також із самотніми пацієнтами. Близько 25% - бачать пацієнтів із самопошкоджуючою 
поведінкою.  

 

Б) Фахівці соціальної сфери у кількості 75% фахівців стикаються із дитячими та підлітковими 
розладами, близько 60% - із залежностями, близько 20-25% - із самопошкоджуючою 
поведінкою, кризовими станами, тривожними розладами, деменцією та психозами.  

 

 



 17 

Ми також запитали про те, які основні проблеми у сфері психічного здоров’я наявні у громаді? Топ-3 
від лікарів первинки проблем такі:  

1) Недостатня кількість фахівців 
2) Низька обізнаність про психічне здоров’я населення 
3) Недостатня кількість послуг для різних верств населення 

 

Топ-3 від фахівців соціальної сфери:  

1) Недостатня пріоритетність щодо фінансового забезпечення існуючих послуги 
2) Низька якість існуючих послуг 
3) Низька обізнаність про психічне здоров’я та Недостатня кількість послуг для різних верств 

населення 
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ДОДАТКОВІ ПРОБЛЕМИ, ВИЯВЛЕНІ ЧЛЕНАМИ РОБОЧОЇ ГРУПИ 

 

 

ПІДСУМОК: ПРОГАЛИНИ, ЯКІ МОЖНА ЗАПОВНИТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обидві групи фахівців зійшлися щодо трьох основних способів подолання існуючих проблем:  

- Навчання фахівців 

- Просвітницька кампанія 

- Затвердження окремої програми місцевою владою 
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ДОДАТКОВІ ПРОБЛЕМИ, ВИЯВЛЕНІ ЧЛЕНАМИ РОБОЧОЇ ГРУПИ 

 

Мозковий штурм щодо наявних у сфері охорони психічного здоров’я міста за участі членів Робочої 
Групи, дав змогу виявити низку додаткових складнощів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далі наведено результати класифікації виявлених проблем та самі проблеми. Вдалося виокремити 
ЧОТИРИ основних групи проблем:  

1. Проблеми із обізнаністю населення щодо психічного здоров’я 
2. Проблеми координації та взаємодії між фахівцями та службами 
3. Проблеми із розвитком послуг із психічного здоров’я у громадах 
4. Проблеми із кадровим потенціалом (кількісні та якісні).  
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Проблеми із 

обізнаністю населення 

щодо психічного 

здоров’я 

Проблеми 

координації та 

взаємодії між 

фахівцями та 

службами 

Проблеми із 

розвитком послуг у 

громадах 

Проблеми із 

кадровим 

потенціалом (кількісні 

та якісні) 

- Забагато спам реклами 

на тему епідемії 

- недостатня 

просвітницька 

діяльність. присутність 

стереотипів щодо 

психічних розладів 

- Недостаточно 

популярны услуги 

психологов 

- Необізнаність громади. 

Нормування населення 

щодо психічного 

здоров’я. Штампи. Не 

вистачає психоедукації.  

- отсутствует пропаганда 

психического здоровья 

на  уровне города 

- Думаю это незнание 

- Людина не розуміє, що 

саме з нею відбувається 

- Отсутствие 

психоэдукации 

- Низький рівень 

обізнанності громади з 

питань психічного 

здоров'я, страх, 

стереотипи щодо 

психічних розладів, 

- Низький рівень 

обізнаності громадян в 

сфері психічного 

здоров'я. 

- Дискримінація та стигма 

по відношеню до людей, 

що мають проблеми в 

сфері ПЗ. Відсутність або 

недостатність  якісної та 

доступної психоедукації 

щодо теми ПЗ в 

навчальних закладах.   

- Люди часто не 

розуміють, що їх стан 

пов'язаний з 

порушенням ПЗ , 

соромляться та не 

знають куди звертатися. 

- Відсутній 

взаємозв'язок 

спеціалістів Цетрів та 

психологів, лікарів 

установ психічного 

здоров'я (коли є 

потреба в зворотньому 

зв'язку щодо певного 

клієнта) 

- Немає чіткого 

алгоритму 

переправлення, 

зворотнього зв’язку  із 

спеціалістами.  

- Забагато установ із 

дублюванням послуг. 

Відсутність единого 

колцентру 

- Очень хотелось бы 

"единое окно" в цнапе 

для всех организаций 

без медицинский 

функции, чтобы не 

отпугивать клиентов 

- Одно окно в цнапе, 

єдний телефон - 

направить 

родственников 

погибшего человека, 

направить после 

болезни - длительно 

восстановление 

- відсутність 

напрацьованого 

алгоритму 

перенаправлення, 

взаємодії спеціалістів 

- Відсутність 

налогодженного 

алгоритму співпраці 

між лікарями та 

психологами.   

- Нет постоянного 

кабинета/центра 

психологической 

помощи при крупных 

лечебных учреждений. 

И даже если есть в 

штате психолог нет 

прописанных и 

отработанных 

алгоритмов 

работы/взаимодействия 

с врачами. 

- Разработка проекта и 

оборудования на 

уровне каждого 

учреждения 

образования/соц.помо

щи и 

профинансированного 

??(кем?) кабинета 

психологической 

помощи. 

- Ринок приватних послуг 

не розвинений, люди не 

готові платити за 

психотерапію власні 

кошти, ринок не 

регулюється ні 

попитом, ні 

стандартами, вже 

сформувалось "рентне" 

відношення населення  

до безкоштовних послуг 

міжнародних проектів 

- Недостаточная 

поддержка членові 

семьи, что воспитывают 

детей с инвалидностью. 

Предложение 

организовывать на 

регулярной основе 

мероприятия , 

позволяющие общение 

и обмен опытом 

- Нет квартир 

поддержаного 

проживания 

- Неясність стандартів 

підготовки (мінімальні 

вимоги до) психологів, 

психотерапевтів тощо 

- В городе плохо 

поставлена 

дефектологическая 

работа из - за низкой 

способности педагогов 

повышать свой 

профессиональный 

уровень 

- Усилить 

образовательную 

способность 

специалистов в 

неформальных 

(негосударственных) 

заведениях для 

пребывания инвалидов 

- Як оцінювати 

ефективність роботи та 

якість наданих послуг? 

На що орієнтуватись? 

- Розчарування людини в 

наданих неякісних 

послугах психолога, 

психотерапевта, 

психіатра заважає 

надалі звертатися за 

допомогою 

- Нехватка 

государственных 

психологов для 

населения  

- Відсутність психологів в 

медичних закладах 
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ПІДСУМОК: ПРОГАЛИНИ, ЯКІ МОЖНА ЗАПОВНИТИ ТА НАЯВНІ РЕСУРСИ 

Підсумовуючи результати усіх проведених оглядів, картувань, аналізів та розрахунків, можемо 
виділити ЧОТИРИ групи проблем, наявних у системі охорони психічного здоров’я міста:  

1. Проблеми із обізнаністю населення щодо психічного здоров’я 

2. Проблеми координації та взаємодії між фахівцями та службами 

3. Проблеми із розвитком послуг із психічного здоров’я у громадах 

4. Проблеми із кадровим потенціалом (кількісні та якісні).  

 

 

 

1. ПРОБЛЕМИ ІЗ ОБІЗНАНІСТЮ НАСЕЛЕННЯ ЩОДО ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я включають: 
- Власне низьку обізнаність про психічне здоров’я, методи його підтримки, про психічні 

розлади, їхні ознаки, при яких варто звертатися за допомогою; 
- Низьку обізнаність щодо місць, де можна отримати допомогу із психічного здоров’я; 
- Стигма та упередження щодо осіб із психічними розладами, які ведуть до не-звернення за 

допомогою, неприйняття власного стану, не-надання допомоги та слабкої підтримки 
близьким та іншим людям, які мають психічні розлади.  
 

2. ПРОБЛЕМИ КООРДИНАЦІЇ ТА ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ФАХІВЦЯМИ ТА СЛУЖБАМИ містять:  
- Слабку взаємодію між фахівцями різних ланок охорони здоров’я; 
- Слабку взаємодію між різними службами, які мають дотичність до підтримки психічного 

здоров’я громадян; 
- Відсутність налагодженого алгоритму взаємодії та перенаправлень пацієнтів із психічними 

розладами та осіб із психологічними складнощами; 
 

3. ПРОБЛЕМИ ІЗ РОЗВИТКОМ ПОСЛУГ ІЗ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я У ГРОМАДАХ є такі:  

 

- Недостатня кількість послуг для різних верств населення (неможливість наявних 
спеціалізованих закладів забезпечити потреби міста у послугах).  

Проблеми із 
обізнаністю 
населення 

щодо 
психічного 

здоров’я

Проблеми 
координації 
та взаємодії 

між 
фахівцями та 

службами

Проблеми із 
розвитком 

послуг із 
психічного 
здоров’я у 

громадах (у 
тому числі -
для дітей та 

підлітків)

Проблеми із 
кадровим 

потенціалом 
(кількісні та 

якісні). 
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- Невідповідність розподілу послуг із психічного здоров’я оптимальній комбінації послуг, 
рекомендованій ВООЗ, а відтак – неможливість забезпечити послугами 80% осіб, які їх 
потребують:  
- Відсутність психіатричних відділень у багатопрофільних лікарнях 
- Відсутність мультидисциплінарних амбулаторних послуг із психічного здоров’я на рівні 

громад (районів міста).  
- Відсутні інші важливі послуги для дітей та підлітків, а також для осіб із важкими 

психічними розладами (як то квартири\будинки підтриманого проживання, послуги 
тимчасового перепочинку для батьків, науково-доказові програми та втручання для дітей 
та батьків дітей із інвалідністю через психічні розлади тощо). 

- Послуги із підтримки психічного здоров’я на первинній ланці охорони здоров’я не 
надаються.  

- Складнощі із оцінкою якості послуг із психічного здоров’я, відсутність орієнтирів та критеріїв 
для громадян та для міської адміністрації. 

 
4. ПРОБЛЕМИ ІЗ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ (КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ) виявлені такі: 

 

- Недостатня кількість фахівців (психіатрів зокрема) для забезпечення спеціалізованими 
послугами із психічного здоров’я. 

- Недостатній рівень освіти фахівців первинної ланки у сфері психічного здоров’я. 
- Недостатній рівень освіти фахівців-психологів у науково-доказових та рекомендованих 

протоколами методах психологічної допомоги. 

 

При цьому у місті НАЯВНІ РЕСУРСИ , які допомагають все ж таки а) надавати допомогу у межах 
можливостей закладів, б) можуть слугувати підтримкою для майбутнього розвитку охорони 
психічного здоров’я міста.  

1. Добре розвинений приватний сектор надання психологічних послуг.  
2. Наявна низка послуг для дітей та підлітків: два (2) реабілітаційні центри, активно навчаються 

та працюють Центри соціальних служб для дітей та молоді (зокрема, щодо травма-
фокусованої роботи), Центр практичної психології, практичні психологи та соціальні 
працівники забезпечують заклади освіти.  

3. Наявні психологічні послуги для окремих категорій населення – наприклад, у перинатальних 
центрах.  

4. Наявні два спеціалізовані заклади із психічного здоров’я, які мають своє амбулаторії та 
стаціонари.  

5. Активно працюють громадські організації, які надають послуги окремим категоріям 
населення – Карітас, ГО «Підтримка психічного здоров’я» та інші.  

6. Наявна активна підтримка ідеї розвитку охорони психічного здоров’я міста з боку міської 

адміністрації.  
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ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ОХОРОНИ ПСИХІЧНОГО 
ЗДОРОВ’Я МІСТА 

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТУ ОХОРОНИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 2030 

 

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

Метою є створення цілісної, ефективної 

системи охорони психічного здоров’я, 

яка функціонує в єдиному міжвідомчому 

просторі, забезпечує покращення якості 

життя та дотримання прав і свобод 

людини.  

Власне, Концепція задає головні напрямки 
роботи як на національному рівні, так і на 
рівні громад для розвитку доступнішої 
допомоги особам з психічними розладами 
та їх родинам. До основних напрямів змін, 
які вказані в Концепції належать4:  

- Промоція психічного здоров’я, 
подолання стигми у цій сфері, підвищення 
рівня обізнаності громадян. Йдеться про 
важливість 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 
наявними порушеннями, запобігання їм. Йдеться про розвиток інклюзивного суспільства, 
включення осіб із психічними розладами до життя громади, забезпечення їм можливості вести 
повноцінне життя та мати підтримку соціальну, психологічну, медичну тощо.  

- Інтеграція психічного здоров’я у ті сфери, від яких воно раніше було ізольованим. Йдеться про 
сферу охорони здоров’я (первинна ланка, фахівці вторинної ланки, лікарні загального профілю, 
невідкладна медична допомога тощо), соціальну сферу, правоохоронну систему тощо. При 
покращені умінь відповідних фахівців із розпізнавання та ведення психічних розладів суттєво 
покращується виявлення проблем, вчасна допомога та покращується адаптація осіб до життя в 
громаді.  

- Міжвідомчий простір та його формування навколо теми психічного здоров’я. Йдеться про 
міжсекторальну або міжгалузеву взаємодію для надання допомоги та підтримки людям з 
психічними порушеннями та їх родинам; розвиток координаційних механізмів, завдяки яким 
навколо сфери психічного здоров’я системно об’єднаються відомства, які раніше працювали 

 
4 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1018-2017-%D1%80#Text  
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ізольовано. Але також  мова йде про розвиток мультидисциплінарних команд, створення 
локальних міжвідомчих маршрутів пацієнта, завдяки якими особа може отримати комплексну і 
скоординовану допомогу.  

- Фокус на позалікарняні допомозі. Важливим аспектом в допомозі є розвиток служб та послуг 
поза межами лікарень та інтернатів. Це сприятиме збільшенню доступності допомоги, 
зниженню стигми та дискримінації та інтеграції інтеграції осіб з психічними розладами в життя 
громади.  

- Наближення допомоги із психічного здоров’я до громади. Увага фокусується на розвитку 
таких форм і методів допомоги, які знаходяться у громаді, максимально наближені до місця 
проживання та роботи людей.  

У Концепції виділені загальні напрямки розвитку та дій для кращого піклування про психічне 
здоров’я людей. Для подальшої повноцінної реалізації Концепції необхідно розробити план 
дій, погоджений усіма зацікавленими сторонами та гармонізувати положення та підходи, 
викладені в Концепції з існуючими нормативно-правовими нормами.  

 Саме на основі Концепції, та інших нормативно-правових актів можливе створення офіційних 

міжвідомчих координаційних органів (місцевих робочих груп, координаційних рад, команд 

впровадження проектів тощо), розробка Місцевих Планів Заходів із реалізації Концепції, а 

також власне, реалізація цих Планів.  

 

НАПРЯМКИ РОЗВИТУ ОХОРОНИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я м. МАРІУПОЛЬ 

Спираючись на Концепцію розвитку 2030, на виявлені прогалини та ресурси, на результати праці 
Робочої Групи, ми виділили 4 (чотири) основі глобальні напрямки, в яких важливо продовжити 
розпочату працю із розвитку охорони психічного здоров’я міста Маріуполь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОМОЦІЯ, 
ПРОФІЛАКТИКА 
ТА БОРОТЬБА ЗІ 

СТИГМОЮ

ЛІДЕРСТВО ТА 
КООРДИНАЦІЯ

РОЗВИТОК 
ПОСЛУГ У 

ГРОМАДАХ

РОЗВИТОК 
КАДРОВОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ
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Заходи цього напрямку допоможуть 
жителям міста стати більш обізнаними щодо 
психічного здоров’я, методів самодопомоги, 
ознак розладів та куди й коли звертатися за 
допомогою. Також – допоможуть частіше 
звертатися до поведінки, яка підтримує 
психічне здоров’я. Додатково – сприятимуть 
зниженню стигми, упереджень щодо осіб із 
психічними розладами. 

Заходи цього напрямку сприятимуть 
розвитку лідерів із розвитку охорони 
психічного здоров’я міста, покращать 
координацію між фахівцями різних ланок 
охорони здоров’я, а також між фахівцями 
різних сфер (охорони здоров’я, соціальної 
сфери, освіти тощо). 

Заходи із розвитку послуг у громадах 
повинні спричинити появу а) більшої 
кількості послуг та кращий їх баланс на 
користь послуг у громадах, наближених до 
місця проживання та праці людей, б) більшу 
припасованість послуг до потреб різних груп 
населення, в) зростання охоплення 
населення послугами.  

Заходи цього напрямку підтримуватимуть 
усі 3 інші напрямки, і призведуть до 
зростання кількості фахівців, які надають 
допомогу із психічного здоров’я на основі 
науково-доказових методів (від первинної 
ланки охорони здоров’я до фахівців-
психологів, психотерапевтів, психіатрів). 
Також досягненням буде поява нових 
робочих місць, та приваблення на ці місця 
нових фахівців.  
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Важливо також звернути увагу на пріорітети та часовий вимір майбутніх змін. У ситуації обмежених 
ресурсів, незважаючи на взаємопов’язаність усіх чотирьох напрямів, реалізувати їх одночасно 
буде досить складно. Так, розвивати послуги, не маючи достатнього кадрового потенціалу слід 
обережно і поступово, рухаючись від невеликих пілотів до їхнього розширення. В той же час, 
інтенсивний розвиток кадрового потенціалу без можливості цей потенціал реалізувати 
призведе до відтоку працівників у приватну практику та інші сфери.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зважаючи на сказане, рекомендовано розвивати систему охорони психічного здоров’я міста 
поступово, реалізовуючи окремі пов’язані між собою та координовані проекти, враховуючи 
«вивчені уроки» при їхньому наступному масштабуванні.  

 

ПРОМОЦІЯ, ПРОФІЛАКТИКА 
ТА БОРОТЬБА ЗІ СТИГМОЮ

ЛІДЕРСТВО ТА 
КООРДИНАЦІЯ

РОЗВИТОК ПОСЛУГ У 
ГРОМАДАХ

РОЗВИТОК 
КАДРОВОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ
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ПРОЕКТ ПЛАНУ ЗАХОДІВ ТА ОЧІКУВАНИХ 
РЕЗУЛЬТАТІВ 

ПРОЕКТ ПЛАНУ ЗАХОДІВ ІЗ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я МІСТА 
2020-2023 

 

Робоча група, опрацювавши результати аналізу, Концепцію 2030, проблеми, прогалини, ресурси та 
можливі напрямки дій із вирішення проблем, пропонує до розгляду низку заходів, які разом 
складають «Проект плану заходів із розвитку охорони психічного здоров’я міста Маріуполь». 

 

 

 

Проект містить деталізацію заходів, орієнтовні часові рамки їх реалізації, та очікувані безпосередні 
результати.  

Окремо аналізуються опосередковані результати та прогноз впливу на подолання прогалин, 
охоплення послуг та економічний ефект.  

Проект не включає детальної «теорії зміни», аналізу ризику та індикаторів успіху, а також 
відповідальних за реалізацію заходів та необхідних фінансових ресурсів – це буде здійснено 
пізніше, після розгляду Проекту, внесення коректив міською радою та міською адміністрацією.  

 

 

 

 

 

 



 

Напрям Заходи 
Роки 

реалізації 

Л
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а 
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ці

я  

Створення та підтримка роботи міської міжвідомчої Робочої Групи із розвитку охорони психічного здоров’я міста 2020-2023 
Залучення до роботи РГ депутатів міської ради  (створення окремої депутатської РГ) 2021-2023 
Проведення просвітницьких заходів для депутатів міської ради та працівників адміністрації щодо сучасного розвитку 
послуг із психічного здоров’я 

2021-2023 

Організація та проведення спільних міжвідомчих заходів для ініціації та налагодження співпраці 2021-2023 
Створення та впровадження (навчання) міжвідомчого та внутрішньовідомчого маршруту пацієнта, алгоритму взаємодії 
та перенаправлень 

2021, 
щорічне 

оновлення Створення Карти послуг із психічного здоров’я, у вільному доступі 
Навчання лідерству у сфері психічного здоров’я мотивованих фахівців 2021-2023 

Р
оз

ви
то

к 
ка

др
ов

ог
о 

по
те

нц
іа

лу
 

Навчання лікарів первинної ланки охорони здоров’я роботі із найпоширенішими психічними розладами (тренінги mhGAP) 2020-2023 
Навчання фахівців у громаді (психіатри, психологи, соціальні працівники, психологи закладів освіти) доказовим методам 
роботи (психофармакологія, mhGAP), у тому числі – методам роботи із дітьми («Навики психологічного відновлення» 
ВООЗ та інші). 

2021-2023 

Навчання фахівців (ІРЦ, ГО, реабілітаційні центри) за програмою ВООЗ «Тренінг навичок піклування про дітей із 
затримками та розладами розвитку» 

2021-2023 

Просвітницькі заходи щодо психічного здоров’я для лікарів не-фахівців із психічного здоров’я 2022-2023 
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Створення психіатричних відділень у багатопрофільних лікарнях (контракт із НСЗУ) 2022-2023 
Розвиток амбулаторних послуг із психічного здоров’я (амбулаторних Центрів психічного здоров’я), можливо на базі 
міських поліклінік, або у поєднанні із центрами соціальних служб, у т.ч. з мобільними командами 

2022-2023 

Впровадження послуг із психічного здоров’я на первинній ланці охорони здоров’я  (після відповідного навчання) 2021-2023 
Впровадження програм підтримки та навчання для батьків дітей із затримками та розладами розвитку, а також близьких, 
які живуть із особами із психічними розладами (на базі ІРЦ, ГО, реабілітаційних центрів, рівний-рівному тощо) 

2021-2023 

Впровадження навичок базової підтримки психічного здоров’я , яку робитимуть фахівців «першої лінії» (соціальна 
робота, поліція, працівники центрів зайнятості, священнослужителі тощо)  

2021-2023 

Підтримка організації допомоги й підтримки за принципом «рівний-рівному» та підтримка ОГС у сфері надання послуг 2021-2023 
Розвиток програм державно-приватного партнерства у сфері послуг із психічного здоров’я 2022-2023 
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Створення Центру, який відповідатиме за просвітництво із психічного здоров’я та профілактику психічних розладів 2022 

Розробка та впровадження промо-кампанії із психічного здоров’я (для усіх вікових груп – дітей та батьків, молоді, 
дорослих та літніх людей):   самодопомога та самопідтримка психічного здоров’я;  ознаки психічних розладів, методи 
самодопомоги;  подолання стигми та упереджень щодо осіб із психічними розладами 

2021-2023 

 



ПРОГНОЗ БЕЗСПОСЕРЕДНІХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ВІДДАЛЕНИХ НАСЛІДКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ 

ЗАХОДІВ 

Напрям БЕЗСПОСЕРЕДНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Л
ід
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во
 т

а 
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ор
ди

на
ці

я  

- З’являться люди (управлінці, представники громадського сектору), зацікавлені у 
розвитку охорони психічного здоров’я міста, із можливістю це робити, озброєні 
лідерськими навичками та сучасними знаннями про громадське психічне 
здоров’я 

- З’явиться можливість бюджетувати програми із психічного здоров’я  
- Налагодиться співпраця між надавачами послуг із різних сфер, і в результаті 

люди із психічними розладами зможуть отримувати комплексну і координовану 
допомогу 

- З’являться чіткі алгоритми співпраці, маршрути пацієнтів, карта послуг, і самі 
пацієнти будуть мати чіткіше розуміння, де і які послуги можна отримати. 

Р
оз

ви
то

к 
ка

др
ов

ог
о 

по
те

нц
іа

лу
 

- 250 лікарів первинної ланки (100%) будуть навчені надавати послуги пацієнтам із 
поширеними психічними розладами, Близько 200 фахівців із психічного здоров’я 
із різних сфер зможуть робити науково-доведені втручання, покращивши стан 
близько 20 000 осіб із психічними розладами.  

- 450 лікарів не-фахівців із психічного здоров’я навчаться розпізнавати психічні 
розлади і робити скерування або залучати фахівців із психічного здоров’я у 
команду.  
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- Створені від 2 до 5 психіатричних відділень у багатопрофільних лікарнях, 
загальною місткістю від 40 до 100 ліжок, дозволять охопити послугами від 1400 
до 3600 осіб у гострих станах протягом року 

- Створені від 2 до 5 амбулаторних Центрів психічного здоров’я дозволить 
підтримувати цих людей після виписки та подолання гострого стану, сприяючи 
швидшому поверненню до життя та праці, а також вчасно надаючи допомоги, не 
допускати госпіталізації. Загальне можливе охоплення послугами – від 2000 до 
5000 осіб щороку.  

- Впроваджені послуг із психічного здоров’я на первинній ланці допоможу 
охопити послугами 340 593 жителів міста, потенційно дозволяючи вчасно 
виявити розлад, погіршення стану, та зробити профілактику й надати базову 
допомогу пацієнтам із поширеними психічними розладами. 

- Програми підтримки батьків дітей із затримками та розладами розвитку, а також 
близьких, які живуть із особами із психічними розладами дозволять охопити від 
100 до 500 осіб щороку. 

- Навчання навикам базової підтримки для фахівців «першої лінії» зменшить 
стигму, дасть змогу вчасно скеровувати за допомогою тих, хто потребує та 
сприятиме профілактиці через раннє виявлення.  

- Державно-приватне партнерство допоможе залучити кадрові ресурси із 
приватного сектору, та розвантажити працівників комунальних закладів.  
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- Жителі почнуть в цілому уважніше ставитися до свого психічного здоров’я, 
дізнаються про методи самопідтримки та стануть менш упередженими щодо 
осіб із психічними розладами.  

 



Наступні розрахунки дозволяють оцінити віддалені результати реалізації Плану заходів: заповнення 
прогалини із охопленням послугами, а також зробити певний економічний прогноз.  

 

Заповнення прогалини із охопленням послугами 

У результаті виконання Плану заходів щороку мінімум 340 593 жителів покращать доступ до 
первинних послуг із психічного здоров’я, близько 9000 осіб отримають доступ до вторинної 
спеціалізованої допомоги із психічного здоров’я, послуг «рівний-рівному» та інших послуг на 
рівні громади.  

Зважаючи на дані, наведені вище (18% осіб протягом року стикатимуться хоча б із одним психічним 
розладом), доступ до допомоги здобудуть додатково 61 307 осіб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економічний ефект від впровадження Плану заходів 

Розрахунки «повернених» робочих днів (враховувалися лише особи працездатного віку) показують, 
що після  

Вид розрахунків Сумарно втрачені 
робочі людино-дні 

Втречені робочі 
людино-дні після 

втілення Плану Заходів 

«Повернуті» робочі 
людино-дні 

Втрати 
(оптимістичні) 1 115 326 130131 985195 

Втрати 
(песимістичні) 3 976 869 786624 2991674 

 

 

 

82339
64956

82339,02

61307 

осіб у зоні 

ризику 

здобудуть 

доступ до 

підтримки 



 31 

РОЛЬ ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я У ПОДОЛАННІ ПРОГАЛИНИ В ОХОПЛЕННІ 

ПОСЛУГАМИ ІЗ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ЖИТЕЛІВ МІСТА 

 

Ключову роль у розбудові охорони психічного здоров’я міста відігра первинна ланка охорони 
здоров’я, адже при її залученні досягається:  

А) Максимальне охоплення населення базовими послугами із психічного здоров’я 

Б) Суттєве покращення доступу до послуг у громадах 

В) Покращується координація надання послуг 

Г) Досягається найбільший економічний ефект 
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ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ВІД ПРОЕКТУ 
«ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ДЛЯ УКРАЇНИ» 

Напрям Заходи 
Внесок проекту «Психічне 

здоров’я для України» 
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Створення та підтримка роботи міської міжвідомчої 
Робочої Групи із розвитку охорони психічного 
здоров’я міста Підтримка роботи груп, 

забезпечення їх експертизою, 
навчальними програмами, 
тренінгами («Весняна школа 
психічного здоров’я») 

Залучення до роботи РГ депутатів міської ради  
(створення окремої депутатської РГ) 
Проведення просвітницьких заходів для депутатів 
міської ради та працівників адміністрації щодо 
сучасного розвитку послуг із психічного здоров’я 
Організація та проведення спільних міжвідомчих 
заходів для ініціації та налагодження співпраці 

Допомога у плануванні та 
проведенні заходів 

Створення та впровадження (навчання) 
міжвідомчого та внутрішньовідомчого маршруту 
пацієнта, алгоритму взаємодії та перенаправлень Організація роботи, експерта та 

технічна підтримка 
Створення Карти послуг із психічного здоров’я, у 
вільному доступі 

Навчання лідерству у сфері психічного здоров’я 
мотивованих фахівців 

Залучення фахівців до «Школи 
лідерів охорони психічного здоров’я 
2021» 
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Навчання лікарів первинної ланки охорони здоров’я 
роботі із найпоширенішими психічними розладами 
(тренінги mhGAP) 

Організація та проведення тренінгів:  
- mhGAP 
- Тренінг «Навики 

психологічного відновлення» 
-  «Тренінг навичок піклування 

про дітей із затримками та 
розладами розвитку» 

- Тренінг «Управління 
проектами у сфері психічного 
здоров’я дітей та підлітків» 

- Курс для психіатрів від Zürich 
University 

- Весняна школа психічного 
здоров’я (щорічно) 

Представлення клінічних 
інструментів фахівцям: 

- DSM-V 
- Клінічні настанови (NICE) 
- Стандарти якості роботи 

(Health Accreditation Europe) 
 
 

Навчання фахівців у громаді (психіатри, психологи, 
соціальні працівники, психологи закладів освіти) 
доказовим методам роботи (психофармакологія, 
mhGAP), у тому числі – методам роботи із дітьми 
(«Навики психологічного відновлення» ВООЗ та 
інші). 
Навчання фахівців (ІРЦ, ГО, реабілітаційні центри) 
за програмою ВООЗ «Тренінг навичок піклування 
про дітей із затримками та розладами розвитку» 

Просвітницькі заходи щодо психічного здоров’я для 
лікарів не-фахівців із психічного здоров’я 
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Створення психіатричних відділень у 
багатопрофільних лікарнях (контракт із НСЗУ) Експертна підтримка, організація 

навчання для працівників відділень 
сучасним підходам до організації 
лікування, сучасним протоколам та 
стандартам якості 

Розвиток амбулаторних послуг із психічного 
здоров’я (амбулаторних Центрів психічного 
здоров’я), можливо на базі міських поліклінік, або у 
поєднанні із центрами соціальних служб, у т.ч. з 
мобільними командами 
Впровадження послуг із психічного здоров’я на 
первинній ланці охорони здоров’я  (після 
відповідного навчання) 

Експертна підтримка у розробці 
локальних протоколів, наказів та 
порядків щодо надання допомоги 

Впровадження програм підтримки та навчання для 
батьків дітей із затримками та розладами розвитку, 
а також близьких, які живуть із особами із 
психічними розладами (на базі ІРЦ, ГО, 
реабілітаційних центрів, рівний-рівному тощо) 

Підтримка у впровадженні для 
батьків «Тренінгу навичок 
піклування про дітей із затримками 
та розладами розвитку» 
 
Програма малих грантів на 
пілотування послуг 

Впровадження навичок базової підтримки 
психічного здоров’я , яку робитимуть фахівців 
«першої лінії» (соціальна робота, поліція, 
працівники центрів зайнятості, священнослужителі 
тощо)  

Розробка та впровадження 
«Універсального тренінгу із 
психічного здоров’я» 

Підтримка організації допомоги й підтримки за 
принципом «рівний-рівному», підтримка ГО Програма малих грантів на 

пілотування послуг Розвиток програм державно-приватного 
партнерства у сфері послуг із психічного здоров’я 
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Створення Центру, який відповідатиме за 
просвітництво із психічного здоров’я та 
профілактику психічних розладів 

Експертна підтримка щодо 
функціонування Центру 

Розробка та впровадження промо-кампанії із 
психічного здоров’я (для усіх вікових груп – дітей та 
батьків, молоді, дорослих та літніх людей):   
самодопомога та самопідтримка психічного 
здоров’я;  ознаки психічних розладів, методи 
самодопомоги;  подолання стигми та упереджень 
щодо осіб із психічними розладами 

Реалізація національної промо-
кампанії, із включенням Маріуполя 
 
Проведення окремих заходів 
 
Експертна пітримка у розробці 
промо- та профілактичних програм 
для окремих категорій населення 

 


