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 ЯК МОМ ДОПОМАГАЄ ЗАГОЇТИ ДУШЕВНІ РАНИ, 
 СПРИЧИНЕНІ ВІЙНОЮ 

10 жовтня – Всесвітній день психічного здоров'я. В Україні цього року цей день 
відзначається у восьмий місяць війни, яка торкнулася мільйонів українців і призвела 
до збільшення стресових факторів і викликів, з якими часто важко впоратися. Активні 
бойові дії, які змусили понад шість мільйонів людей переселитися в межах України 
та понад сім мільйонів виїхати за кордон, роз'єднали багато сімей та порушили 
повсякденне життя по всій країні. Війна має глибокий вплив на психічне здоров'я 
населення. З початку повномасштабного вторгнення Міжнародна організація з 
міграції (МОМ) визнала, що психічне здоров'я під час кризового реагування не може 
вважатися чимось додатковим або другорядним.  

Порушення мереж соціальної взаємодії, відсутність під-
тримки громади, особисті стресові події, дискримінація, 
некомфортні умови життя під час переміщення, втрата 
майна та невизначеність щодо майбутнього є найпоши-

ренішими стресовими факторами, що негативно вплива-
ють на людей, які постраждали від війни. МОМ охопила 
людей по всій Україні низкою заходів, спрямованих на 
зміцнення психічного здоров'я та добробуту.

Програма МОМ з Психічного здоров'я та психосоці-
альної підтримки (ПЗПСП) спрямована на покращення 
психологічного та соціального добробуту та зміцнення 
стійкості людей, які постраждали від війни. МОМ впро-
ваджує низку заходів з ПЗПСП, щоб підтримати людей 
в Україні: внутрішньо переміщених осіб (ВПО), тих, хто 
повернулися, іноземців та приймаючих громад – щоб 
відновити відчуття захищеності та безпеки, підвищити 
ефективність особистості та громади, заохотити віднов-

лення або створення нових соціальних мереж, а також 
розробити інструменти для постраждалих громад для 
боротьби з минулими та поточними стрес-факторами.

Усі послуги ПЗПСП здійснюються у спосіб, що відповідає 
принципу «не нашкодь», викладеному у  Sphere, визначен-
ні психічного здоров'я ВООЗ та керівництві IASC щодо 
психічного здоров'я та послуг психосоціальної підтримки 
в надзвичайних ситуаціях, тому всі бенефіціари отриму-
ють комплексні послуги з урахуванням їхніх потреб.

ДІЯЛЬНІСТЬ МОМ В УКРАЇНІ ОХОПИЛА:

11972   
осіб через

16145 
послуг 

від 24 лютого  
до 10 жовтня 2022 року 

Це включає програмування  
за трьома основними категоріями: 

індивідуальні консультації, що надаються фахівцями  
Гарячої лінії психологічної підтримки МОМ та мобільних 
клінік, які впроваджує МОМ та ї ї виконавчі партнери 

заходи зі зміцнення потенціалу 

психосоціальні заходи на рівні громади

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-in-emergencies
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-in-emergencies
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
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Індивідуальні консультації
МОМ охопила

10 991 
особу через спеціалізовані служби підтримки 
 9 127 
осіб через психологів мобільних клінік 
 1 864 
особи через Гарячу лінію психологічної  
підтримки. МОМ надає послуги на основі 
потреб, що були виявлені при  
опитуванні бенефіціарів.

Цілеспрямована та неспеціалізована підтримка сприяє 
стійкості та позитивним механізмам подолання стре-
су та пропонується нещодавно переміщеним сім'ям. 
Ці заходи допомагають зменшити симптоми стресу та 
сприяють здоровому одужанню після дуже тривожної 
події. Спеціалізовані послуги включають психіатричні 
консультації та клініко-психологічні консультації для 
людей з уже наявними та/або новими формами сильно-
го стресу, поведінковими та реляційними проблемами 
або психічними розладами середнього та тяжкого сту-
пеня, що загострилися внаслідок війни. 

При першій взаємодії з Гарячою лінією 
МОМ оператори надають бенефіціарам 
первинні консультації та першу психоло-

гічну допомогу (ППД), якщо це необхідно. Психо-
логи також можуть направити абонента до іншого 
психолога або психіатра для додаткової підтримки 
та консультацій. Якщо потрібна інша допомога, на-
приклад, пов'язана з юридичними питаннями або 
питаннями захисту, психолог може перенаправи-
ти бенефіціара до інших гарячих ліній МОМ або 
до зовнішнього постачальника послуг. Крім того, 
люди можуть отримати спеціалізовану допомогу 
у формі коротко- та середньострокових сеансів 
психологічної чи психотерапевтичної підтримки.

Більшість бенефіціарів звертаються за підтримкою, 
пов’язаною з однією або декількома з наведених 
нижче проблем:

• труднощі з адаптацією,
• тривога або страх щодо майбутнього,

• переживання втрати або горя,
• занепокоєння та нав'язливі думки,
• порушення сну або кошмари,
• проблеми з емоційною регуляцією,
• особисті або сімейні конфлікти і труднощі

у стосунках батьків і дітей,
• депресивні стани,
• почуття самотності.

Після консультації абонента можуть направити для отри-
мання офіційної психіатричної та психологічної допомо-
ги відповідно до спеціально розробленого плану лікуван-
ня. Цей підхід також допомагає людям відновити відчуття 
безпеки та комфорту разом із емоційною стабілізацією та 
підтримує їх, надаючи необхідну інформацію та практич-
ну допомогу, пов’язану з соціальною та іншими службами.

Ще один інструмент, який використовується командою 
ПЗПСП МОМ – це Управління проблемами плюс (PM+). Цю 
науково обґрунтовану програму було розроблено для спри-
яння індивідуальній психологічній допомозі постраждалим 
від стресу дорослим у спільнотах, які зазнали несприятли-
вих впливів. Ці заходи використовують підхід до вирішення 
проблем і можуть допомогти людям з депресією, тривогою 
та стресом, а також покращити загальні аспекти психічного 
здоров’я та психосоціального добробуту.

Заходи зі зміцнення потенціалу
МОМ охопила

531
осіб завдяки заходам зі зміцнення потенціалу

МОМ визнає необхідність нарощування потенціалу для 
працівників у галузі ПЗПСП, зацікавлених сторін, волон-
терів, державних установ, неурядових організацій, гро-
мадських лідерів та професіоналів, які швидко змінюють 
свою діяльність, щоб адаптуватися до війни. Щоб задо-
вольнити ці потреби, МОМ організовує тренінги для фа-
хівців у сфері психічного здоров’я та зацікавлених сторін 
на теми, починаючи від ППД, базових навичок допомоги 
в ПЗПСП, управління стресом, турботи про себе та про-
філактики вигорання. Спільно з ініціативою першої леді 
України щодо психічного здоров'я та психосоціальної 
підтримки МОМ також організувала серію тренінгів.

У Львові, який прийняв тисячі ВПО протягом останніх 
семи місяців, МОМ організувала одноденний тренінг 
з ПЗПСП з модулями по ППД, управлінню стресом в 
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умовах гуманітарної кризи тощо для 26 молодих лю-
дей, які працюють волонтерами в колективних центрах 
на базі Львівської політехніки і відчувають збільшення 
психологічного навантаження. Ці волонтери надають 
цілодобову підтримку понад 250 переселенцям, які 
проживають у спортзалах університету. Більшість во-
лонтерів є місцевими студентами або ВПО, які  поєдну-
ють волонтерство з навчанням в університеті. 

МОМ також розвиває потенціал спеціалістів в області 
психічного здоров‘я, які працюють з постраждалими 
від війни людьми на місцях. У вересні МОМ підтри-
мала участь 145 українських спеціалістів у міжнарод-
ній конференції у Вільнюсі, Литва, зосередженій на 
покращенні доступної та прийнятної психіатричної 
допомоги. Відібрані учасники з України – фахівці у 
сфері охорони здоров’я та психічного здоров’я, со-
ціальні працівники, дослідники та практики з органі-
зацій громадянського суспільства та психіатричних 
установ – також взяли участь у п’яти спеціальних 
тематичних семінарах з психологічної підтримки лю-

дей у воєнний час. Експерти з досвідом у схожому 
контексті, зокрема з Грузії, поділилися з українськими 
колегами найкращими практиками психосоціального 
реагування на надзвичайні ситуації, доказової терапії 
травм, а також переходу від травми до стійкості та 
запобіганню професійному вигорянню. 

Доказовий підхід, передові знання та до-
свід інших країн регіону у сфері психічного 

здоров’я в надзвичайних ситуаціях є вирішальними 
для посилення підходів до психічного здоров’я та 
психосоціальної підтримки на рівні громад, щоб 
підвищити здатність учасників надавати пряму під-
тримку українцям, які потребують невідкладної до-
помоги під час війни», – пояснив Хатем Марзук, 
координатор програми ПЗПСП МОМ в Україні.

Заходи з розвитку громад 

У липні 2022 року МОМ підтримала 450 внутрішньо 
переміщених дітей та їхніх батьків у Львівській облас-
ті, щоб сприяти почуттю спільності та приналежності. 
МОМ та Львівська міська рада скоординували зусил-
ля, щоб організувати десять подорожей знаменитим 
маршрутом «Золота підкова» на Львівщині. В Украї-
ні війна та переміщення викликають серйозні пору-
шення мереж соціальної взаємодії. Команди MOM з 
ПЗПСП працюють над їхнім зміцненням та віднов-
ленням. Громадські заходи, комунікація щодо пози-
тивних стратегій подолання, неформальна освіта, за-
ходи, пов’язані з мистецтвом, спортом та дозвіллям, 
спрямовані на покращення добробуту людей,  зміц-
нення довіри та згуртованості в громадах. Ці заходи 
будуть масштабуватись по всій Україні протягом ре-
шти 2022 року та  2023 років.
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Заходи МОМ з охорони психічного  
здоров'я та психосоціальної  
підтримки в Україні охопили

 11972 людини

9127 осіб
отримали консультації 
психологів, які працюють  
у мобільних медичних 
клініках МОМ

145 українських  
фахівців у галузі психічного  
здоров'я пройшли навчання  
на міжнародній  
конференції у Литві

360 осіб
пройшли тренінги від МОМ  
з першої психологічної  
допомоги та на інші теми

450  
дітей та батьків
взяли участь у заходах  
зі згуртування спільноти  
на Львівщині

1864 особи
зателефонували  
на Гарячу лінію 
психологічної  
підтримки МОМ

26 волонтерів  
пройшли тренінг  
із психічного здоров'я  
та психосоціальної 
підтримки у Львові



Для отримання додаткової інформації про програму Психічного здоров'я та психосоціальної підтримки МОМ в Україні  
звертайтесь до Хатема Марзука – hmarzouk@iom.int

ДІЯЛЬНІСТЬ МОМ В ГАЛУЗІ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ТА ПСИХОСОЦІАЛЬНОЇ  

ПІДТРИМКИ В УКРАЇНІ СТАЛА МОЖЛИВОЮ ЗАВДЯКИ ЩЕДРІЙ ПІДТРИМЦІ ДОНОРІВ:

IOMUkraine IOMUkraine ВЕБСАЙТIOMUkraine

http://facebook.com/IOMUkraine
http://ukraine.iom.int
http://instagram.com/iomukraine
http://linkedin.com/company/
international-organization-for-migration-iom-ukraine

