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?ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ 
на найбільш поширені запитання 
ветеранів по протезуванню

Прийняття рішення про ампутацію: зберегти чи ампутувати?

Залежно від причин пошкодження кінцівки, ділянки ураження, природи 
поранення, умов та часу в проміжку якого пацієнта було евакуйовано 
до найближчого пункту надання медичної допомоги, визначається 
необхідність проведення ампутації. Важливо розуміти, що часто 
ампутації в умовах воєнних дій відбуваються в екстремальних 
умовах і головним чином спрямовані на збереження, насамперед, 
життя пацієнта, а також його подальшу дієздатність та самостійну 
життєдіяльність. Якщо ж рішення щодо ампутації кінцівки приймають 
вже в лікарні, тоді необхідно зважувати можливість відновлення 
повноцінної або часткової функції кінцівки і як це впливатиме на якість 
життя пацієнта. Такі рішення пацієнти приймають разом із лікуючим 
лікарем, який разом із іншими спеціалістами складає план лікування та 
реабілітації таких пацієнтів. 

Чи має значення рівень ампутації?

Рівень ампутації кінцівки безпосередньо залежить від 
локалізації та глибини ураження навколишніх тканин та 
кістки. Рішення щодо рівня ампутації кінцівки приймає лікуючий 
лікар (залежно від умов і стану в яких було доставлено пацієнта), 
враховуючи подальші можливості реабілітації та встановлення 
замісних протезів, а також збереження життя пацієнта.

Що таке мультидисциплінарна команда та хто входить до її 
складу?

Мультидисциплінарна команда — це спеціалісти з різних сфер медицини, 
реабілітаційної та психологічної допомоги, які будуть працювати з 
пацієнтом (ветераном) протягом всього періоду лікування — від початку 
ампутації до кінця реабілітації. 
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Важливо розуміти, що ампутація кінцівки, так само як і події, через які 
кінцівку ампутували, можуть бути доволі травматизуючим процесом. 
Саме тому необхідно комплексно підходити до лікування та реабілітації. 
Фокусуючись не лише на фізичному, але й на емоційному та 
психологічному самопочутті пацієнта. 

Як контролювати післяопераційний біль?

Ваш лікуючий лікар повинен проінформувати вас про можливі 
методи знеболення після проведення операцій і процесу загоєння 
кукси. У випадку, якщо ампутацію було здійснено в умовах бойових 
дій, або ж не було можливості адекватного знеболення — обговоріть 
можливі варіанти медикаментозного лікування болю із вашим 
лікуючим лікарем або сімейним лікарем. Комбінація фізичної 
та медикаментозної терапії допомагають контролювати 
післяопераційний біль

Як зменшити фантомний біль?

Фантомний біль описується як пекучий, ниючий або “електричний біль” 
(біль схожий на удар електричним струмом) в ампутованій кінцівці. На 
сьогодні існує багато підходів до лікування фантомного болю — фізична 
терапія, дзеркальна терапія, масаж кукси, акупунктура, регулярна 
репозиція ураженої кінцівки, медикаментозна терапія і тому подібне. 

Більше про фантомний біль 
можна прочитати у наших 
інформаційних матеріалах:

Як буде проходити реабілітація та коли починати?

Реабілітацію та фізичні вправи рекомендується починати якомога 
швидше. Щодо того, коли саме починати та як вона буде проходити, 
вас проінформує лікар-реабілітолог або ваш лікуючий лікар. Терміни є 
індивідуальними, залежно від складності операції, глибини ураження 
кінцівки, психологічного стану ветерана та інших впливаючих факторів.

Більше про психологічну реабілітацію та  особливості  
її організації читайте на сайті Міністерства у справах 
ветеранів України:

https://ingeniusua.org/sites/default/files/2023-02/fantomnij-bil-likaryam_0.pdf
https://mva.gov.ua/ua/veteranam/likuvannya-ta-reabilitaciya/psykholohichna-reabilitatsiya-dlya-veteraniv
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Як підготуватися до протезування?

Важливим етапом підготовки до протезування є догляд за куксою. 
Щоденне миття кукси чистою водою з антибактеріальним милом, сухе 
витирання, носіння компресійної панчохи — невід’ємні складові догляду 
за куксою. Масаж та вправи на зміцнення м’язів, також відіграють 
ключову роль у підготовці до протезування. 

Більше про догляд за куксою можна 
прочитати у наших ресурсах: “Догляд за 
куксою (інформація для пацієнтів)”. 

Як доглядати за куксою?

Післяопераційні ускладнення ампутацій включають біль, гематоми, 
інфекцію та некроз тканин, контрактуру суглобів, м’язову слабкість 
і фантомний біль. У зв’язку з цим обов’язковим є правильне 
післяопераційне лікування кукси. Крім того, потрібно підтримувати 
форму кукси після ампутації, а пацієнту необхідно пройти навчання 
правильного використання протеза. 

Коли я зможу отримати протез?

Важливо обрати правильний протез, попередньо проконсультувавшись 
з протезистом. Ви можете запросити цього спеціаліста для консультації 
все ще перебуваючи в лікарні. Терміни отримання протезу 
залежатимуть від швидкості загоєння післяопераційної рани, 
правильного формування кукси та догляду за нею. Вам необхідно буде 
попередньо обрати протезне підприємство.

Більше інформації та перелік необхідних 
документів занайдете у брошурі “Якщо ви 
отримали травму та втратили кінцівку”: 

https://ingeniusua.org/sites/default/files/2023-02/doglyad-za-kuksoyu.pdf
https://ingeniusua.org/sites/default/files/2023-02/doglyad-za-kuksoyu.pdf
https://protezinua.com/poraneni/
https://protezinua.com/poraneni/
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Як швидко я навчуся ходити/користуватися протезом?

Час реабілітації та прогрес в користуванні протезом є дуже 
індивідуальними. Необхідно орієнтуватися на декілька місяців 
кропіткої роботи. 

Протезист та лікар реабілітолог покажуть вам як користуватися 
протезом та вправи, які потрібно буде виконувати самостійно 
вдома.

 Чи відчуватиму біль під час користування протезом?

Спочатку ви можете відчувати легкий дискомфорт під час перших разів 
встановлення протезу. Проте, больових відчуттів під час використання 
протезу бути не повинно. У випадку виникнення болю під час 
використання протезу — необхідно його скоригувати.  

 Як обрати найкращий протез і як доглядати за ним?

Досвідчений технік-протезист допоможе вам із правильним вибором 
протезу, а також його підлаштування під ваші особисті потреби та стиль 
життя.

Протез необхідно щоденно мити з милом та насухо протирати, після 
використання. Куксу також потрібно щоденно мити з милом, а також 
звертати увагу на стан шкіри, набряки, синяки і т.д. Рекомендовано 
вести щоденник стану кукси, для кращого розуміння процесу загоєння.

 Чи безкоштовне та чи якісне протезування в Україні?

Протезування для ветеранів бойових дій в Україні 
є безкоштовним і фінансується державою. Більше 
інформації, на сайті Міністерства у справах ветеранів 
України.

https://mva.gov.ua/ua/veteranam/likuvannya-ta-reabilitaciya/bezkoshtovne-protezuvannya
https://mva.gov.ua/ua/veteranam/likuvannya-ta-reabilitaciya/bezkoshtovne-protezuvannya
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Де краще протезуватися: в Україні чи за кордоном?

В Україні протезування для ветеранів бойових дій відбувається 
безкоштовно. За кордоном, вірогідно, доведеться платити 
за протезування самостійно. Також, важливо пам’ятати, що 
повернувшись назад в Україну після протезування, необхідно 
буде знайти спеціалістів, які зможуть працювати з іноземними 
протезами та знатимуть безпосередні методи їхнього коригування. 

Як обрати місце протезування та які документи необхідні?

Рекомендується обирати протез-підприємство, яке 
працює у вашому регіоні, для зручності наступної 
реабілітації. Детальніше про шлях протезування та 
необхідні документи, читайте у статті “Забезпечення 
допоміжними засобами реабілітації (технічними та 
іншими засобами реабілітаціями)” на сайті Міністерства 
соціальної політики України.

Чи можна первинно пройти 
протезування в одному 
місці, а обслуговувати його 
в іншому? 

Чи зможу обслуговувати 
протез в Україні, 
якщо протезувався за 
кордоном?

Звісно, такі варіанти можливі.
Проте, вам необхідно буде знайти техніків-протезистів та лікарів фізичної 
реабілітації, які знатимуть як працювати конкретно із вашим типом 
протезу.

Чи зможу я продовжити військову службу?

За бажання та задовільного самопочуття, ви зможете продовжити 
військову службу. Проте, важливо пам’ятати, що це залежить від травми 
та ефективної реабілітації після неї.  

https://www.msp.gov.ua/content/zabezpechennya-tehnichnimi-ta-inshimi-zasobami-reabilitacii-specavtotransportom.html
https://www.msp.gov.ua/content/zabezpechennya-tehnichnimi-ta-inshimi-zasobami-reabilitacii-specavtotransportom.html
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Чи зможу я бігати/плавати/
кататися на лижах?

Люди із протезами кінцівок, ведуть 
повноцінний та активний спосіб 
життя. Ви зможете займатися 
різноманітними видами спорту. 

Чи зможу я водити автомобіль?

Так, ви зможете водити авто. 
Якщо потрібно, для цього можливі 
додаткові модифікації машини.

Які можуть бути ускладнення?

У процесі протезування та реабілітації, можливі ускладнення у вигляді 
продовженого загоєння кукси, фантомні болі, інфікування кукси, біль 
під час користування протезом. Проте, важливо пам’ятати, що при 
своєчасному зверненні та отриманні медичної допомоги, їх можливо 
попередити. 

Чому важлива мотивація та психологічна підтримка?

Від мотивації та психологічного стану ветерана залежать результати 
його реабілітації. Необхідно розуміти, що в процесі реабілітації і 
навчання користування протезом, важливі не лише фізичні зусилля, 
але й емоційна та психологічна стійкість. Підтримка рідних та друзів, 
встановлення маленьких цілей та бажань щодо повернення до 
більш звичного способу життя — все це є невідкладною складовою 
реабілітаційного процесу. Учасникам воєнних дій, особливо потрібно 
відчувати підтримку від оточуючих та держави, для того щоб повноцінно 
інтегруватися у цивільне суспільство. 

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ ПРО РЕАБІЛІТАЦІЮ 
ТА ПРОТЕЗУВАННЯ МОЖНА ЗНАЙТИ 
НА САЙТІ МІНІСТЕРСТВА У СПРАВАХ 
ВЕТЕРАНІВ УКРАЇНИ

https://mva.gov.ua/ua
https://mva.gov.ua/ua

