До уваги учасників АТО та постраждалих учасників Революції Гідності!
Психологічна реабілітація – це допомога людині у відновленні свого здоров’я
Надзвичайно важливим питанням для держави є здоров’я людей, які
приймали участь у бойових діях в АТО, зокрема, їх психологічний стан.
Повернувшись із зони бойових дій людям складно адаптуватися до мирного
життя, незалежно від того чи продовжують вони служити в армії, чи звільнилися та
не можуть реалізувати себе в мирному житті.
Певною мірою дається взнаки і ментальність наших людей, які асоціюють
поняття психологічної реабілітації з психіатричною допомогою. Багато з них
переконані, що це пов’язано із психіатричним лікуванням, що може стати на заваді
в подальшому для працевлаштування за певними професіями.
Насправді, психологічна реабілітація – це допомога людині у відновленні
після тяжкого стресового періоду чи подій, відновлення душевних сил і ресурсів
для подальшого життя, для повноцінного виконання нових життєвих завдань.
Психологічної реабілітації потребує кожна нормальна людина у певні періоди
свого життя, а тим більше учасники АТО.
Психологічної допомоги і реабілітації потребують всі учасники бойових дій з
метою профілактики розвитку у них посттравматичних стресових розладів,
дезадаптації, конфліктів з оточуючими, а також відновлення психічного здоров’я та
ефективної соціальної поведінки, зміцнення їх особистісного та соціального
статусу.
Отже, шановні учасники АТО та постраждалі учасники Революції Гідності,
які бажають отримати послуги з психологічної реабілітації, що надаються
безкоштовно, вам необхідно звернутися до районних (міських) управлінь
(департаментів) праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації або за
місцем фактичного проживання (перебування).
Також, консультативну допомогу щодо проходження психологічної
реабілітації можна отримати зателефонувавши відповідальній особі у регіоні:
Район (місто)
Богунський р. м.Житомир

П.І.П.
Черкес Тетяна Ігнатівна

Роб. тел.
42-50-29, 42-50-27

Корольовський р. м.Житомир

Шевчук Алла Станіславівна

33-69-01

м. Бердичів

Марковська Галина Миколаївна

(0243)- 2-71-10

м. Коростень

Литвинчук Олена Павлівна

(0242)- 4-79-20

м. Н-Волинський

Боярський Віктор Миколайович

(0241)- 2-03-04

м. Малин

Гальченко Іванна Іванівна

(0233)- 3-22-25

Андрушівський

Шмайдюк Тетяна Зіновіївна

(0236)- 2-27-49

Баранівський

Дашко Ірина Ростиславівна

(0244)- 4-35-81

Бердичівський

Руссу Світлана Анатоліївна

(0243)- 2-54-29

Брусилівський

Фещенко Віталій Анатолійович

(0262)- 3-08-00

Хорошівський

Кальватинська Ганна Миколаївна

(0245)- 3-35-04

Романівський

Петрук Наталя Олександрівна

(0246)- 2-16-94

Ємільчинський

Зембицька Ірина Юріївна

(0249)- 4-34-29

Житомирський

Шеховцова Алла Олексіївна

Коростенський

Ташимов Ігор Володимирович

22-76-74
(0242)- 4-22-61

Коростишівський

Клешніна Ольга В’ячеславівна

(0230)- 5-29-40

Лугинський

Тарасова Тетяна Володимирівна

(0261)- 9-16-98

Любарський

Савченко Тетяну Петрівну

(0247)- 2-12-60

Малинський

Леган Тетяна Володимирівна

(0233)- 5-33-18

Народицький

Загоровський Вадим Андрійович

(0240)- 2-12-50

Нов-Волинський

Шульга Тетяна Анатоліївна

(0241)- 3-51-13

Овруцький

Зьолко Руслан Петрович

(0248)- 4-25-70

Олевський

Ковальчук Лариса Володимирівна (0235)- 2-17-70

Попільнянський

Клименко Алла Миколаївна

(0237)- 2-57-26

Радомишльський

Рожко Інна Іванівна

(0232)- 4-24-53

Ружинський

Пигина Наталя Іванівна

(0238)- 3-11-45

Пулинський

Бобрик Ірина Іванівна

(0231)- 3-13-86

Черняхівський

Дударенко Валентина Василівна

(0234)- 4-17-04

Чуднівський

Тарасюк Ірина Миколаївна

(0239)- 2-11-24, 2-17-56

У разі виникнення додаткових питань пропонуємо звертатися
за роз’ясненнями до відповідального фахівця департаменту праці,
соціальної та сімейної політики облдержадміністрації
Олександра Миколайовича Якимчука
за контактним телефоном (0412) 47-46-86.
____________________________________________________

