
за підтримки
Матеріал підготовлено в рамках психоедукації, для інформування 
широкого загалу людей про травмування через війну. Ми 
розповідаємо про те, як травма впливає на нас. Це дає можливість 
визнати, що людина не пошкоджена, що вона може відчувати низку 
симптомів, які є нормальною реакцією на ненормальну ситуацію.

НАСЛІДКИ ДІЇ ВИБУХОВОЇ 
ХВИЛІ НА МОЗОК:
ПОСТКОМОЦІЙНИЙ СИНДРОМ – 
«АВТОГРАФ ВІЙНИ»

Сьогодні велика кількість людей опиняються поруч із вибухами, як військовослужбовці так і цивільне 
населення. Масивне використання агресором зброї з надпотужною вибуховою хвилею має прихований 
вплив на головний мозок.
Відбувається травматичний вплив на головний мозок, до якого додається ураження слухового і 
вестибулярного апарату, що нечасто зустрічається в клініці захворювань мирного часу. Біофізика 
вибухових травм обумовлює характерні структурні зміни мозку і відповідну клінічну картину.
Струс головного мозку може мати віддалені наслідки при певному ряді факторів (невірний підхід до 
лікування або його відсутність в гострому періоді, повторні епізоди дії вибухової хвилі, преморбідні 
особливості та  соматичний стан потерпілого, травми в анамнезі). 

                 МЕХАНІЗМ ТРАВМИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Основою так званої «контузії» є струс головного мозку («commotio») або еквівалентна назва - 
легка черепно-мозкова травма (лЧМТ), а не контузія («сontusio») – забій головного мозку. 
Коректна назва наслідків струсу від вибухової хвилі - посткомоційний синдром. 

Вибух передається через ліквор, в результаті чого відбувається гідродинамічний удар, фронт 
тиску проходить через мозкову тканину, можлива  ротація півкуль мозку навколо серединних 
структур, а також феномен протиудару – зміщення мозку фронтом ударної хвилі та його різкий 
удар об протилежний край черепної коробки, що викликає травмування дрібних судин тканини 
мозку і оболонок, розрив аксонів, загибель нейронів.

Біофізика вибухових травм  обумовлює структурні зміни мозку та відповідну клінічну картину

                 ЯК РОЗПІЗНАТИ

Часто люди не мають медичних висновків чи заключень стосовно отриманої «контузії». Це не 
виключає факт отримання такої травми, тому важливо визначати епізоди щодо можливої дії 
вибуху, чи повторювались такі  епізоди (повторні епізоди збільшують травматичний вплив).

Ознаки, якими супроводжується епізод  дії вибухової хвилі:

короткотривала втрата свідомості

нудота/блювота

короткотривала втрата пам’яті

прояви дезорієнтації

головний біль, головокружіння, дзвін у вухах

Наслідки дії вибухової хвилі можуть даватись взнаки через декілька років, проявлятися великою 
кількістю неспецифічних скарг, які значно порушують якість життя. Посткомоційний синдром 
сміливо можна назвати «клінічний хамелеон». 

Прояви поділяються на  3 групи симптомів:

Соматичні прояви: головокружіння, головні болі, шум, дзвін у вухах, зниження слуху, зору, 
нудота, чутливість до гучних звуків, загальна слабкість, перепади артеріального тиску, пульсу, 
запаморочення, метеозалежність, вегетативні кризи, ендокринні порушення, розлади сну 

Когнітивні: зниження пам’яті, концентрації, уваги, утруднення процесів мислення, судження, 
складнощі в обробці інформації

Емоційні: дратівливість, агресивність, імпульсивність,                                                                                   
схильність до депресії 
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Необхідно пам’ятати і обов’язково інформувати людей про те, що наш мозок володіє унікальною 
властивістю – нейропластичністю!  Це здатність мозку відновлюватись, формувати нові нейронні 
зв’язки, «переналаштовувати» нейронні ланцюжки і навчати інші частину мозку виконувати їхню 
роботу. Але це можливо тільки при умові активної роботи людини над собою, щоб через 
постійні рухи, вправи, позитивні думки надіслати мозку все більше і більше нових сигналів. Саме 
на цій властивості мозку заснований реабілітаційний підхід до  подолання  посткомоційного 
синдрому. 

ПОРАДИ ДЛЯ НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТІ: 

Харчування, яке корисне для роботи мозку: жирна риба, горіхи, яйця, мед, ягоди, брокколі, 
авокадо, зелений чай, велика кількість води.

Сон – надважливий елемент для відновлення: 

пити каву не пізніше 12 дня

лягати та прокидатись в один і той же час, не спати вдень

не користуватись гаджетами за 2 години до сну

перед сном: читати, тепла ванна, дихальні вправи 

спати в темному прохолодному приміщенні

Фізична активність 

фізична активність дає мозку можливість «вмикати» свою пластичність, що має вирішальне 
значення для реабілітації. Рекомендовані аеробні тренування (кардіонавантаження): плавання, 
хода, пілатес, біг, велосипедні прогулянки, йога.

Когнітивні вправи: порадьте вчити вірші, читати і записувати короткий зміст, робити звичайні 
справи недомінантною рукою, вивчати щось нове, подорожувати, вивчати мову або опанувати 
музичний інструмент, намагатись частіше спілкуватись з друзями та отримувати позитивні емоції 

При надокучливому шумі у вухах можна використовувати «білі шуми» (наприклад «Tinnitus 
Therapy Lite» або «White Noise»)

В разі збереження симптомів, негативного їх впливу на повсякденне життя необхідно 
звернутись до фахівців. 

Це може бути сімейний лікар, якій в разі необхідності може зробити перенаправлення до 
невролога, психолога/психотерапевта, психіатра, фізичного терапевта, отоларинголога.

В ДЗ Центрі психічного здоров’я та реабілітації 
ветеранів  «Лісова поляна» МОЗ України, працює 
мультидисціплінарна команда для надання допомоги 
ветеранам з посткомоційним синдромом.

             ЯК ДОПОМОГТИ 


