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застосовуеться ЗПТ, серед шшого, виграють i в!д зменшення симптом1в вщмши
при надходженш (як! часто супроводжуються покал1ченгош, а то i спробами
;амогубства), вщ зменшення поширеност торг1вл1 наркотиками i вщ шдвищення
лродуктивносл пращ засуджених, яю отримують замкну шдтримуючу терашю.
KpiM того, серед засуджених, ям отримують ЗПТ, значно знижуеться ймов1ршсть
зчинення нових злочишв. Також ЗПТ у виправнш установ1 значно полегшуе
включения в процес лгкування шсля звшьнення i утримання в нъому колишшх
засуджених в пор1внянш з засудженими, яш брали участь в програмах
летоксикаци. Хоча адмшктращя виправних установ спочатку часто висловлюе
лобоювання з приводу безпеки, агресивноГ поведшки та нецшьового
зикористання метадону, теля того, як програма ЗПТ починае реал!зовуватися, qi
лроблеми не виникають. Як засуджеш, так i персонал виправних установ
лов1домляють про те, що ЗПТ мае позитивний вплив на життя в установ1
виконання покарань. Також ЗПТ дозволяе щодня тдтримувати контакти м1ж
чедичними службами виправно? установи i засудженими - щ в1дносини можуть
стати основою для початку обговорення шших проблем охорони здоров'я i
лослужити сполучною ланкою з !ншими стратепями проф1лактики nepefla4i BIJI-
шфекцп.

Список використаних джерел
1. Poland country overview. URL: http://www.emcdda.europa.eu/

countries/poland
2. Замкна терап1я: анал1тичний огляд. М1жнародний Альянс з В1Л/СШД

з Укршш. 2005. 20 с.
3. Здоровье в исправительных учреждениях. Вена, Управление

Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. Всемирная
организация здравоохранения, 2015. 206 с.

Сулщький В. В.,
кандидат психологичных паук, доцент,
старший викладач кафедри сощалъног
педагогти та сощалъног'роботы
Ыститут людини Кшвсъкого
утверситету гмет Бориса Гртченка

ПРОФЕС1ЙНА ПОДГОТОВКА ПСИХОЛОПВ ДЛЯ РОБОТИ
3 ЗАСУДЖЕНИМИ, ХВОРИМИ ТУБЕРКУЛЬОЗОМ

Туберкульоз - одна i3 головних проблем сучасносл. Щороку в е в т
эееструеться близько 370 тисяч хворих туберкульозом, майже 80% з яких
лрипадае на краши Стадно! та Центрально-Схщно!' Свропи. Кожн1 4 секунди одна
лтодина на Земл1 захворюе туберкульозом, а кожш 10 секунд вщ niei хвороби
хтось помирае. Щороку туберкульоз забирае життя у 2000000 людей.

В Украгаи найбшыний р1вень захворюваносп туберкульозом Bifl3Ha4aeTbCH
з областях (на 15-25% вищий за переачний показник) з найбшьшою
•рбан1зован{стю, де люди живуть дуже щ1льно. Туберкульоз вражае, насамперед,
;оц1ально незахищен1 верстви населения. Але, е серед хворих i багап люди.
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За вщсутносл лшування, хворий з активною формою туберкульозу у : аг
щор1чно заражати в середньому вад 10 до 15 oci6. Щогодини в Украпп BIZ ДНО
недуги помирае одна людина, а заражаються четверо. Тшьки за оф1цйзи»
даними, на диспансерному облшу — майже 600 тисяч украшських громадян Ii
другий показник в GBponi.

Туберкульоз (вщ лат. Tuberculum - горбик) - поширене в с в т шфекшние
захворювання людей i тварин, яке викликаеться р1зними видами мжобактерж,. щ
правило, Mycobacterium tuberculosis. Туберкульоз зазвичай вражае легенк ршшк
зачшаючи imiii органи та системи. Mycobacterium tuberculosis передаггзс»
пов1тряно-крапельним шляхом при po3MOBi, каштп та чханш хворого. Найчасттзшг
теля iнфiкyвaння мшобактер1ямй, захворювання протшае в прихованш форж
(тубшфжування), але приблизно одна i3 десяти прихованих шфекцш переходят^
в активну форму, при якш летальнкть досягае 50% [1].

Одним 13 вид1в роботи, в якому беруть участь практичш психологи уставе*
виконання покарань, е «Медико-соидальний супровщ та формуванн»
прихильност1 до л1кування туберкульозу серед засуджених» (проект MSF «Jliaei
без кордошв»), BiH передбачае:

- формування та тдтримку позитивноЗГ мотиващ!' до лшування;
- формування у хворих засуджених установки на одуження;
- формування BHyrpiinHboi потреби у хворих засуджених на веде

здорового способу життя;
- формування у хворих засуджених вщповщального ставлення до оточуюч;

людей;
- полегшення процеЫв адаптацн хворих засуджених до лшування тощо.
3 метою полегшення роботи пештенцтрних психолопв 13 засудженими. i

хвор^ють туберкульозом (форма 5.1, форма 5.2), нами був розробленлё
спещальний навчальний курс «UpaBOBi, медичн1 та соц1ально-психолопч:-£
основи роботи з засудженими, яю хворшть туберкульозом» [2].

Структурно BiH включае npaeoei, совдальш, медичш, педагог1чш т
псхолог1чн1 питания, ят тематично розбип на п'ять MOflyniB. Кожний модуль
вцщовщае одному 13 напрямк1в профшактично! Д1яльноси.

Метою занять е сформувати готовшсть у пен1тенщарних ПСИХОЛОПЕ
працювати з особами, яю хвор1ють туберкульозом. ОзброГти учасник1в занять
В1дповщними методами та формами роботи з питань психод1агностикЕ.
психокорекцц, психоконсультування, ресоц!ал1заЩ1 та сощал1зацп засуджешп
п1сля одуження, а також, формування у оЫб, хворих туберкульозом, бажання я
готовносп до лшування.

Завданями занять е надання пештенщарним психологам спещальних знань.
формування у них умшь i навичок роботи з засудженими, хворилш
туберкульозом.

Запропонована програма е мультидисциплшарною. 1Г незначний обсяг
передбачае, що у пештенщарних психолопв вже е вцщовадт загальш знания в
галуз1 права, медицини, психологи, сощально! роботи та педагопки.

Загальний обсяг годин - 40. У тому чиаш: лекци - 10 годин; практичн1
заняття - 10 годин; треншгов1 вправи та завдання - 20 годин.

-196-



ГЬсля зашнчення специального навчання та усшшного складання тестових
ц учасники отримують вцщовцщий сертифшат.

5-i час оволодшня навчальним курсом neHiTeHuiapHi психологи повинш

исэози В1тчизняного та м!жнародного законодавства щодо надання медично!,
г:1' . _"::-::•;'. психолопчно! допомоги особам, яш хвортоть туберкульозом;
. кг-тсов! погляди на проблему туберкульозу;
- *сгзгчн1 та клнпчш показники nieT хвороби;
- шг^ико-психолопчш особливоси особистост1, хворо!' туберкульозом;
- 1сто;иагностичну роботу з засудженими, хворими туберкульозом;

jcrcoHBOcri профшактики та попередження захворювання туберкульозом;
1СЕОВИ профшактики та попередження самогубств серед oci6, хворих

•рцщульозом;
- тсгпсолопчн1 основи ресощал1зацн та couiani3aqii, хворих туберкульозом.

Учасники повинш вмйпи:
• тозддити психод1агностичне обстеження засуджених, хворих туберкульозом;
• гсташзовувати та проводити психопрофшактичну та психокорекц1йну роботу

-: ними туберкульозом;
• х зробляти та проводити совдально-психолопчш TpeHiHrn з особами, хворими
"•"'Тсохульозом.

Запропонований навчальний курс «IlpaBOBi, медичн1 та соц1ально-
•с«олопчн1 основи роботи з засудженими, яю хвор1ють туберкульозом»,
•ОСГШОВ anpo6aiiiro та був впроваджений у практичну дiяльнicть пештенщарних
•cexo.ioriB, а також, враховуючи специф1ку роботи BceeiTHboi opraHi3aqii «JIiKapi
it-: кардошв», у систему п1дготовки iix cniBpo6iTHHKiB щодо особливостей роботи

•с > дженими у MiciiHX позбавлення вол1.
Як свщчать вщгуки тих, хто пройшов навчання, ця програма допомагае:

- планувати та проводити шдивщуально-психолопчну роботу i3 хворими на

- орган1зовувати та проводити шформац1йно-психолопчну роботу i3

- застосовувати спещальш форми та методи роботи з тяжкохворими особами
xocnicHoi роботи);

- проводити психод1агностичне обстеження хворих туберкульозом;
- проводити психолопчну роботу щодо ресощал1зацй та соц1ал1защ1 oci6, яш

•шг-жують;
- орсашзовувати психолойчну шдтримку та супровщ oci6, хворих

гукркульозом;
- проводити певн1 заходи з родичами хворих;
-проводити роботу щодо соц1ал1зац1'1 oci6, як1 знаходяться на лшуванш у

тс»: гитуберкульозному. диcпaнcepi п1сля вщбування покарання у м1сцях
-i; збавлення Boni (37% вщ загально!' к1лькост1 хворих) тощо.

Список використаних джерел
1. Сул1цький В. В. Спещальна п1дготовка практичних психолопв для роботи

I хворими туберкульозом: материалы Международной научно-практической
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ПСИХОЛОПЧШ ОСОБЛИВОСТ1 ПРОФЕС1ЙНО1 ДЕФОРМАЦН
ПРАЩВНИКШ ДЕРЖАВНО1 КРИМ1НАЛБНО-ВИКОНАВЧО1 СЛУЖЕН

На даний час питания професшно! деформацп пращвниыв Державно:
кримшально-виконавчо! служби (дал! - ДКВС) е досить важливим. Актуальн1сть
rtie'i проблеми можна пояснити нестаб!льним сощально-економАчним гг
пол1тичним становищем в краш!, пер!одом реформування крим1нально-
виконавчо! системи, негативними факторами професшно'1 д1яльност1, як;
спричиняють виншснення профес1йно1 дкльносп тощо.

Проблема впливу професп на особу вивчалась багатьма дослщника\ш.
зокрема: С. П. Безносовим, Р. М. Грановською, Е. Ф. Зеером, А. К. Марковоге
Психолопчш особливосп профес1йно1 деформацп пращвниюв Держав-
Hoi крим1нально-виконавчо'1 служби дослщжували: Т. В. KyniHipoBa.
Н. Ю. Максимова, В. С. Медведев, О. В. Сахнш, В. М. Синьов, М. М. Чичуга.
М. С. Ятчук та mini.

В. С. Медведев зазначав, що професшна деформащя пенпенщарного
сп1вроб1тника — це комплекс специф1чних, взаемопов'язаних 3MiH особистосп.
що виникають в результат! виконання протягом певного часу
правозастосувальноГ дгяльност! як основноУ професИ. Ц1 зм1ни виникають та
виявляються на р1зних piemtx — псих1чних процес1в, стан1в, якостей, свщомосп
особистосп [1, с. 12].

Анал1зуючи наукову л1тературу, ми визначили, що на виникнення
профес)йно1 деформацИ' в пращвнишв ДКВС впливають чинники професшно1
д1яльност1, а саме: чинники, обумовлеш специф!кою профеййно! д1яльност!.
недол1ками в оргашзаци службово'1 д1яльносп, наявн1стю конфлштно! взаемодп в
колектив! та шж р1зними службами, а також шдивщуально-психолопчними
особливостями особистост!.
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