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ՀՏԴ 159.96 

Վիրավորված զինվորների հետվնասվածքային վիճակների Վիրավորված զինվորների հետվնասվածքային վիճակների Վիրավորված զինվորների հետվնասվածքային վիճակների Վիրավորված զինվորների հետվնասվածքային վիճակների 
սկզբնական հոգեբանական ուղեկցման ասկզբնական հոգեբանական ուղեկցման ասկզբնական հոգեբանական ուղեկցման ասկզբնական հոգեբանական ուղեկցման աշխատանքների շխատանքների շխատանքների շխատանքների 

կազմակերպման առանձնահատկություններըկազմակերպման առանձնահատկություններըկազմակերպման առանձնահատկություններըկազմակերպման առանձնահատկությունները    

Մկրտումյան ՄելսՄկրտումյան ՄելսՄկրտումյան ՄելսՄկրտումյան Մելս    
Մկրտումյան ԼիլիթՄկրտումյան ԼիլիթՄկրտումյան ԼիլիթՄկրտումյան Լիլիթ    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. վնասվածքային վիճակ, վնասվածքային 
գործոններ, հետվնասվածքային սթրեսային խանգարումներ, ընդհանուր 
և հոգեկան առողջություն, հոգեբանական աջակցություն 

ՆախաբաՆախաբաՆախաբաՆախաբանննն:::: Հոդվածում քննարկվում են Արցախյան երկրորդ պատե-
րազմի վիրավոր զինվորների հոգեկան առողջության հոգեֆիզիոլոգիա-
կան բնութագրերի փոփոխության առանձնահատկությունները: Կախված 
վնասվածքի բնույթից (բեկորային, օրգանական, ստորին կամ վերին վեր-
ջույթների, անդամահատություն), բժշկական ախտորոշման առանձնա-
հատկություններից՝ սկզբնական ուղեկցվող աշխատանքների ընթացքում 
ճշգրտվում են դրանց նկատմամբ զինվորների անհատական հոգեբանա-
կան հակազդումները, հուզական վիճակների սուբյեկտիվ ապրման 
ձևերը: Տարբերակվում են սեփական վիճակի նկատմամբ զինվորների 
սուբյեկտիվ վերաբերմունքը, առողջության վերականգնման հեռանկարի 
նկատմամբ տրվող սուբեկտիվ գնահատականները: Սկզբնական շրջա-
նում (բժշկական ծառայության կազմակերպման պահից) զինվորների 
մոտիվացիայի բարձրացման շնորհիվ ներգրավող ինքնակարգավորման 
մատչելի հոգետեխնիկաների, հատուկ ֆիզիոթերապևտիկ վարժություն-
ների և հանձնարարականների շնորհիվ կազմակերպվում են վիրավոր-
ների սկզբնական հոգեբանական աջակցության աշխատանքները:  

2020 թ.-ի արցախյան պատերազմը ծանր հետևանքներ ունեցավ մեր 
զինվորների, նրանց հարազատների, պետության ու ժողովրդի համար: 
Ակնառու ի հայտ եկան պատերազմից տուժած խոցելի խմբեր (վիրավոր-
ներ, անդամահատվածներ, պատերազմից տուժած անձանց ընտանիք-
ների անդամներ և այլք): Մասնագետների կարծիքով սթրեսածին գործոն-
ների շարքում պատերազմը մարդու օրգանիզմի, նրա գիտակցության 
վրա թողած հետևանքների առումով հանդիսանում է գերհզոր, բազմա-
գործոն բացասական երևույթ [3]: Այն իր մեջ ներառում է մահվան սպառ-
նալիք, ավերածություններ, կենդանի ուժի, տեխնիկայի, նյութական և 
բազմաթիվ արժեքային կորուստներ, դրանց արդյուքում երկարատև 
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պահպանվող հետվնասվածքային սթրեսային խանգարումներ ՀՎՍԽ 
(Post-traumatic stress disorder (PTSD), զուգակցվող վախի ապրումներ, տա-
ռապանքի, մեղքի, ցասման, վրեժի զգացումներ և այլն [4, 100]: Հատկա-
պես պատերազմական պայմաններում ու դրանից հետո ընկած ժամանա-
կաշրջանում պահպանվող լարվածության, վախի ֆոնին օրգանիզմը կեն-
սագործունեության պահպանման նպատակով գործում է պահեստային 
հնարավորությունների մոբիլիզացման, հաճախ դրանց սպառման 
մակարդակում: Մասնագիտական գրականության վերլուծությունները 
ցույց են տալիս, որ հզոր սթրեսորների ազդեցության արդյունքում օրգա-
նիզմում դիտարկվող այդպիսի գործընթացները հանգեցնում են օրգանա-
կան, հոգեմարմնական գործառույթների տեսանելի և քողարկված փոփո-
խությունների, հիվանդությունների [2, 4]: Դրանց վտանգավորությունը 
այն է, որ կանխարգելման, վերականգնողական աշխատանքների բացա-
կայության դեպքում ՀՎՍԽ-ները, որպես օրինաչափություն, չեն անհե-
տանում: Դեռ ավելին. դրանք չպայթած ականների նման թաքնված մնում 
են հոգեկանում և պահպանվում շատ երկար ժամանակ: Բազմաթիվ 
հետազոտողների համոզմամբ ռազմական գործողություններում ձևավոր-
ված ՀՎՍԽ-ները կրկնվող վտանգների դեպքում (ռազմական դրության 
փոփոխություն, գերեվարում, անձնակազմի ու տեխնիկայի մեծ կորուստ-
ներ և այլն) պատերազմի մասնակիցների հոգեկանում դրսևորվում են 
նյարդային համակարգի հիվանդագին փոփոխություններով արտահայտ-
ված քրոնիկ վախեր, իրական և թվացյալ ցավերի զուգակցությամբ 
անքնություն, մղձավանջային երազներ [1, 7]: Հաշվի առնելով այն հան-
գամանքը, որ պատերազմի մասնակիցների ճնշող մեծամասնությունը 
երիտասարդներ և միջին տարիքի առողջ տղամարդիկ են, ուսումնասիր-
վող հիմնախնդիրը մեր հանրապետության համար դառնում է ռազմավա-
րական, իսկ գիտական առումով՝ արդիական և շատ կարևոր:  

Հետազոտության նպատակը Հետազոտության նպատակը Հետազոտության նպատակը Հետազոտության նպատակը մարտական գործողությունների մաս-
նակից զինվորների հոգեվնասվածքային յուրահատուկ վիճակների, 
առանձնահատուկ հոգեբանական փոփոխությունների ուսումնասիրումն 
է, ինչպես նաև սկզբնական ուղեկցման և վերականգնողական աշխա-
տանքների իրականացումը:  

Հետազոտական և գործնական աշխատանքներում առաջադրվել են 
մի շարք խնդիրներխնդիրներխնդիրներխնդիրներ, որոնցում բացահայտվել են զինվորների համար 
առավել նշանակալի բացասական գործոնների սուբյեկտիվ ընկալման 
առանձնահատկությունները, հոգեվնասվածքային նշանակալի առանձ-
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նահատուկ կարևորումները (վտանգավոր գործոնների հանկարծակի 
ազդեցությունները, անծանոթ տեղանքում գիշերային երթերը, մարտա-
կան տեխնիկայի յուրահատուկ աղմուկը, առաջին ռումբի պայթյունը, վի-
րավորված, մահացած ընկերոջ մարմնի մտապատկերները), թշնամու 
գրոհների նկատմամբ ունեցած ապրումների բազմազանությունը և այլն: 
Բացահայտվել են ֆիզիկական վնասվածքի և հոգեկան ապրումների 
դրսևորման օրինաչափությունները, գիշերային քնի բնութագրերը, նշա-
նակալի ապրումների, մղձավանջների, զգացումների հաճախականու-
թյունը, անձի տագնապայնության մակարդակն ու զգայաշարժական 
հնարավորությունների արտահայտվածության աստիճանը: Աշխատանք-
ներն իրականացվել են 100-ից ավելի 18-45 տարեկան ժամկետային և 
պայմանագրային զինծառայողների հետ, որոնք ստացել էին տարբեր 
աստիճանի բեկորային և հրազենային վնասվածքներ: Աշխատանքներն 
իրականացվել են 2020 թ.-ի սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսների ընթաց-
քում՝ Երևանի «Աստղիկ» բժշկական կենտրոնում: Մասնակիցներն 
առանձնացվել են ըստ վնասվածքի բնույթի: Առաջին խմբում՝ ստորին 
վերջույթների խնդիրներ ունեցողներ, երկրորդ խմբում՝ վերին վերջույթ-
ների, երրորդ խմբում՝ընդհանուր վնասվածքներ ունեցողներ: 

Ուսումնասիրվել են հոգեբանական ուղեկցվող և վերականգնողա-
կան աշխատանքներում կիրառվել են հոգեբանական ռեպորտաժների, 
բացասական գործոնների քննարկման, վերապրման ու ապրումների 
առարկայականացման մեթոդներ, շարժումների համագործակցության 
կարգավորող հուզական հոգետեխնիկաներ:  

Տագնապը անձի հուզական ապրումների այնպիսի հակազդում է, 
որում տագնապի աղբյուր հանդիսացող առարկան անհայտ է և որոշա-
կիություն գոյություն չունի: Թիվ 1 գծագրում տեղ գտած հետազոտության 
արդյունքները ցույց են տալիս, որ բոլոր խմբերում արտահայտված է 
անձնային և իրավիճակային տագնապալիության բարձր մակարդակ: 
Առաջին խմբում իրավիճակային տագնապի մակարդակը գտնվում է 
սանդղակի շատ բարձրի՝ 58,3 մակարդակում, երկրորդ խմբում՝ 54,8 և 
երրորդ խմբում՝ 46,6: Անձնային տագնապալիությունը արտահայտված է 
հետևյալ կերպ. առաջին խմբում՝ 55,8, երկրորդում՝ 56,4, երրորդում՝49,6:  
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Գծ.Գծ.Գծ.Գծ.    1111    Հետազոտվող խմբերում Հետազոտվող խմբերում Հետազոտվող խմբերում Հետազոտվող խմբերում տագնապայնության մակարդակիտագնապայնության մակարդակիտագնապայնության մակարդակիտագնապայնության մակարդակի    

արտարտարտարտաաաահայտվածության արդյունքներըհայտվածության արդյունքներըհայտվածության արդյունքներըհայտվածության արդյունքները    
    

    Ըստ Չ. Դ. Սպիլբերգերի՝ «…շատ բարձր անձնային տագնապայնու-
թյունը ուղիղ կորրելացվում է նևրոտիկ կոնֆլիկտի, հուզական և նևրո-
տիկ պոռթկումների և փսիխոսոմատիկ հիվանդությունների հետ [9, 12]: 
Մեր կարծիքով՝ անձնային տագնապալիության այսպիսի բարձր արտա-
հայտվածությունը հանդիսանում է վնասվածքի ազդեցության արդյուն-
քում ժամանակի մեջ ձևավորվող հատկություն: Մ. Մագամեդ-Էմինովի 
կարծիքով «…երկարատև ժամանակաշրջանում տառապանքի, սգի մեջ 
ապրող մարդկանց մոտ ձևավորվում են բնավորության կարծրատիպեր, 
շեշտավորված գծեր, որոնք հանդես են գալիս որպես անձնային տրանս-
ֆորմացված բնավորության բծեր» [6, 75]: Թերևս այս մեխանիզմով պետք 
է բացատրել հետազոտվող զինվորների շրջանում նկատվող բողոքավո-
րությունը, դյուրագրգռվածությունն ու հաճախ նկատվող ինքնամփոփու-
թյունը, որը հանդիսանում է մտովի վնասվածքի և ապագայի հետ հուզա-
կան կապի մեջ գտնվելու արտահայտվածության վիճակ:  

 Իրավիճակային (ռեակտիվ) տագնապի վիճակը առաջանում է սթրե-
սային իրավիճակի մեջ: Բնականաբար՝ այս վիճակը տարբերվում է 
ժամանակի մեջ անկայունությամբ և ինտենսիվության տարբերությամբ՝ 
կախված սթրեսային իրավիճակի ազդեցության ուժից: Ստացված արդ-
յունքները թույլ են տալիս գնահատելու ոչ միայն տագնապի մակարդակը, 
այլև որոշելու՝ արդյոք նա գտնվում է սթրեսային իրավիճակի ազդեցու-
թյան տակ:  
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Հետազոտվել են նաև տարբեր խմբերում ընդգրկված զինվորների 
զգայաշարժողական կարողությունների գործառնական հնարավորու-
թյունների բնութագրերը: Շարժունակությունը օրգանիզմի և հոգեկանի 
առողջության, տվյալ պահին նրա հոգեկան ոլորտի կենսունակության 
բնութագրերից մեկն է: Պարզ շարժողական գործողությունների չափում-
ները իրականացվել են գրաֆիկական տեպինգթեստի միջոցով:  

 
Աղ. 1. Հետազոտվող խմբերումԱղ. 1. Հետազոտվող խմբերումԱղ. 1. Հետազոտվող խմբերումԱղ. 1. Հետազոտվող խմբերում    զգայաշարժական հատկությունների զգայաշարժական հատկությունների զգայաշարժական հատկությունների զգայաշարժական հատկությունների 

արտահայտվածության արտահայտվածության արտահայտվածության արտահայտվածության արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները    

NNNN    ԽմբերըԽմբերըԽմբերըԽմբերը    
Փորձերի հերթականությունըՓորձերի հերթականությունըՓորձերի հերթականությունըՓորձերի հերթականությունը    

1111    2222    3333    4444    5555    
____    

X X X X ∑∑∑∑    

1111    

ՍտՍտՍտՍտորինորինորինորին    
վերջույթվերջույթվերջույթվերջույթիիիի    
վիրավորվիրավորվիրավորվիրավոր----

ներներներներ    

բ/քբ/քբ/քբ/ք    45 42 42 42 46  

սխ/քսխ/քսխ/քսխ/ք    19±3,1 27±6,3 29± 5,1 31±4,4 38±1,1 27±4,0 

2222    

Վերին Վերին Վերին Վերին 
վերջվերջվերջվերջույթիույթիույթիույթի    
վիրավորվիրավորվիրավորվիրավոր----
ներներներներ    

բ/քբ/քբ/քբ/ք    46 41 45 48 46  

սխ/քսխ/քսխ/քսխ/ք    15±2,2 19±3,3 20±5,9 27±4,4 25±6,2 21±4,3 

3333    

Ընդհանուր Ընդհանուր Ընդհանուր Ընդհանուր 
բեկորայինբեկորայինբեկորայինբեկորային    
վիրավորվիրավորվիրավորվիրավոր----

ներներներներ    

բ/քբ/քբ/քբ/ք    57 54 53 554 53  

սխ/քսխ/քսխ/քսխ/ք    12±0,3 11±1,1 10±3,6 12±2,2 11±5,2 11±2,5 

    Չափումների առաջին «ստուգարքային» սերիայում, խմբերում 
ընդգրկված անձանց միջին տվյալները ակնառու տարբերվում են: 
Այսպես՝ առաջին խմբում կազմում է 45 ± 0,5, սխալների թիվը՝ 19 ± 3,1, 
երկրորդ խմբում կազմում է 46 ± 2,2 (P>0,05), սխալները՝ 15 ± 2,2(P<0,001): 
Երրորդ խմբում արդյունքները հետևյալն են. գրաֆիկական տեպինգ-
թեստի քանակը կազմում է 57 ± 1,4 (P>0,05), սխալների թիվը` 12 ± 0,3: 
Ուշադրության է արժանի այն փաստը, որ առաջին և երրորդ խմբերում, 
չնայած համաձայն հրահանգի պահանջների, ըստ հանձնարարություն-
ների կատարման հերթականության արդյունքներում (հատկապես հին-
գերորդ փորձի ժամանակ) դիտարկվում է որոշակի աճ, սակայն թույլ 
տրված սխալների մեծությունը անհամեմատ ակնառու է:    

Պատերազմական գործողությունների համայնապատկերը հագեցած 
է դեպքերի վտանգավոր զարգացման հիշողություններով: Շառաչող ռում-
բերի տարափի, հրասայլերի, ինքնաթիռների հռնդյունների, շարժվող 
զրահամեքենաների թրթուրների յուրահատուկ աղմուկի, մահվան սար-
սափի ու իրավիճակի գերլարվածության պայմաններում զինվորի հոգե-
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կանը երբեք չի հարմարվում իրականությանը: Վերը նշված և բազմաթրվ 
այլ նրբությունների հաշվառմամբ առանձնահատուկ կարևորություն է 
ստանում հոգեբանի մուտքը, որը պահանջում է անձնային նրբանկատու-
թյուն, մասնագիտական բարձր մշակույթ, ոգեղենություն ու հոգատար 
վերաբերմունք (բացառվում է խղճահարությունը):  

Աշխատանքներն իրականացվել են հոգեբանական ռեպորտաժների 
ձևով, որոնցում կարևորվում են զինվորների անձնային առանձնահատ-
կությունները, նրա ապրումներն ու դրանց նկատմամբ ունեցած վերաբեր-
մունքը: Հատուկ ուշադրություն են դարձվում զինվորների ապրումների 
հոգեմարմնական հակազդումների դրսևորումներին՝ կարևորելով նրանց 
խոսքային առանձնահատկությունները, օգտագործվող բնութագրական 
ածականների հաճախականությունը, շեշտավորվող ու աննշան համար-
վող հասկացությունները:  

Վիրավորված զինվորները առանձնապես ծանր են տանում ստորին 
վերջույթների անդամահատության դեպքերը: Նրանք զրկվում են շարժ-
վելու, տեղափոխվելու, վազելու, ցատկելու և բազմաթիվ պահանջմունք-
ների բավարարման լիարժեքությունից: Այդ իսկ պատճառով հոգեբանա-
կան աշխատանքներում խիստ կարևորվում են վնասվածքի բնույթը, 
ազդող գործոնի պայմաններն ու առանձնահատկությունները, դրանց 
տրված հոգեմարմնական հակազդումներն ու սուբյեկտիվ գնահատա-
կանները: Հարկ է նշել, որ նշված համակազմի հետ իրականացվող 
աշխատանքներում յուրաքանչյուր քննարկվող դեպք՝ իր անկրկնելիու-
թյան բնույթով, իր ծագման և ազդեցության առանձնահատկություններով, 
եզակի է: Առավել ևս, երբ մասնագետները գործ ունեն հրազենային, բեկո-
րային վնասվածքների, այրվածքների, կանտուզիաների, անդամահատու-
թյունների և այլ դեպքերի հետ: Հետևապես աշխատանքների իրականաց-
ման ռազմավարությամբ դրանք պետք է լինեն հետևողական, համբերա-
տար և հեռահար ուղղվածությամբ (առողջարարական, թերապևտիկ, 
սոցիալականացման ու հարմարման պահանջներին համապատասխան): 

Արցախյան վերջին պատերազմի սոցիալ-հոգեբանական հետևանք-
ները էլ ավելի են բարդանում դրան նախորդած covid-19 համավարակի 
հետ կապված առողջապահական, սոցիալ-հոգեբանական, տնտեսական 
տակավին չլուծված խնդիրների պատճառով: Պատերազմի աննախադեպ 
ծավալները, համազգային բնույթը, հայրենիքի աշխարհաքաղաքական 
հեռանկարի անորոշությունը և այլ խնդիրներ արտակարգ պայման են 
նաև զինվորների, պատերազմից տուժած անձանց և նրանց ընտանիք-
ների հետ աշխատող բուժանձնակազմի և հոգեբանների համար: Նման 
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պայմաններում առաջանում է նաև այս մասնագետների հետ ամենօրյա 
հոգեբանական դեֆյուզինգի կազմակերպման կարիք, երբ բժիշկը, հոգե-
բանը աշխատանքային գերլարված ծանրաբեռնվածությունից հետո ունե-
նում է լիցքաթափվելու հնարավորություն: Վերջինս անհրաժեշտ պայ-
ման է ոչ միայն բժիշկների և հոգեբանների ընդհանուր և հոգեկան առող-
ջության պահպանման և համապատասխան բացասական հետևանքների 
կանխարգելման, այլ նաև ցանկացած տեսակի բժշկահոգեբանական 
օգնության արդյունավետության համար: 

    
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

1. 44-օրյա պատերազմի՝ ՀՀ համար աննախադեպ ծավալները, 
համազգային բնույթը, հայրենիքի աշխարհաքաղաքական հեռանկարի 
անորոշությունը և այլ խնդիրներ արտակարգ պայման են ազգաբնակչու-
թյան լայն շերտերի, զինվորների, պատերազմից տուժած անձանց և 
նրանց ընտանիքների հետ աշխատող բուժանձնակազմի և հոգեբանների 
համար:  

2. Պատերազմի մասնակից զինվորների հոգեվերականգնողական 
գործընթացի հիմքում կարևոր է դիտարկել ժամանակի երեք փուլերը՝ 
անցյալը՝ որպես փորձ և հոգեվնասվածքային ապրումների, մարտական 
գործողություններում սեփական վարքագծի վերլուծություն և բարոյական 
գնահատում, ներկան՝ որպես պահանջմունքների, նպատակների իրակա-
նացման, ինքնահաստատման, ակտիվ գործունեություն ծավալելու 
կարևորագույն ժամանակային փուլ: Նշված երկու ժամանակային 
փուլերը կարևորվում են որպես դեպի ապագան ընդվզելու յուրօրինակ 
ժամանակային հարթակներ:  

3. Սկզբնական հոգեբանական ուղեկցման և վերականգնողական 
աշխատանքները անհրաժեշտ է իրականացնել բժշկական աշխատանք-
ներին զուգահեռ՝ ակտիվորեն համագործակցելով բուժող բժիշկների հետ: 
Վիրավորված զինվորները առանձնապես ծանր են տանում ստորին 
վերջույթների անդամահատության դեպքերը, ինչը պահանջում է առանձ-
նահատուկ մոտեցումների, աշխատանքային ծրագրերի կազմում և հմուտ 
իրականացում: Ընդհանրապես անկախ վերջույթների անդամահատու-
թյան բնույթի հոգեվերականգնողական աշխատանքները պահանջում են 
երկարատև հետևողական աշխատանքներ: 
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Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: травматическое состояние, травматические факторы, 

постравматические стрессовые нарушения, общее и психическое здоровье, 
психологическое сопровождение.  

Война по своему разрушительному и смертоносному характеру прежде 
всего влияет на психику и наносит непоправимые физические и психологи-
ческие травмы участникам сражений. Психологические изменения в основном 
проявляются в форме посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). 
ПТСР часто протекает в скрытой форме, опосредованно влияя на функцио-
нальные возможности травмированной личности. Особо тяжело вкупе со 
своими специфическими переживаниями преодолевают ПТСР раненые 
солдаты с ампутированными конечностями.  

В статье обсуждаются особенности формирования ПТСР, и его влияние 
на психофизиологческие характеристики психического здоровья раненых 
солдат второй арцахской войны. Экспериментальным путем выявлены специ-
фические факторы, влияющие на психику и здоровье солдат во время боевых 
сражений и в момент ранения. Выявлены ключевые моменты травматических 
событий, доминирующие впечатления, значимые переживания и ощущения в 
опасных ситуациях и т. д. Подробным образом изучены динамика изменений 
психических состояний, а также психомоторные возможности солдат с диагно-
зом ПТСР. В процессе экспериментальных и практических работ выявлены 
некоторые психологические особенности и закономерности протекания ПТСР, 
которые присущи раненным и ампутированным солдатам. 

В процессе практических работ, в зависимости от характера физической 
травмы, уточняются специфические реакции индивидуальных психологичес-
ких проявлений субьективных способов контроля и оценки психических 
состояний. В зависимости от характера травмы (нижних или верхних конеч-
ностей) дифференцируются субъективные отношения и специфические осо-
бенности солдат к самоуправлению и самопроявлению. Благодаря доступным 
психотехникам саморегуляции и особым физиотерапевтическим упражнениям 
и рекомендациям, обеспечивается результативность реабилитационных 
процессов общего и психического здоровья раненых солдат. 

 



– 458 – 
 

Psychological Support Peculiarities of Posttraumatic Conditions of Wounded Psychological Support Peculiarities of Posttraumatic Conditions of Wounded Psychological Support Peculiarities of Posttraumatic Conditions of Wounded Psychological Support Peculiarities of Posttraumatic Conditions of Wounded 
Soldiers of the Second Artsakh WarSoldiers of the Second Artsakh WarSoldiers of the Second Artsakh WarSoldiers of the Second Artsakh War    

MkrtMkrtMkrtMkrtumyan Melsumyan Melsumyan Melsumyan Mels 
Mkrtumyan LMkrtumyan LMkrtumyan LMkrtumyan Lilitilitilitilit 

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: traumatic condition, traumatic factors, post-traumatic stress 

disorders, general and mental health, psychological support 
War, in its destructive and brutal character, greatly effects on the psychology 

and brings physical and psychological traumas on the health condition of war 
participants. Psychological changes are basically introduced in the way of post-
traumatic stress. It often flows in the hidden way making influence on the 
functional possibilities of the traumatic person. It is especially problematic for the 
wounded soldiers with amputated limbs to overcome the post-traumatic situation.    
The article discusses the peculiarities of changes in the psychophysiological 
characteristics of the mental health of wounded soldiers of the second Artsakh war. 
Through the experiment the specific factors influencing the psychology and health 
of soldiers during the military actions at the moment of wounding are exposed. The 
extreme moments of traumatic events are presented here, which dominate the 
impressions, note troubles and impressions in dangerous situations and etc. In the 
same way the dynamics of changes in the psychological states is studied, as well as 
psycho-motoric possibilities of the soldiers with post-traumatic diagnosis. In the 
process of experimental and practical investigations we also reveal some 
psychological peculiarities and regularities of leakage of post-traumatic treatment, 
which are typical to wounded and amputated soldiers. 

In the process of practical work, depending on the nature of the physical 
trauma, the specific reactions of individual psychological manifestations of 
subjective methods of monitoring and assessing mental states are specified. 
Depending on the nature of the injury (lower or upper extremities), subjective 
attitudes and specific features of soldiers towards self-government and self-
manifestation are differentiated. Thanks to the available psycho-technics of self-
regulation, developed special physiotherapeutic exercises and recommendations, the 
effectiveness of the rehabilitation processes of the general and mental health of 
wounded soldiers is ensured. 
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